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Коль касць хво рых на нар ка ма нію ў 
кра і не што год рас це. З 1987 го да яна 
вы рас ла ў 33 ра зы. У ста лі цы — у 56 
ра зоў. Ужы ва ец ца, га лоў ным чы нам, 
опій, а так са ма ка на біс, ге ра ін, псі-
ха сты му ля та ры і інш. Ле тась фак-
тыч на што ты дзень з'яў ляў ся но вы 
нар ко тык. Атрым лі ва ла ся, што да 
мо ман ту ўклю чэн ня яго ў спіс за ба-
ро не ных рэ чы ваў не зна ё мы нар ко-
тык пра да ваў ся бес па ка ра на. Ка ля 
50 пра цэн таў нар кас па жыў цоў ма-
юць ся рэд нюю аду ка цыю, 20 пра-
цэн таў — ня поў ную ся рэд нюю. У 
па ло вы — су дзі масць.

— Акра мя та го, што нар ка ма нія пры во-
дзіць да фі зіч най, ма раль най і са цы яль най 
дэ гра да цыі асо бы, яна штур хае лю дзей, 
якія стра ці лі ся бе, на зла чын ствы, — ка-
жа за гад чык сек та ра нар ка ло гіі РНПЦ 
псі хіч на га зда роўя, кан ды дат ме ды-
цын скіх на вук Ула дзі мір МАК СІМ ЧУК. 
— Ле тась за фік са ва на звыш 6 ты сяч зла-
чын стваў, звя за ных з нар ко ты ка мі. Гэ та і 
збыт нар ка тыч ных срод каў, і ар га ні за цыя 
пры то наў, схі лен не да ўжы ван ня нар ка рэ-
чы ваў, кра дзеж нар ко ты каў. Праб ле ма 
рас паў сюдж ван ня нар ка ма ніі зай мае не 
апош няе мес ца і ў лі ку пры чын вы со кай 
смя рот нас ці, ніз кай на ра джаль нас ці, ніз-
кай пра цяг лас ці жыц ця. У Бе ла ру сі што год 
ад пе ра да зі роў кі нар ко ты каў па мі рае да 
100 ча ла век...

У апош нія га ды «мод ным» ся род мо ла-
дзі ста ла ўжы ван не спай саў — ку рыль ных 

су ме сяў, якія апра цоў ва юц ца тым ці ін-
шым нар ка тыч ным рэ чы вам. Ужы ван не 
спай су пры во дзіць лі та раль на да ім-
гнен на га раз віц ця за леж нас ці. Псі ха ла-
гіч ная за леж насць з'яў ля ец ца пас ля ад на-
го-двух ра зоў ужы ван ня, фі зіч ная — праз 
2-3 ме ся цы. Ле тась па да па мо гу пас ля 
ўжы ван ня сін тэ тыч ных псі ха тро паў, 
якія ўва хо дзяць у склад ку рыль ных су-
ме сяў, звяр ну лі ся ка ля 700 ча ла век. 6 
ча ла век за гі ну лі. З па чат ку гэ та га го да 
ўжо за фік са ва на ка ля 100 зва ро таў і 2 
ля таль ныя зы хо ды.

Так, 14 лю та га ў па сёл ку Пры воль ны 
Мінск ага ра ё на кам па нія хлоп цаў на бы-
ла спайс праз ін тэр нэт. Эфект уз дзе ян ня 
на ар га нізм ад на го са спа жыў цоў пры вёў 
да тра ге дыі. Ма ла ды ча ла век устаў на 
пад акон нік, раз біў ру ка мі шкло па кет, з-за 
ча го па рэ заў абедз ве ру кі, шыю, спі ну і 
да пры ез ду «хут кай да па мо гі» за гі нуў ад 
стра ты кры ві. 17 лю та га ў ма шы не «хут-
кай» па мёр 9-клас нік ад ной са спар тыў-
ных школ Мін ска. У бес свя до мым ста не 
яго за бра лі з ква тэ ры жы ло га шмат па вяр-
хо ва га до ма ў мік ра ра ё не Се раб ран ка з 
ды яг на зам «пе ра да зі роў ка нар ко ты ка мі». 
Смерць на сту пі ла ў вы ні ку ўжы ван ня «сін-
тэ ты кі», на бы тай праз ін тэр нэт.

На огул, як пра ві ла, пад лет кі, які вы ра-
ша юць па спра ба ваць нар ко тык, зна ё мяц-
ца з да во лі вя лі кай коль кас цю псі ха ак тыў-
ных рэ чы ваў, што на мо ве спе цы я ліс таў 
на зы ва ец ца по лі нар ка тыз мам. Па сту по ва 
фар мі ру ец ца пе ра ва га ў да чы нен ні да ней-

ка га ад на го нар ко ты ку. З гэ та га мо ман ту 
ўжы ван не ста но віц ца рэ гу ляр ным, і ча ла-
век усё жыц цё пад па рад коў ва ец ца па трэ-
бе рэ гу ляр на га паў то ру ін так сі ка цыі.

Нар ка тыч ная за леж насць больш вы-
ра жа ная ў па раў на нні з ал ка голь най, хут-
чэй пры во дзіць да поў на га спус тош ван-
ня, кан флік таў у сям'і, на ву чо бе і пра цы. 
Хво рыя імк лі ва дэ гра ду юць. Па коль кі па-
сту по ва ўзрас тае па трэ ба ў па ве лі чэн ні 
до зы, то ад ной чы нар ка за леж ны ры зы-
куе стра ціць кант роль і за гі нуць ад пе-
ра да зі роў кі.

Не ка то рыя ўскос ныя знеш нія пры-
кме ты ўжы ван ня нар ко ты каў (у нар ка-
ма наў са ста жам):
� Заў сё ды доў гія ру ка вы адзен ня. Не-

на ту раль на вуз кія або шы ро кія зрэн кі не-
за леж на ад асвят лен ня. Не ахай ны знеш ні 
вы гляд. Ацё кі рук. Раз бу ра ныя зу бы. Су-
ту лая по стаць. «Рас цяг ну тае» маў лен не. 
За па во ле ныя ру хі. Раз драж нё насць і рэз-
касць пры ад ка зе на пы тан ні.
� Хут кія, час тыя, не ад па вед ныя сі ту-

а цыі зме ны на строю.
� Сля ды ад ін' ек цый на га ўвя дзен ня 

нар ко ты каў — на лю бых част ках це ла, не 
вы клю ча ю чы ску ру га ла вы. Час та сля ды 
ўко лаў злі ва юц ца ў шчыль ныя сі ня ва та-
бар во выя пля мы па хо дзе вен.
� Зні жэн не па спя хо вас ці ў ву чо бе, 

пра гу лы за ня ткаў. Па ве лі чэн не ча су «гу-
лян няў».
� Рост фі нан са вых па трэб — знік нен-

не гро шай з баць коў скіх ка шаль коў, каш-
тоў ных рэ чаў з до ма.

� З'яў лен не но вых «па да зро ных» сяб-
роў.

На вош та?
Ужы ван не нар ко ты каў дае эфект ста-

ну лёг ка га «па лё ту», га ла ва кру жэн ня, 
доб ра га на строю, бяс печ нас ці, га лю цы-
на цый. Ма ты ва цы яй мо жа стаць па сіў-
нае пе рай ман не па во дзін «сяб роў», што 
ўлас ці ва псі хіч на ня спе лым, ін фан тыль-
ным асо бам.

Як вы нік...
...па гар шэн не па мя ці, пад аў лен не во-

лі, зні жэн не ін тэ ле кту аль ных здоль нас-
цяў, з'яў лен не агрэ сіі, цяж кія па ра жэн ні 
ўнут ра ных ор га наў, у тым лі ку га лаў но га 
моз га.

Ка лі аба рваць пры ём
Сін дром ад ме ны — гэ та пад аў ле ны на-

строй, раз драж няль насць, га лаў ны боль, 
су тар гі, па шы ра ныя зрэн кі, дры жан не 
паль цаў, па век, язы ка, па вы ша ны су ха-
жыль ны рэ флекс, ру халь нае ўзбу джэн не, 
не пры ем ныя ад чу ван ні ва ўсіх част ках 
це ла. Сі ту а цыя мо жа па гар шац ца ця-
гам тыд ня, по тым па сту по ва пай сці на 
спад. На больш пра цяг лы час за ста юц ца 
бяс сон ні ца, пры сту пы не за да во ле нас ці, 
злос ці, ту гі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

1 са ка ві ка — Між на род ны дзень ба раць бы з нар ка ма ні яй і нар ка біз не сам1 са ка ві ка — Між на род ны дзень ба раць бы з нар ка ма ні яй і нар ка біз не сам  ��

СМЕРЦЬ АД СПАЙ СУ
ОАО «АСБ Беларусбанк» 

с 03.03.2014 устанавливает процентную ставку 
по вновь принимаемым срочным банковским вкладам 

в белорусских рублях: 
• «Приоритет» – в размере 41% годовых; 
• «Гарантированный доход»: 

- сроком на 15 дней – в размере 32% годовых; 
- сроком на 35 дней – в размере 40% годовых. 

(По ранее принятым на указанные сроки вкладам «Гарантиро-
ванный доход» установленный размер процентной ставки применя-
ется с даты автоматического перезаключения на новый срок начиная 
с 03.03.2014); 

 • «Интернет-депозит-Презент» – основной доход в размере 40% 
годовых. 

• «Четыре сезона» – основной доход в размере 41% годовых. 
С 03.03.2014 установлена процентная ставка по вновь оформляе-

мым сберегательным сертификатам со сроком обращения 1 месяц – в 
размере 40% годовых, 2 месяца – в размере 41% годовых. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в  одностороннем порядке 
в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

Свидетельство о государственной регистрации, печать круглая, штампы 
ИП БЕЛОГО Вадима Александровича, УНП 491031307 считать недействи-
тельными в связи с утерей.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

28 марта 2014 года по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176 
(конференц-зал, 4 этаж главного корпуса) 

СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Камволь»
Начало собрания в 10.00.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 9.45.

Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году 

и основных направлениях деятельности Общества на 2014 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2013 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии и 

заключение по бухгалтерскому балансу, отчет о прибылях и убытках и годо-
вому отчету Общества.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках Общества за 2013 год.

5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате диви-
дендов за 2013 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2014 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного со-

вета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 176, тел. 223-14-20.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
реестра на 1 марта 2014 года.

Для регистрации при себе иметь паспорт.  УНП 100074393

НЕ ЗА КОН НА ЗНЯ ТЫЯ СРОД КІ БАНК 
ВЕР НЕ НА ПРА ЦЯ ГУ 30 ДЗЁН?

На цы я наль ны банк рэ ка мен да ваў бан кам у вы пад ках спі сан ня 
гра шо вых срод каў без зго ды тры маль ні ка бан каў скай аплат най 
карт кі і ад сут нас ці пры гэ тым у бан ка ін фар ма цыі аб мах ляр стве з 
бо ку клі ен та кам пен са ваць гра шо выя срод кі на пра ця гу 30 дзён з 
дня атры ман ня за явы клі ен та пры вы ка ры стан ні бан каў скай карт кі 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і на пра ця гу 60 дзён пры пра вя дзен ні апе ра-
цыі за ме жа мі Бе ла ру сі. Пра гэ та па ве да мі ла на чаль нік упраў лен-
ня раз віц ця бан каў скіх пла цеж ных кар так і элект рон ных гро-
шай На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі Люд мі ла СТЭ ФА НО ВІЧ.

«Гэ та вель мі вя лі кі крок на пе рад, тое, пра што заў сё ды ка за лі 
фі зіч ныя асо бы, аб мяр коў ва лі бан кі і пра ва ахоў ныя га лі ны — 
ука ра нен не прын цы пу ну ля вой ад каз нас ці», — пад крэс лі ла яна. 
Та кое ра шэн не бы ло пры ня та Нац бан кам з улі кам зва ро таў гра-
ма дзян і, перш за ўсё, у мэ тах за ха ван ня да ве ру на сель ніц тва да 
бан каў скай сіс тэ мы, та го, што ўжо да сяг ну та ў сфе ры без на яў ных 
раз лі каў. Да та го ж гэ та пра дык та ва на між на род най прак ты кай.

Акра мя та го, на га да ем, што Нац банк рас пра ца ваў пра ект 
нар ма тыў на га да ку мен та, якім пра па ну ец ца ўста на віць для на-
сель ніц тва гра ніч ную су му пла ця жу на яў ны мі гра шо вы мі срод-
ка мі на ўзроў ні не боль шым за 1 ты ся чу ба за вых ве лі чынь (13,5 
ты ся чы до ла раў). «Мы лі чым, што гэ та ап ты маль ная ве лі чы ня, 
хоць не ка то рыя мі ніс тэр ствы і ве дам ствы лі чаць, што яе трэ ба 
яшчэ змян шаць», — ска за ла Люд мі ла Стэ фа но віч.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА.

АЛЕК САНД РЫЯ ЗНОЎ ЗБЯ РЭ СЯБ РОЎ
Сё ле та ку паль скае свят ка ван не прой дзе пад дэ ві зам 

«Дняп ро — ра ка друж бы»
Свя та «Ку пал ле» («Алек санд рыя збі рае сяб роў») у 
аг ра га рад ку Алек санд рыя Шкло ўска га ра ё на ад бу-
дзец ца сё ле та 5-6 лі пе ня. Пра гэ та па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра да па вы ні ках па ся джэн-
ня па ста ян на дзей на га арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы і 
пра вя дзен ні свя та, якое прай шло пад стар шын ствам 
на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Ана то ля То зі ка.

У хо дзе па ся джэн ня быў раз гле джа ны шэ раг пы тан няў, звя-
за ных з пад рых тоў кай ме ра пры ем ства. У пры ват нас ці, кан цэп-
цыя пра вя дзен ня свя та, яго пра гра ма, пы тан ні па ар га ні за цыі 
ра бо ты ганд лё вых вы стаў і ўдзе лу за меж ных гас цей.

Ме ра пры ем ствы свя та прой дуць пад дэ ві зам «Дняп ро — ра ка 
друж бы». Пач нуц ца яны 5 лі пе ня ад крыц цём вы ста вы-кір ма шу на-
род ных май строў «Вя лі кі Алек санд рый скі кір маш», пад час яко га 
за пла на ва на ар га ні за цыя мі ні-свя таў «Ся лян скі двор», «Глу шан скі 
ху та рок», «За ла тая са лом ка», «Бе ла рус кі фар фор» і інш. Прой-
дуць так са ма фес ты ва лі пі ва, лё ну, бе ла рус кай буль бы.

Бу дзе знач на па шы ра ны коль кас ны склад твор чых дэ ле га цый 
кра ін—удзель ніц свя точ ных ме ра пры ем стваў. Гос ці пры муць удзел 
у вы ста вах (біз нес-пе ра мо вах), ар га ні за та рам якіх вы сту піць Бе ла-
рус кая ганд лё ва-пра мыс ло вая па ла та. Ад бу дзец ца прэ зен та цыя 
слуц ка га по яса і су ве нір най пра дук цыі з гэ тым та вар ным зна кам.

Па вы ні ках па ся джэн ня ар га ні за цый на га ка мі тэ та за цвер-
джа ны план ме ра пры ем стваў па яго пад рых тоў цы, да дзе ны 
ад па вед ныя да ру чэн ні ор га нам дзярж кі ра ван ня і ар га ні за цы ям 
па ака зан ні са дзей ні чан ня ў пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў свя-
та на вы со кім ар га ні за цый ным і твор чым уз роў ні.

НА «ТЭ ЛЕ ФОН НА ГА ТЭ РА РЫС ТА» 
ЗА ВЯ ЛІ СПРА ВУ

У да чы нен ні да аў та ра sms-па ве дам лен ня, праз яко-
га ў се ра ду тры га дзі ны не пра ца ва ла мін скае мет ро, 
рас па ча лі кры мі наль ную спра ву. Ён аб ві на вач ва ец ца 
ў за ве да ма лжы вым па ве дам лен ні пра тэ ракт.

Пра маг чы мую па гро зу тэ рак та су пра цоў ні кі ахо вы мет ра-
па лі тэ на да ве да лі ся ад па са жыр кі. Апош няя вы пад ко ва пра-
чы та ла sms-ку, якую на браў на сва ім ма біль ным тэ ле фо не 
муж чы на, што ста яў по бач з ёй у ва го не. Дзяў чы на сцвяр джа ла, 
што ма ла ды ча ла век збі ра ец ца па да рваць мет ро.

Мет ро тут жа за кры лі, а для та го, каб змен шыць ня зруч нас ці па-
са жы раў, вы дзе лі лі да дат ко выя тра лей бу сы, трам ваі і аў то бу сы.

— Ін фар ма цыя аб іс на ван ні вы бу хо ва га пры ста са ван ня, 
якое маг ло б па гра жаць жыц цю і зда роўю лю дзей, не па цвер дзі-
ла ся, — рас па вёў афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га 
ка мі тэ та па Мін ску Аляк сандр Ге ра сі маў. — Праз тры га дзі ны, 
дзя ку ю чы фо та здым кам з ка мер ві дэа на зі ран ня, за тры ма лі 
аў та ра па ве дам лен ня.

Ім ака заў ся 35-га до вы жы хар Мін скай воб лас ці, ура джэ нец Ка ра-
ган ды. Па куль што вя до ма толь кі тое, што жар таў лі вае па ве дам лен-
не з па гро зай вы бу ху ён ад пра віў сва ёй дзяў чы не. Пад ра бяз ней пра 
ма ты вы па да зра ва на га след чыя па абя ца лі па ве да міць паз ней.

Вар та да даць, што жар таў ні ку, згод на з за ка на даў ствам, 
па гра жае мак сі маль на да пя ці га доў тур мы. Акра мя та го, яму, 
хут чэй за ўсё, да вя дзец ца кам пен са ваць урон, які па нес лі мет-
ра па лі тэн і Мінск транс з-за яго ро зыг ры шу.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

АЛІМПІЙЦАМ 
ВЫ ПЛА ЧА НЫ ПРЭ МІ ЯЛЬ НЫЯ

Бе ла рус кім спарт сме нам, якія за ва я ва лі ме да лі на ХХІІ зі мо-
вых Алім пій скіх гуль нях 2014 го да ў Со чы, вы пла ці лі прэ мі-
яль ныя. Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га ўра да.

«Сён ня да ру чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
вы ка на на — пры за выя пе ра ве дзе ны на карт-ра хун кі спарт сме наў, 
а так са ма іх трэ не раў», — ска за лі ў прэс-служ бе.

Срод кі пе ра лі ча ны ў за меж най ва лю це. Су мы пры зоў спарт сме-
нам, а так са ма ўзна га ро ды трэ не рам, якія за бяс пе чы лі іх пад рых-
тоў ку, вы зна ча ны Ука зам Прэ зі дэн та № 333 ад 25 чэр ве ня 2010 го да 
«Аб не ка то рых ме рах па пад рых тоў цы бе ла рус кіх спарт сме наў да 
Алім пій скіх, Па ра лім пій скіх і Дэ флім пій скіх гуль няў». 

НА ЗНА ЧАНЫ НА МЕС НІ К 
КА МАН ДУ Ю ЧА ГА ВОЙ СКА МІ ЗАК
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка сва ім ука зам на зна-

чыў пал коў ні ка Вік та ра Хрэ ні на на мес ні кам ка ман ду ю ча га вой ска мі 
За ход ня га апе ра тыў на га ка ман да ван ня Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка 
дзяр жа вы.

ЗА ЎЧЫ НЕН НЕ ПРА ВІН НАС ЦЯЎ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы зва ліў ге не рал-ма ё ра мі лі цыі Іва на Са ўчы ца 

ад па са ды на чаль ні ка ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Брэсц ка га абл-
вы кан ка ма за ўчы нен не пра він нас цяў, якія дыс крэ ды ту юць зван не 
су пра цоў ні ка ор га наў унут ра ных спраў, і зволь ніў яго са служ бы ў ор-
га нах унут ра ных спраў у су вя зі з сіс тэ ма тыч ным не вы ка нан нем умоў 
кант рак та. Як па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы, 
ад па вед ны ўказ Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 28 лю та га.

БЕ ЛА РУСЬ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НА 
Ў ЗА ХА ВАН НІ УКРА І НЫ 

НЕ ЗА ЛЕЖ НАЙ 
І ТЭ РЫ ТА РЫ ЯЛЬ НА 

ЦЭ ЛАС НАЙ
Бе ла русь за ці каў ле на ў тым, каб Укра і на 
за ста ва ла ся су ве рэн най, не за леж най, тэ-
ры та ры яль на цэ лас най дзяр жа вай. Аб гэ-
тым за явіў жур на ліс там мі ністр за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей па вы ні ках 
су стрэ чы 27 лю та га ў Ры зе з кі раў ні ком 
знеш не па лі тыч на га ве дам ства Лат вій скай 
Рэс пуб лі кі Эд гар сам Рын ке віч сам, па ве да-
мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе МЗС.

Ула дзі мір Ма кей пад крэс ліў: «Мы не га тыў-
на ацэнь ва ем тое, што ад бы ва ец ца ця пер ва 
Укра і не. Укра і на — наш паў днё вы су сед, у нас 
у мі ну лым го дзе та ва ра аба рот быў $7 млрд, 
у па за мі ну лым — $8 млрд. Мы цес на звя за ны 
ганд лё ва-эка на міч ны мі су вя зя мі і га во рым прак-
тыч на на ад ной мо ве — ра зу ме ем адзін ад на го, 
ка лі раз маў ля ем на ўкра ін скай або бе ла рус кай 
мо вах, на шы на ро ды аб са лют на бліз кія. Та му мы 
ўспры ма ем тое, што ад бы ва ец ца ва Укра і не, я 
ска заў бы, як тра ге дыю і, зра зу ме ла, шка ду ем 
аб ах вя рах ва Укра і не. Мы аб мяр коў ва лі гэ та 
пы тан не. Мы за ці каў ле ны ў тым, каб Укра і на 
за ста ла ся су ве рэн най, не за леж най, тэ ры та ры-
яль на цэ лас най дзяр жа вай».

Ён пра доў жыў: «Не вар та, на пэў на, ця пер вяр-
тац ца ў мі ну лае і га ва рыць аб тым, хто мае ра цыю, 
а хто ві на ва ты, але я лі чу, што на ней кім эта пе — 
да Віль нюс ка га са мі ту «Ус ход ня га парт нёр ства» 
або ад ра зу пас ля яго — маг лі б быць зроб ле ны 
ад па вед ныя кро кі, якія не да пус ці лі б гэ тай тра ге-
дыі. Гэ та да ты чыц ца ўсіх ба коў, уклю ча ных у гэ ты 
пра цэс. Але ад бы ло ся тое, што ад бы ло ся. Ця пер, 
як нам зда ец ца, са мае га лоў нае — ад на віць ста-
біль насць, не да пус ціць да лей ша га кро ва пра ліц ця, 
за бяс пе чыць функ цы я на ван не ад па вед ных ор га наў 
ула ды, якія па він ны быць ле гі тым ны мі. Са мае важ-
нае — за ха ваць тэ ры та ры яль ную цэ лас насць, су ве-
рэ ні тэт і не за леж насць Укра і ны». Ула дзі мір Ма кей 
адзначыў, што Бе ла русь зы хо дзіць з та го па ды хо ду, 
што Укра і на — вель мі важ ны яе парт нёр.

ЧАРГОВАЯ 
АХВЯРА

У ста лі цы чар го вай ах вя рай 
«мар кі» — пра мо ча на га псі-
ха троп ным рэ чы вам ар ку ша 
па пе ры, які вы сту пае ў якас ці 
га то вай да ўжы ван ня до зы, — 
стаў 24-га до вы мін ча нін.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-
служ бы ГУ УС Мін гар вы кан ка-
ма, ма ла ды ча ла век ад па чы-
ваў у кам па ніі двух пры яце ляў 
і дзяў чы ны. Адзін з пры сут ных, 
які пра цуе ў ІТ-кам па ніі, пра-
па на ваў за мо віць па ін тэр нэ це 
пар тыю «ма рак», якія ды ле ры 
па зі цы я ні ру юць як «ле галь ныя». 
Спа жы лі іх усе чац вё ра па да ро-
зе на ква тэ ру, дзе пра хо дзі ла 
ве ча ры на. Не ўза ба ве пра гра-
міс ту, які ку піў псі ха троп, ста-
ла дрэн на, і ён у не адэ кват ным 
ста не вы бег на ву лі цу. Сле дам 
за ім па бег лі і адзін з хлоп цаў, і 
дзяў чы на, якія тут жа вы клі ка лі 
та ва ры шу бры га ду хут кай ме ды-
цын скай да па мо гі. Ка лі па рач ка 
вяр ну ла ся на зад, іх 24-га до вы 
ся бар, што за стаў ся ў ква тэ ры, 
ужо не па да ваў пры кмет жыц ця. 
Як вы свет лі ла ся, ма ла ды ча ла-
век па мёр ад пе ра да зі роў кі. Па-
цяр пе лы, яко му вы клі ка лі «хут-
кую», за раз зна хо дзіц ца ў РНПЦ 
псі хіч на га зда роўя ў На він ках.

Пра ва ахоў ні кі на гад ва юць, 
што ў Бе ла ру сі ня ма ле галь ных 
нар ко ты каў і псі ха тро паў. А са-
мі «спай сы» ўсё час цей пры во-
д зяць да ле таль на га зы хо ду, у 
леп шым вы пад ку — да баль ніч-
на га лож ка, у тым лі ку і ў псі хі-
ят рыч най баль ні цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Стар шы ня Брэсц ка га абл-
вы кан ка ма Кан стан цін Су мар і 
Аляк сандр Радзь коў су стрэ лі ся 
з кад ра вым рэ зер вам абл вы-
кан ка ма. З ма ла ды мі людзь мі 
кі раў нік «Бе лай Ру сі» ўжо су-
стра каў ся на ад ным з се мі на раў 
у 2011 го дзе і з за да валь нен нем 
ад зна чыў, што яны да во лі знач-
на вы рас лі пра фе сій на.

Пад час су стрэ чы з на сель-
ніц твам у ЖЭС-10 Брэс та праб-
ле мы ўзні ма лі ся роз ныя, бы лі і 
да во лі вост рыя. Усе ўдзель ні кі 
дыя ло гу атры ма лі кам пе тэнт-
ныя ад ка зы.

На за да чах ідэа ла гіч на га ак-
ты ву ў су час ных умо вах ак цэн-
та ваў ува гу Кан стан цін Су мар 
пад час пле нар на га па ся джэн ня. 
«Лю дзі нар маль на ўспры ма юць 
ін фар ма цыю аб тым, ча му не 

вы ра ша юц ца асоб ныя праб ле-
мы, трэ ба толь кі ар гу мен та ва-
на і свое ча со ва тлу ма чыць ім. 
З людзь мі трэ ба га ва рыць», 
— за ўва жыў гу бер на тар Брэст-
чы ны. Кі раў нік воб лас ці лі чыць 
вель мі важ ным вы ка ры стан не 
ін тэр ак тыў ных фор маў ра бо ты. 
На прык лад, з да па мо гай ін тэр-
нэ ту ця пер мож на пра вес ці ву-
чо бу кад раў, не ад ры ва ю чы іх 
ад вы твор час ці на кур сы па вы-
шэн ня ква лі фі ка цыі.

Больш за тое, прос та пад час 
се мі на ру прай шоў ві дэа пры-
ём гра ма дзян гу бер на та рам. У 
сту дыі сва іх га ра доў прый шлі 
жы ха ры Ма ла ры ты, Пін ска, Ба-
ра на віч. Пра гу ча лі пы тан ні аб 
па гар шэн ні эка ла гіч най аб ста-
ноў кі ў Ма ла ры це, вы клі ка най 
рос там па то ку ве лі ка груз на га 

транс пар ту, аб да лей шым лё се 
ма лень кай біб лі я тэ кі ў Пін ску, а 
так са ма жыл лё вае пы тан не.

«На ша сло ва па він на пад-
ма цоў вац ца спра вай», — не 
раз пра гу ча ла ў хо дзе се мі на-
ра ідэ о ла гаў. Вы сту поў цы га-
ва ры лі аб не аб ход нас ці ства-
рэн ня зда ро вай, кан са лі ду ю-
чай ат мас фе ры ў пра цоў ных 
ка лек ты вах. Пра па тры я тызм 
як кан са лі ду ю чую сі лу гра мад-
ства га ва рыў так са ма стар шы-
ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма ў 
кан тэкс це апош ніх пуб лі ка цый 
ва кол Брэсц кай крэ пас ці, ка лі 
аме ры кан скія жур на ліс ты да-
зво лі лі са бе не пры стой на гу ма-
рыць на конт пом ні каў: «Лю дзі 
пры хо дзі лі ў крэ пасць, пі са лі 
ў га зе ты, на сай ты, ад гук ну-
лі ся гра ма дзя не роз ных кра-

ін, хоць ні хто ні ко га не пра сіў 
аб гэ тым. І мы ра зам ад ста я лі 
па важ лі вую па мяць пра на шу 
свя ты ню».

Вы ні кі се мі на ра пад вёў пер-
шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі Аляк сандр Радзь коў. Аляк-
сандр Мі хай ла віч пад крэс ліў: 
«Сён ня мы яшчэ раз упэў ні лі-
ся, што жы выя ста сун кі ў ідэа-
ла гіч най ра бо це над звы чай 
важ ныя. Вы пры е дзе це ў свае 
ра ё ны, рас ка жа це, што чу лі, 
пра што га ва ры лі з ка ле га мі. 
Маг чы ма, з не чым не па го дзі-
це ся. І гэ та бу дзе сум лен на. 
Але ваш шчы ры роз дум і дыс-
ку сія з ад на дум ца мі па спры я-
юць по шу ку адзі на пра віль на-
га ра шэн ня».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СЛО ВАМ І СПРА ВАЙ
СВА І МІ ДУМ КА МІ ПА ДЗЯ ЛІ ЛІ СЯ ЎДЗЕЛЬ НІ КІ СЕ МІ НА РУ
Ма рыя ГЛА ДУН, стар шы ня Мас коў скай ра ён най ар га ні за цыі 

РГА «Бе лая Русь» г. Брэс та:
— Ме ра пры ем ства мож на раз гля даць у сіс тэ ме агуль най ра бо-

ты з ідэа ла гіч ным ак ты вам. Па доб ныя ме ра пры ем ствы каш тоў ныя 
тым, што мы мо жам атры маць ін фар ма цыю з пер шых вус наў, па слу-
хаць ка лег, па дзя ліц ца во пы там. На пра ця гу дня бы ла маг чы масць з 
та ва ры ша мі па гра мад скім аб' яд нан ні аб мер ка ваць бу ду чую вы бар-
чую кам па нію. У на шым ра ё не, на прык лад, 86 вы бар чых участ каў. 
У скла дзе кож най ка мі сіі ёсць прад стаў ні кі «Бе лай Ру сі». Пры гэ тым 
аб са лют ную боль шасць з іх вы лу чы лі пра цоў ныя ка лек ты вы, што 
га во рыць аб аў та ры тэ це чле наў аб' яд нан ня. Акра мя та го, на кож ны 
ўчас так мы на ме ра ны на кі ра ваць сва іх на зі раль ні каў.

Мі ка лай АН ТА НОЎ СКІ, га лоў ны рэ дак тар Пру жан скай га-
зе ты «Ра ён ныя буд ні»:

— Прад стаў ні кі срод каў ма са вай ін фар ма цыі па бы ва лі ў рэ-
дак цы ях аб лас ных га зет, на тэ ле ра дыё кам па ніі. Ка ле гі па ка за лі 
да во лі ці ка выя на пра цоў кі ў пла не па да чы ін фар ма цыі, ажыц цяў-
лен ні ме дый ных пра ек таў.

Аляк сандр ЗА ЗУ ЛЯ, стар шы ня Коб рын ска га рай вы кан ка ма:
— У на шым жыц ці вель мі важ на не пад мя няць жы вую ра бо ту з 

людзь мі яе імі та цы яй. Пра мы дыя лог з пра цаў ні ка мі, асаб лі ва на 
ся ле, дае вель мі важ кія вы ні кі, зды мае на пру жа насць, па ска рае 
вы ра шэн не праб лем. Я па дзя ліў ся гэ ты мі по гля да мі з ка ле га мі і 
знай шоў ад на дум цаў.

У Брэс це прай шоў се мі нар ідэа ла гіч на га ак ты ву «Асаб лі вас-
ці ідэа ла гіч най ра бо ты ў су час ных умо вах»
Пад час на вед ван ня гра мад скай пры ём най аб лас ной ар га ні-
за цыі РГА «Бе лая Русь», пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ ад зна чыў, 
што гра мад ская пры ём ная ака за ла ся за па тра ба ва най фор май 
ра бо ты з на сель ніц твам. Стар шы ня аб лас ной ар га ні за цыі «Бе-
лая Русь» Пётр Пой та рас ка заў, з які мі пы тан ня мі най час цей 
сю ды пры хо дзяць лю дзі. З па чат ку го да ў гра мад скую пры-
ём ную, да рэ чы, па сту пі ла 28 зва ро таў гра ма дзян.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Да поў не ны пе ра лік іль гот па па да тку 

на не ру хо масць: сё ле та з 1 сту дзе ня не 
аб кла да юц ца ім ка пі таль ныя па бу до вы 
(бу дын кі, збу да ван ні), іх част кі, ма шы на-
мес цы, якія на ле жаць на пра ве ўлас нас ці 
гра мад ска му аб' яд нан ню «На цы я наль ны 
алім пій скі ка мі тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Зям лю трэ ба па ва жаць
За ка на даў ства па зя мель ным па да-

тку сё ле та іс тот на не змя ні ла ся, але... 
Вар та ад зна чыць, што стаў кі зя мель на га 
па да тку, уста ноў ле ныя ў бе ла рус кіх руб-
лях, у 2014 го дзе па вя лі ча ны ў ся рэд нім 
на 12,7%. У пры ват нас ці, ця пер пад рас лі 
стаў кі зя мель на га па да тку ў да чы нен ні да 
ўчаст каў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для ар-
га ні за цыі аў та ма біль ных рын каў, з 0,55% 
да 3% ад ка даст ра ва га кош ту.

З па чат ку го да бы лі пра ін дэк са ва ны 
стаў кі зя мель на га па да тку на зем лі сель-
ска гас па дар ча га пры зна чэн ня. Экс пер ты 
пра ін дэк са ва лі стаў ку па та кіх «вяс ко вых» 
зем лях, якія сён ня за ня тыя ка пі таль ны мі 
бу дын ка мі і ін шы мі аб' ек та мі. З 1 сту дзе ня 
яна скла дае 5 690 руб лёў за 1 гек тар.

Шмат пы тан няў уз ні ка ла па ўчаст ках, якія 
вы ка рыс тоў ва лі ся не ў ад па вед нас ці з мэ тай 
іх пра да стаў лен ня. Па доб ных па ру шаль ні каў 
зем ле ўпа рад ка валь ныя служ бы мяс цо вых 
вы ка наў чых ка мі тэ таў ця пер пач нуць ка раць 
руб лём шмат крат ных па дат каў. Сё ле та на 
зя мель ныя ўчаст кі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 
не па мэ та вым пры зна чэн ні, пры мя ня юц ца 
стаў кі зя мель на га па да тку па фак тыч ным 
функ цы я наль ным вы ка ры стан ні, па вя лі ча-
ныя на ка э фі цы ент 10.

Пен сі я не ры па ўзрос це, ін ва лі ды І і ІІ гру-
пы і ін шыя не пра ца здоль ныя фі зіч ныя асо бы 
ма юць пра ва на льго ты па зя мель ным па-
да тку ў да чы нен ні да зя мель ных участ каў, 
якія раз ме шча ны не па мес цы іх жы хар ства і 
пра да стаў ле ны та кім асо бам для га раж на га 
бу даў ніц тва. Па гэ тым пы тан ні ўдак лад ня ец-
ца адзін слуш ны мо мант. Так, зя мель ным 
па дат кам аб кла да ец ца ўся пло шча зя мель-
на га ўчаст ка, якая прад стаў ле на ар га ні за цыі 

для бу даў ніц тва і экс плу а та цыі га ра жоў. Пры 
гэ тым ар га ні за цыя вы зва ля ец ца ад вы пла-
ты зя мель на га па да тку ў част цы пло шчы 
зя мель, якая пры хо дзіц ца на фі зіч ных асоб-
іль гот ні каў. Атрым лі ва ец ца, што ад зя мель-
на га па да тку бу дзе вы зва ляц ца не толь кі 
пло шча зя мель на га ўчаст ка пад га ра жа мі, 
якія на ле жаць та кім фі зіч ным асо бам, але і 
пло шча, якая пры хо дзіц ца на мес цы агуль-
на га ка ры стан ня.

Эка па да так стаў 
больш зра зу ме лым

Пад атко выя служ бы сур' ёз на спрас ці лі 
ал га рытм вы лі чэн ня эка ла гіч на га па да тку. 
Асаб лі вая ўва га на да дзе на ўдас ка на лен-
ню ад на го з пла ця жоў, якія ўва хо дзяць у 
склад эка ла гіч на га па да тку, — эка ла гіч-
на му па да тку за вы кі ды за брудж валь ных 
рэ чы ваў у ат мас фер нае па вет ра. Ця пер 
пад атко вая ба за эка ла гіч на га па да тку вы-
зна ча ец ца праз фак тыч ныя аб' ёмы вы кі-
даў за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фер-
нае па вет ра ад ста цы я нар ных кры ніц, ка лі 
апош нія ўка за ны ў да зво лах на вы кі ды 
за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фер нае 
па вет ра або комп лекс ных пры ро да ахоў-
ных да зво лах.

Та кім чы нам, ця пер пад аб' ект аб кла-
дан ня эка ла гіч ным па дат кам прак тыч на 
пад па да юць толь кі тыя вы кі ды, што ўтва-
ра юц ца ста цы я нар ны мі кры ні ца мі, у да чы-
нен ні да якіх атры ма ны да зво лы на вы кі ды 
за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фер нае 
па вет ра або якія па зна ча ны ў комп лекс ных 
пры ро да ахоў ных да зво лах.

Вы кі ды за брудж валь ных рэ чы ваў, якія 
ажыц цяў ля юц ца не ста цы я нар ны мі кры ні-
ца мі або ста цы я нар ны мі кры ні ца мі, па якіх 
не па тра бу ец ца атры ман ня ад па вед на га 
да зво лу, эка ла гіч ным па дат кам не аб кла-
да юц ца. У но вай рэ дак цыі спе цы я ліс ты 
вы клю чы лі па ні жаль ны ка э фі цы ент 0,5 да 
ста вак эка ла гіч на га па да тку, які ўжы ва ўся 
пры раз лі ку па да тку на вы кі ды, якія ўтва-
ра лі ся пры зга ран ні бія га зу і бія па лі ва.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ.
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БУ ДАЎ НІЦ ТВА ДРУ ГОЙ КАЛЬ ЦА ВОЙ 
АЎ ТА ДА РО ГІ ВА КОЛ МІН СКА 

БУ ДЗЕ ПРА ДОЎ ЖА НА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да та го ж, на дум ку Прэ зі дэн та, ства рэн не «дру го га каль ца» ста-
ноў ча паў плы вае на эка ла гіч ную сі ту а цыю ў го ра дзе. «Мы не ад клад на 
па він ны па чаць ра бо ты па бу даў ніц тве дру гой каль ца вой да ро гі ва кол 
Мін ска, каб Мінск не за дых нуў ся ў гэ тым бру дзе, каб 2 млн ча ла век, 
чвэрць на сель ніц тва на шай кра і ны, не ад чу ва лі гэ тай праб ле мы. Трэ ба 
мець на ўва зе, што ад гэ та га і ўсе хва ро бы. І нам да вя дзец ца пла ціць 
ша лё ныя гро шы для та го, каб ля чыць лю дзей. Гэ та так са ма не трэ ба 
за бы ваць, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Га лоў нае тое, што мы атру-
цім мін чан, ка лі ў блі жэй шыя га ды не па бу ду ем гэ ту да ро гу».

Як да ла жыў прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні ко віч, у агуль най коль кас ці 
пра цяг ласць да ро гі скла дае 85 км, з якіх на пер шым эта пе пла ну ец ца 
па бу да ваць 44 км — учас так ад Аст ра шыц ка га Га рад ка да Ак са каў-
шчы ны. Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, за вы клю чэн нем фі нан са ва га 
бо ку пы тан ня, пад стаў, каб не бу да ваць аў та да ро гу, ня ма.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў су вя зі з гэ тым ад зна чыў, што з улі кам ужо 
іс ну ю чых участ каў да ро гі бу даў ніц тва бу дзе не та кім фі нан са ва за трат-
ным. «А ка лі ўзяць усе пы тан ні пад кант роль і эка но міць гро шы, то мы 
яе мо жам па бу да ваць, — лі чыць Прэ зі дэнт. — Цяж ка бу дзе заў сё ды, 
гро шай заў сё ды не ха пае, і пры гэ тым я пра шу ўлі чыць: вы пом ні це, як 
абу ра ла ся ней кая част ка на сель ніц тва ў су вя зі з тым, што мы збі ра ем 
транс парт ны збор. Май це на ўва зе — усе гэ тыя гро шы па він ны пай сці 
на да ро гі. Ні на якія ін шыя па трэ бы — толь кі на да ро гі! У ад ва рот ным 
вы пад ку кры ты ка на ро да бу дзе аб грун та ва най. За гэ та ўрад ад ка жа. 
Усе гро шы, са бра ныя ад гэ та га транс парт на га па да тку, па він ны быць 
укла дзе ны ў да ро гі».

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што, вы кон ва ю чы да ру чэн не кі раў ні ка 
дзяр жа вы, срод кі кан цэнт ра ва лі ся на тое, каб зра біць мак сі маль на 
доб рую і кам форт ную су вязь з аб лас ны мі цэнт ра мі і ін шы мі буй ны мі 
га ра да мі. За тры га ды бы ло па бу да ва на 344 км да рог рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня вы дат най якас ці, пры гэ тым за ўсю па пя рэд нюю пя ці год ку — 
328 км. У бя гу чым го дзе пла ну ец ца ўвес ці яшчэ 104 км да рог.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што не аб ход на пры вес ці ў на леж-
ны стан і тра сы ад Мін ска ў на прам ку Грод на і Ві цеб ска, па пры кла ду 
та го, як гэ та бы ло зроб ле на ў на прам ку ін шых аб лас ных цэнт раў, а 
так са ма бе ла рус кі ўчас так да ро гі Адэ са — Санкт-Пе цяр бург.

Што да ты чыц ца дру гой каль ца вой аў та да ро гі ва кол Мін ска, то Мі-
ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што яна пра ек ту ец ца па пер шай ка тэ го рыі, 
што пра ду гледж вае ін тэн сіў насць ру ху ад 10 тыс. аў та ма бі ляў у дзень. 
На прык лад, іс ну ю чая каль ца вая аў та да ро га сён ня пра пус кае ка ля 90 
тыс. аў та ма бі ляў, гэ та зна чыць на груз ка на яе ў 9 ра зоў пе ра вы шае 
мі ні маль ную ад зна ку для пер шай ка тэ го рыі да рог.

Па вод ле слоў мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый Ана то ля Сі ва ка, 
ра бо ты па ства рэн ні «дру го га каль ца» па ча ты, ад нак да гэ та га ча су 
вя лі ся не да стат ко вы мі тэм па мі.

У хо дзе дак ла да бы ла вы зна ча на стра тэ гія бу даў ніц тва аў та да ро гі 
на гэ ты і на ступ ныя га ды, а так са ма ўчаст кі, дзе ра бо ты бу дуць вес ці-
ся ін тэн сіў на. Акра мя та го, іш ла раз мо ва аб кры ні цах фі нан са ван ня, 
пры цяг нен ня ў тым лі ку пры ват ных срод каў з да рож на га збо ру. З 1 
са ка ві ка бу дзе пра доў жа на бу даў ніц тва да ро гі на тых участ ках, дзе 
ўжо бы лі па ча ты пад рых тоў чыя ра бо ты, і ў 2014 го дзе пла ну ец ца ўвес ці 
пер шыя 20 км дру гой каль ца вой аў та да ро гі.

ПА РУ ШЫЎ — ПЛА ЦІ БОЛЬШ

Па ся джэн не Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та на 
ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў прой дзе ў Маск ве 11 са ка ві ка.

Мас ле ніч ныя кір ма шы прой дуць у Мін ску 1-2 са ка ві ка. Са мы вя-
лі кі кір маш прой дзе 1 са ка ві ка ка ля Па ла ца спор ту на пра спек це 
Пе ра мож цаў. Сваю пра дук цыю прад ста вяць ААТ «Бел ры ба», Мін скі 
кам бі нат хле ба пра дук таў, ААТ «Ка му нар ка», УП «Мін скі мя са кам бі-
нат», КУП «Мінск хлебп рам» і ін шыя.

Бе ла русь у 2013 го дзе на ве да лі 136,8 тыс. ча ла век, што на 15,2 
пра цэн та больш, чым у 2012 го дзе.

КОРАТКА

Жы выя ста сун кі ў ідэа ла гіч най ра бо це над звы чай важ ныя


