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Як вя до ма, пас ля рэ фе рэн ду му ў Кры-
ме і ўклю чэн ня яго як но ва га рэ гі ё на ў 
склад Ра сіі ЗША, ЕС і не ка то рыя іх са-
юз ні кі ўвя лі санк цыі су праць Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Сэнс санк цый за клю чаў ся ў 
за ба ро не ўез ду на тэ ры то рыю за ход ніх 
кра ін двух дзя сят каў па лі ты каў з Ра сіі і 
па гро зе арыш та ваць іх ак ты вы, ка лі та кія 
бу дуць вы яў ле ны. Аме ры кан скія санк-
цыі ака за лі ся кры ху больш стро гі мі, чым 
санк цыі ЕС. Яны аха пі лі больш вы со ка-
па стаў ле ных па лі ты каў, чым еў ра пей-
скія, і да та го ж аме ры кан цы ад ва жы лі ся 
ўвес ці санк цыі су праць пят нац ца та га па 
па ме ры ў кра і не бан ка «Ра сія», у су вя зі 
з чым ня знач на па цяр пеў ён сам і не-
каль кі звя за ных з ім дроб ных бан каў. 
Пры гэ тым ра сій ская дзяр жа ва абя ца ла 
да па ма гаць гра ма дзя нам Ра сіі і ка мер-
цый ным суб' ек там, якія апы ну лі ся пад 
санк цы я мі. Ці ка ва, што санк цыі су праць 
прэ зі дэн та Ра сіі за ход нія кра і ны ўвес ці 
не асме лі лі ся. У вы ні ку ўвесь мі ну лы ты-
дзень як ра сій ская, так і за ход няя прэ са 
кпі ла са сме ха твор нас ці санк цый, а ра-
сій ская бір жа ў асноў ным «рас ла».

Да та го ж пы тан не аб санк цы ях спе цы фіч-
нае. Што атры ма ла Ра сія за два дзе ся ці год-
дзі пад па рад ка ван ня аме ры кан цам у ад на-
па ляр ным све це, ча го за раз мо жа па зба віц-
ца? Су час ныя тэх на ло гіі з за ход ніх кра ін Ра сіі 
зда быць не ляг чэй, чым Кі таю або Ін дыі, а 
пе ра да выя са вец кія тэх на ло гіі бы лі скуп ле ны 
За ха дам за бяс цэ нак яшчэ ў 1990-я. Мно гія 

вя ду чыя ра сій скія на ву коў цы пе ра куп ле ны і 
«пад ні ма юць» на ву ку ў за ход ніх ла ба ра то ры-
ях. У ра сій скія ж ла ба ра то рыі па то ку за ход ніх 
на ву коў цаў не на зі ра ец ца.

Бы лыя са юз ні кі Ра сіі па Ар га ні за цыі Вар-
шаў ска га да га во ра амаль па га лоў на ста лі 
чле на мі НА ТА, ня гле дзя чы на абя цан не Бі ла 
Клін та на не ра біць гэ та га. У НА ТА спра бу юць 
уклю чыць Укра і ну і Гру зію, што не ве ра год на 
ўсклад ніць геа па лі тыч ныя па зі цыі Ра сіі.

Аме ры кан скія і еў ра пей скія кам па ніі па спя-
хо ва ажыц цяў ля юць экс пан сію на ра сій скім 
рын ку, вы цяс ня ю чы ра сій скіх вы твор цаў. Вы-
ні кам член ства Ра сіі ў Су свет най ганд лё вай 
ар га ні за цыі ста лі леп шыя маг чы мас ці пра нік-
нен ня на ра сій скі ры нак за ход ніх кам па ній, 
та му вы клю чэн не яе ад туль уда рыць перш за 
ўсё па За ха дзе.

Адзі нае «да сяг нен не» пас ля кра ху СССР 
— утва рэн не так зва най «вась мёр кі» (G-8) з 
ра ней шай «ся мёр кі» (G-7). Але «вась мёр ка» 
ства ра ла ся не з мэ тай па ве лі чэн ня геа па лі-
тыч най ма гут нас ці Ра сіі, а з мэ тай уз мац нен ня 
за ход ні мі кра і на мі кант ро лю за яе знеш няй па-
лі ты кай і ад ся чэн ня ад па тэн цы яль ных ан ты за-
ход ніх са юз ні каў. Вы хад з «вась мёр кі» знач на 

па леп шыць ад но сі ны Ра сіі з Кі та ем і Ін ды яй, 
якія за ход ні мі кра і на мі ў гэ тую ар га ні за цыю 
на ўмыс на ўклю ча ны не бы лі, ня гле дзя чы на 
іх ве лі зар ны па тэн цы ял, з мэ тай рэа лі за цыі 
ста ра жыт най так ты кі «па дзя ляй і па нуй». Та-
му вы клю чэн не Ра сіі з «вась мёр кі» зноў жа 
б'е па кра і нах За ха ду, па ляп ша ю чы ра сій скія 
ад но сі ны з Ін ды яй і Кі та ем.

Не маг чы ма так са ма пе ра ка наць еў ра пей-
скія кра і ны не куп ляць у Ра сіі газ і наф ту, каб 
па ка раць яе эка на міч на. Ва ўмо вах кры зі су 
та кія па во дзі ны бы лі б для кра ін ЕС са ма губ-
ны мі. Усе энер га рэ сур сы, якія за ход нія кра і ны 
ад мо вяц ца куп ляць у Ра сіі, бу дуць з удзяч нас-
цю на бы ты не за ход ні мі кра і на мі, якія ма юць 
па трэ бу ў іх, а эка но мі кі мно гіх з іх раз ві ва юц ца 
хут чэй за за ход нія. Не су мнен на, за мен шую 
ца ну. Але гэ та па цяг не рост ра сій ска га ўплы-
ву ў гэ тых кра і нах, што для За ха ду, зноў жа, 
не мэ та згод на.

На спра ве Ра сіі на ват бы ло б вы гад на ска-
ра чэн не да хо даў ад экс пар ту энер га рэ сур саў, 
па коль кі гэ та пры му сі ла б яе кі раў ніц тва за ду-
мац ца аб рэ ані ма цыі «ўсох ла га» за га ды сяб-
роў ства з За ха дам пра мыс ло ва га па тэн цы я лу. 
Пра па но вы, якія гу чаць з вус наў шэ ра гу па лі-
ты каў За ха ду, зра біць больш жорст кім ві за вы 
рэ жым, эфек тыў ны мі ні як не на за веш. За хад 
— толь кі не вя лі кая част ка све ту, які імк лі ва гла-
ба лі зу ец ца, а ві за выя санк цыі су праць Бе ла ру сі 
ўжо да ка за лі ад сут насць уся кай эфек тыў нас ці 
пры пры мя нен ні іх су праць на цы я наль ных дзяр-
жаў. Уз мац нен не жорст кас ці ві за ва га рэ жы му 
ў ад каз Ра сі яй уда рыць больш ба лю ча па за-
ход нім біз не се, які ба чыць у Ра сіі не злі чо ныя 

маг чы мас ці эфек тыў ных ка пі-
та лаў кла дан няў.

Што мож на ча каць у бу ду-
чыні, ка лі сі ту а цыя ва Укра і не 
ўсё ж ста бі лі зу ец ца і да лей ша га аб васт рэн ня 
ад но сін у Ра сіі з За ха дам не ад бу дзец ца? Іс-
тэ ры ка з на го ды лё су Кры ма ў гэ тым вы пад ку 
за ціх не на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў, і за ход-
нім кра і нам прый дзец ца асця рож на ад наў ляць 
па стаў ле ныя пад па гро зу ад но сі ны з Ра сі яй. 
Та му што яны вы гад ныя перш за ўсё ім, а не 
ёй. Дзе ся ці год дзя мі за хоп лі ва ю чы ра сій скі ры-
нак, за ход нія кам па ніі атры ма лі і раз ліч ва юць 
атрым лі ваць ка ла саль ныя вы га ды і да лей.

Ка лі ж сі ту а цыя з Укра і най бу дзе аб васт рац-
ца і Ра сія вы ка рыс тае да лей шыя фор мы кан-
фран та цыі з За ха дам у су вя зі з лё сам Укра і ны, 
маг чы мае ўзмац нен не эка на міч ных санк цый 
За ха ду су праць Ра сій скай Фе дэ ра цыі з-за не-
аб ход нас ці за ха ван ня тва ру за ход нім све там. 
У гэ тым вы пад ку, усё, што трэ ба зра біць Ра сіі, 
— гэ та пус ціць па стаў шчы коў з Кі тая на мес ца 
за ход ніх вы твор цаў. Кі тай ужо вя до мы як най-
буй ней шы пра мыс ло вы цэнтр су час на га све ту, 
і ў ім вы раб ля юць прак тыч на ўсё, што мо жа 
Ра сіі спат рэ біц ца. А газ і наф та, якія ад мо віц ца 
з ча сам ку піць ЕС (пры чым на сур' ёз нае ска-
ра чэн не па ста вак спат рэ біц ца не каль кі га доў), 
мо гуць быць кі тай цам жа і па стаў ле ны. Але, 
каб зноў не па тра піць у па доб ную сі ту а цыю, 
Ра сіі трэ ба як след па ду маць і пра ад ра джэн не 
пра мыс ло ва га па тэн цы я лу ў рам ках еў ра зій-
скіх ін тэ гра цый ных утва рэн няў.

Сяргей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

«СМЕШ НЫЯ» САНК ЦЫІ

Показатель на 01.01.14 на 01.01.13

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)

млн руб. 3 363 2 861

Себестоимость реал.товаров, продукции, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

млн руб. 425 1 222

Прибыль (убыток) за отчетный период, всего млн руб. 3 139 1 922
  в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции(работ, услуг) млн руб. 2 938 1 639
в том числе: прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов млн руб. 0 9
в том числе: прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов млн руб. 201 274
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли млн руб. 0 0
Чистая прибыль млн руб. 3 139 1 922
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) млн руб. 0 0
Просроченная дебиторская задолженность (долгосрочная) млн руб. 359 77
Просроченная кредиторская задолженность (долгосрочная) млн руб. 140 68
Обеспеченность акций имуществом общества тыс. руб. 33 876 30 292

Директор управляющей организации   М.Б. Лазарчик   Гл. бухгалтер   А.А. Савельева

ОАО «Белинвесткапитал» финансовые результаты деятельности общества за 2013 год

УНП 190762007

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ 
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0»

с 28 марта 2014 года % годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Сроки
до 6 месяцев
90-180 дней

от 6 месяцев до 1 года
181-370 дней

от 1 года до 2 лет
371 – 740 дней

от 2 до 5 лет
741 – 2000 дней

Белорусские рубли
1–10 000 000 45,00 46,00 47,00 47,30
10 000 001–50 000 000 45,10 46,10 47,10 47,40

50 000 001 и более 45,20 46,20 47,20 47,50

Доллары США, Евро
1 – 500 4,80 5,20 6,00 6,30
501 – 5 000 4,90 5,30 6,10 6,40
5 001 и более 5,00 5,40 6,20 6,50
Российские рубли
1 – 15 000 8,40 8,80 9,10 9,30
15 001 – 150 000 8,50 8,90 9,15 9,40
150 001 и более 8,60 9,00 9,20 9,50

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 

За хад — толь кі не вя лі кая част ка све ту, 
які імк лі ва гла ба лі зу ец ца, а ві за выя 
санк цыі су праць Бе ла ру сі ўжо да ка за лі 
ад сут насць уся кай эфек тыў нас ці пры 
пры мя нен ні іх су праць на цы я наль ных 
дзяр жаў.

Чы гу нач ні кам за ка на даў ча за ба ро няць 
удзель ні чаць у за бас тоў ках; пры ват ні кі, 
пры жа дан ні, змо гуць па бу да ваць улас-
ныя чы гу нач ныя пу ці, а пры на яў нас ці 
ін вес ты цый праз тэ ры то рыю на шай кра-
і ны пач нуць ха дзіць вы со ка хут кас ныя 
цяг ні кі. Ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» па бы-
ва ла на па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пра мыс ло-
вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек-
се, транс пар це і су вя зі і да ве да ла ся, што 
яшчэ пра ду гледж ва ец ца пра ек там За-
ко на «Аб уня сен ні змен і да паў нен няў у 
не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па пы тан нях чы гу нач на га транс пар ту».

Ста жы роў кі за мест за бас то вак
Пра ект За ко на ў пер шым чы тан ні Па ла та 

прад стаў ні коў пла нуе раз гле дзець 2 кра са ві ка.
«Гэ тым за ко на пра ек там ства ра юц ца пра-

ва выя ўмо вы і ме ха ніз мы не дыс кры мі на цый-
на га до сту пу да па слуг чы гун кі, — ад зна чыў 
Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі. — Та му ка рэк ту ец ца іс ну ю чая 
пра ва вая ба за, уво дзіц ца шэ раг но вых па няц-
цяў. На прык лад, «пе ра воз чык», «на цы я наль ны 
пе ра воз чык», «апе ра тар се так», «спа жы вец» і 
шэ раг ін шых, не аб ход ных для пра ва во га ства-
рэн ня не дыс кры мі на цый ных умоў. Ад па вед на 
ўвод зяц ца і да дат ко выя нор мы, звя за ныя з гэ тай 
за да чай».

Так, у пра ек це за ко на пе ра воз кі па дзя ля юц-
ца, у ад па вед нас ці з су свет най прак ты кай, на 
га рад скія, рэ гі я наль ныя, між рэ гі я наль ныя, між-
на род ныя і ка мер цый ныя. Рэ гі я наль ныя і між рэ-
гі я наль ныя пра па ну ец ца да дат ко ва па дзя ліць на 
«біз нес-клас» і «агуль ныя ва го ны». Та кім чы нам, 
мож на ска заць, што ідзе ўза конь ван не та го, што 
ўжо рэа лі зу ец ца на прак ты цы.

Так са ма ў пра ект за ко на да дат ко ва бу дуць 
уклю ча ны не ка то рыя па тра ба ван ні да пер-
са на лу. У пры ват нас ці, пра па ну ец ца ўвес ці 
нор му, якая за ба ра няе ўдзел у за бас тоў ках 
асо бам, што за дзей ні ча ны ў пе ра во зач ным 
пра цэ се. Так са ма да пер са на лу бу дуць прад'-
яў ляць па тра ба ван ні, на кі ра ва ныя на за бес пя-
чэн не іх ад па вед най пад рых тоў кі: па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі, ста жы роў кі...
Як па ве да міў пар ла мен та рый, пра ект за-

ко на быў рас пра ца ва ны з улі кам Па гад нен ня 
па рэ гу ля ван ні до сту пу да па слуг чы гу нач на га 
транс пар ту і асноў та рыф най па лі ты кі, якое 
бы ло пад пі са на 9 снеж ня 2010 го да, а так са ма 
тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за.

Ці прый дуць пры ват ні кі 
на чы гун ку?

Сяр гей НА ВІЦ КІ, на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні, пад крэс-
ліў не аб ход насць раз віц ця хут кас ных лі ній чы-
гун кі, на якіх цяг нік мог бы раз ві ваць хут касць 
да 350 кі ла мет раў за га дзі ну. Та кія чы гу нач ныя 
ма гіст ра лі не аб ход ны, перш за ўсё, для су вя зі з 
буй ны мі цэнт ра мі Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, кра ін 
Пры бал ты кі. Па сло вах се на та ра, гэ та па вя лі-
чыць па са жы ра па ток на чы гун цы (за кошт та го, 
што част ка лю дзей ад дасць пе ра ва гу хут кас ным 
цяг ні кам, а не аў та- і авія транс пар ту), ска ро ціць 
страт насць па са жыр скіх пе ра во зак і змен шыць 
не га тыў нае ўздзе ян не на эка ло гію. «Для та кіх 
струк тур ных пра ек таў — а яны да стат ко ва да-
ра гія — не аб ход на пра ду гле дзець ме ха нізм фі-
нан са ван ня ва ўмо вах пры ват на га і дзяр жаў на га 
парт нёр ства», — за явіў Сяр гей На віц кі.

Сён ня бе ла рус кая чы гун ка — гэ та дзяр жаў-
ная ма на по лія. Але па коль кі па стаў ле на за да ча 
раз ві ваць ма лы і ся рэд ні біз нес, да во дзіць яго 
ўнё сак у ВУП да 10%, то прад стаў нік Са ве та 
Рэс пуб лі кі пра па нуе па ду маць пра ства рэн не 
кан ку рэнт на га ася род дзя на бе ла рус кай чы-
гун цы ад ра зу ў не каль кіх кі рун ках.

Па-пер шае, гэ та лі бе ра лі за цыя рын ку ла ка-
ма тыў най тэх ні кі. Сяр гей На віц кі лі чыць, што 
мож на даць маг чы масць пры ват ным кам па ні-
ям на бы ваць ла ка ма ты вы, пры чым з но вы мі 
ўста ноў ка мі, і пе ра да ваць іх за тым у арэн ду 
«Бе ла рус кай чы гун цы». Па-дру гое, сён ня ў Бе-
ла ру сі ра монт ру хо ма га са ста ву так са ма ма на-
па лі за ва ны дзяр жа вай. Та му пар ла мен та рый 
пра па нуе і тут пе ра хо дзіць на ры нач ныя прын-
цы пы. Па-трэ цяе, у Бе ла ру сі ня ма пры ват ных 
пе ра воз чы каў на чы гун цы. У той жа час у Ра сіі 

і Ка зах ста не, у на шых парт нё раў па Мыт ным 
Са ю зе, та кая прак ты ка ўжо ёсць. У Ра сіі ёсць 
кам па нія, якая пе ра во зіць па са жы раў з Да ма-
дзе да ва ў цэнтр Маск вы. Гэ та цал кам пры ват ны 
пе ра воз чык са сва ім ру хо мым са ста вам, і ён 
па ка заў ся бе да стат ко ва эфек тыў на.

Бу дуць ін вес ты цыі — 
бу дзе хут кас ная ма гіст раль

Ка мен ту ю чы пра па но вы пар ла мен та рыя, 
пер шы на мес нік мі ніст ра транс пар ту і ка-
му ні ка цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь Яў ген РА ГА-
ЧОЎ за ўва жыў, што ка лі пра ана лі за ваць во пыт 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Ка зах ста на, то «ён сум-
ны». І ра сій ская чы гун ка, і ка зах ская пры зна юць 
тое, што тыя рэ фор мы, па якіх яны пай шлі, ады-
хо дзя чы ад дзяр жаў най ма на по ліі, ме лі не га-
тыў ны эфект для на цы я наль на га пе ра воз чы ка 
ў пры ват нас ці і для дзяр жа вы ў цэ лым.

«Што да хут кас на га ру ху, то ад ка жу як прад-
стаў нік Мі ніс тэр ства транс пар ту — мы бу дзем 
ра ды, ка лі ў нас з'я віц ца ін вес тар, які па бу дуе 
праз Бе ла русь хут кас ную да ро гу, — ад зна чыў 
прад стаў нік Мінт ран са. — Я, як ку ра тар Бе ла-
рус кай чы гун кі, пад трым лі ваю гэ та ра шэн не, але 
на коль кі важ ны для Бе ла ру сі хут кас ны рух? У нас 
не вель мі вя лі кая кра і на, пры тым што мы так са ма 
раз ві ва ем і на цы я наль на га авія цый на га пе ра воз-
чы ка». Між тым Яў ген Ра га чоў па га дзіў ся, што 
ка лі та кую ма гіст раль мы бу дзем бу да ваць як 
удзель ні кі пра ек та, які звя жа, на прык лад, Маск ву 
і Бер лін, то гэ та бу дзе цал кам мэ та згод на. Зноў 
жа, мі ніс тэр ства як ор ган дзяр жаў на га рэ гу ля-
ван ня та кіх срод каў у ся бе ў бюд жэ це па куль не 
ба чыць, та му ўся на дзея на ін вес та раў.

«Ка лі ка заць пра пе ра воз кі ў аэ ра пор ты, то мі-
ніс тэр ства не су праць, каб тут на чы гун цы з'я віў-
ся пры ват ны пе ра воз чык, — за ўва жыў на мес нік 
мі ніст ра. — Тым больш што на тэ ры то рыі аэ ра-
пор та мы га то вы іс ці на ней кія зру хі, каб ля та го 
тэр мі на ла, дзе бу дзе спы няц ца цяг нік, па бу да ваць 
ней кія ганд лё выя пунк ты». Так са ма Яў ген Ра га чоў 
да даў, што мі ніс тэр ства бу дзе пад трым лі ваць ідэю 
пры ват ні каў па бу да ваць, на прык лад, Па лес кую чы-
гун ку. «Гэ та па трэб на для аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су, для пе ра воз кі па са жы раў», — за явіў ён.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПРЫ ВАТ НЫ БІЗ НЕС І БЕ ЛА РУС КАЯ ЧЫ ГУН КА
Дэ пу та ты рых ту юць за ко на пра ект, які за бяс пе чыць су мя шчэн не гэ тых двух па няц цяў

НА МАРШ РУ ЦЕ МІНСК — 
ВІЛЬ НЮС З'Я ВЯЦ ЦА НО ВЫЯ ЦЯГ НІ КІ

Трох ва гон ныя ды зель-цяг ні кі ДПЗ поль скай вы твор час-
ці бу дуць кур сі ра ваць з 1 мая па марш ру це Мінск — Віль-
нюс. Но выя са ста вы за ме няць ды зель-цяг ні кі ДР, які мі 
аб слу гоў ва ец ца са стаў №15/16 «Мінск — Віль нюс».

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-цэнт ра Бе ла рус кай чы гун кі, рас-
клад ру ху цяг ні коў №15 і №16, а так са ма па ра дак пра вя дзен ня 
па гра ніч на га і мыт на га кант ро лю за ста нуц ца ра ней шы мі. Па 
вы хад ных і свя точ ных днях пры па вя лі чэн ні па са жы ра па то ку 
цяг нік № 15/16 бу дзе іс ці здво е ным са ста вам.

Два ды зель-цяг ні кі поль скай вы твор час ці бы лі па стаў ле ны 
на Бе ла рус кую чы гун ку сё ле та і ця пер пра хо дзяць пры ёмач ныя 
вы пра ба ван ні. Ма шы ніс ты, якія бу дуць пра ца ваць на іх, ужо 
прай шлі тэ а рэ тыч ны курс на ву чан ня ў Поль шчы. 

У кра са ві ку на Бе ла рус кую чы гун ку па сту піць трэ ці ды зель-
цяг нік ДПЗ, як і пра ду гле джа на кант рак там. Даў жы ня но вых 
цяг ні коў — 69,3 мет ра, кан струк цый ная хут касць ру ху — 140 
кі ла мет раў за га дзі ну. У іх ма ец ца па 145 мес цаў для ся дзен ня. 
Но вы ру хо мы са стаў ад па вя дае су час ным па тра ба ван ням бяс-
пе кі ру ху і кам фор ту для па са жы раў. Да іх па слуг пра стор ныя 
са ло ны, мяк кія крэс лы з маг чы мас цю ін ды ві ду аль на га рэ гу ля-
ван ня спін кі і пад ла кот ні каў, па ні жа ная пад ло га, якая да зва ляе 
хут ка пра во дзіць па сад ку і вы сад ку. У кож ным ва го не ма ец ца 
сіс тэ ма кан ды цы я на ван ня па вет ра, ёсць цеп ла вая за сло на ўва-
ход ных дзвя рэй, якія пе ра шка джа юць па ступ лен ню ха лод на га 
па вет ра звон ку і вы ха ду цёп ла га з са ло наў. Дзве ры аб ста ля ва ны 
пры ступ ка мі, якія вы соў ва юц ца. Для па са жы раў з аб ме жа ва ны мі 
фі зіч ны мі маг чы мас ця мі пра ду гле джа ны ад кід ныя тра пы. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЧЭК — ВАШ «ГА РАН ТЫЙ НЫ ТА ЛОН» 
ДА ЭЛЕКТ РОН НА ГА ПРА ЯЗ НО ГА

Да 1 кра са ві ка на ўсіх стан цы ях ста ліч на га мет ро па він-
ны з'я віц ца ва лі да та ры — пры ста са ван ні для счыт ван ня 
пра яз ных бі ле таў на бес кан такт ных смарт-карт ках «Мінск-
транс». Але ва лі да та ры бу дуць уста наў лі вац ца не на кож-
ным тур ні ке це: ад двух да шас ці штук на вес ты бюль у 
за леж нас ці ад ін тэн сіў нас ці па са жы ра па то ку на стан цыі.

Ана ла гіч ныя пры ста са ван ні ўжо ўста ноў ле ны ў на зем ным 
па са жыр скім транс пар це. І прын цып ра бо ты ва лі да та раў у 
мет ро ана ла гіч ны. Бес кан такт ную смарт-карт ку трэ ба пры-
клас ці да па зна ча на га кон ту ру: пас ля та го, як на пя рэд няй 
па нэ лі тур ні ке та за га рэ ла ся зя лё ная стрэл ка, мож на прай сці 
на стан цыю. Ка лі ж пра цяг вае га рэць «чыр во нае свят ло», якое 
су пра ва джа ец ца гу ка вым сіг на лам, — хо ду ня ма.

Што ты чыц ца апла ты за пра езд у на зем ным па са жыр скім 
транс пар це, то пры ўва хо дзе ў транс парт ны сро дак па са жыр 
па ві нен пад нес ці карт ку да ўстрой ства на ад лег ласць да 5 сан ты-
мет раў. Транс парт ні кі сцвяр джа юць, што карт ка спра цуе на ват 
та ды, ка лі зна хо дзіц ца ў ва шым ка шаль ку. Ва лі да та ры раз ме-
шча ны на по руч нях па абод ва ба кі ад дзвя рэй, а по бач з пя рэд ні-
мі дзвя ра мі — з ад на го бо ку. Пас ля та го, як спра цуюць свет ла вы 
і гу ка вы ін ды ка та ры і на эк ра не пры бо ра з'я віц ца сло ва «апла ча-
на», па са жыр мо жа не ба яц ца су стрэ чы з кант ра лё ра мі.

Ка рыс най для па са жы раў бу дзе і на ступ ная ін фар ма цыя: 
па куль сіс тэ ма яшчэ да кан ца не аб ка та на, лепш за хоў ваць чэк, 
які вы да ец ца пры про да жы элект рон на га пра яз но га і на якім 
указ ва юц ца звест кі, за не се ныя на смарт-карт ку. У пры ват нас ці, 
у чэ ку ўказ ва ец ца ін фар ма цыя аб тэр мі нах дзе ян ня пра яз но га 
да ку мен та і ві дах за пі са ных на карт ку пра яз ных бі ле таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗНЯЦЬ ПЯРС ЦЁ НАК ДА ПА МАГ ЛІ 
РА ТА ВАЛЬ НІ КІ

Та кая не звы чай ная да па мо га спат рэ бі ла ся 26-га до вай 
жы хар цы Баб руй ска, ад імя якой да су пра цоў ні каў МНС 
звяр нуў ся яе муж.

У жан чы ны, якая зна хо дзіц ца ў дэ крэт ным вод пус ку, так 
ацёк па лец, што яна не маг ла са ма стой на зняць за ру чаль ны 
пярс цё нак. Ра та валь ні кі зра бі лі гэ та з да па мо гай спе цы яль ных 
ку сач каў. «Гэ та той вы па дак, ка лі іс нуе па гро за зда роўю ча ла ве-
ка, — удак лад ніў па моч нік на чаль ні ка Ма гі лёў ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС Ва дзім УРУБ ЛЕЎ СКІ. — З па чат ку го да гэ та 
ўжо трэ ці па доб ны вы езд». 

Нэ лі ЗІГУЛЯ.

ПЕ РА КУ ЛІЎ СЯ ГРУ ЗА ВІК З ВАЙ СКОЎ ЦА МІ
Гэ та зда ры ла ся на аў та да ро зе Ма гі лёў — Кас цю ко ві чы. 
Як па ве да мі ла афі цый ная прад стаў ні ца УСК па Ма гі-
лёў скай воб лас ці Ак са на Са ля нюк, вай скоў цы в/ч 6713 
еха лі на ва ен ны па лі гон на пла на выя стрэль бы.

Ва дзі цель «Жы гу лёў» па спра ба ваў аба гнаць «Ка мАЗ», але 
не раз лі чыў хут касць, і яго лег ка вік апы нуў ся пад ко ла мі вай-
ско вай ма шы ны. Гру за вік, у якім зна хо дзі лі ся 38 вай скоў цаў, 
пе ра ку ліў ся. Траў мы роз най сту пе ні цяж кас ці атры ма лі 33 ча-
ла ве кі, кі роў ца «Жы гу лёў» і адзін з вай скоў цаў зна хо дзяц ца ў 
цяж кім ста не. Па цяр пе лыя шпі та лі за ва ны ў баль ні цы Ча вус і 
Ма гі лё ва. Пад ра бяз нас ці гэ та га зда рэн ня раз гля да юц ца ў рам-
ках кры мі наль най спра вы (ар ты кул 317, част ка 2), пры зна ча ны 
шэ раг экс пер тыз.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

РА ГУ ЛЯ Ў СКЛЕ ПЕ
У Ба ры саў скім ра ё не ра бот ні кі МНС вы ра та ва лі ка ро ву, 
якая пра ва лі ла ся ў склеп.

Зда рэн не ад бы ло ся ў вёс цы Лош ні ца. У служ бу вы ра та-
ван ня па тэ ле фа на ва ла гас па ды ня жы вё лы. Як вы свет лі ла ся, 
у драў ля ным хля ве, дзе раз мя шча ла ся ка ро ва, пад драў ля най 
пад ло гай быў склеп глы бі нёй два мет ры, аб кла дзе ны цэг лай. 
Пад ло га пра гні ла і не вы тры ма ла ця жа ру жы вё лы. Пас ля вы ра-
та ван ня ра гу ля ў ве тэ ры нар най да па мо зе па трэ бы не ме ла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛІК ВІ ДУ ЮЦ ЦА 
ВА ЕН НЫЯ ПРА КУ РА ТУ РЫ

Ва ен ныя пра ку ра ту ры лік ві ду юц ца ў Бе ла ру сі з 1 ве рас ня. Як 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, ад па вед-
ны ўказ № 137 Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 26 са ка ві ка.

У ад па вед нас ці з да ку мен там з 1 ве рас ня 2014 го да бу дуць 
лік ві да ва ны Бе ла рус кая ва ен ная пра ку ра ту ра і 11 між гар ні зон ных 
ва ен ных пра ку ра тур. Паў на моц твы па ажыц цяў лен ні на гля ду за 
вы ка нан нем за ка на даў ства ва Уз бро е ных Сі лах, ін шых вой сках і 
во ін скіх фар мі ра ван нях Бе ла ру сі, дзяр жаў ных ор га нах, у якіх пра-
ду гле джа на ва ен ная служ ба, ус кла да юц ца на Ге не раль ную пра ку-
ра ту ру і тэ ры та ры яль ныя пра ку ра ту ры.

Рэ ар га ні за цыя на кі ра ва на на ўдас ка на лен не сіс тэ мы ор га наў пра ку-
ра ту ры, ап ты мі за цыю іх дзей нас ці і ска ра чэн не штат най коль кас ці.

Пры няц це ўка за дасць маг чы масць змен шыць асіг на ван ні, што 
вы дзя ля юц ца з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на ўтры ман не ор га наў 
пра ку ра ту ры, у 2014 го дзе на Br1,285 млрд, у на ступ ныя га ды — на 
Br4,180 млрд што год.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
ПА ВІН ША ВАЎ НІ КА СА САФ РО НА ВА 

З АД КРЫЦ ЦЁМ ВЫ СТАЎ КІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў за слу-
жа на га мас та ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ні ка са Саф ро на ва з 
ад крыц цём вы стаў кі яго тво раў у бе ла рус кай ста лі цы. Аб гэ-
тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Ва шы та лент, энер гія і ве ра ў ся бе знай шлі сваё ўва саб лен не 
ў сот нях па лот наў, якія з'яў ля юц ца част кай куль тур на га зда быт ку 
Ра сіі, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Мы цэ нім Вас як ад на го 
з вы дат ных прад стаў ні коў су час на га мас тац тва і доб ра га сяб ра 
Бе ла ру сі. Упэў не ны, што Ва ша дзей насць і ў да лей шым бу дзе са-
дзей ні чаць яд нан ню на шых на ро даў».

КРА СА ВІЦ КІЯ І МАЙ СКІЯ СВЯ ТЫ 
ПА РУ ШАЦЬ ПРЫ ВЫЧ НЫ 

РА БО ЧЫ ГРА ФІК БЕ ЛА РУ САЎ
Бе ла ру сы бу дуць пра ца ваць у стан дарт ным рэ жы ме да 
кан ца кра са ві ка, по тым звы чай ны рытм па ру шаць свя ты, 
па ве дам ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА. У гэ тым го дзе Вя лік дзень 
ад зна ча ец ца 20 кра са ві ка — су па дае ў ка то лі каў і пра ва-
слаў ных. Па вод ле ка лен да ра пра ва слаў най кан фе сіі Ра даў-
ні ца, якая ад зна ча ец ца на дзя вя ты дзень пас ля хрыс ці ян-
ска га свя та, вы па дае на 29 кра са ві ка (аў то рак). Праз дзень 
чыр во ным днём ка лен да ра па зна ча на 1 мая (чац вер).

У су вя зі з гэ тым бе ла рус кі ўрад вы ра шыў пе ра нес ці ра бо чы дзень з 
се ра ды 30 кра са ві ка на су бо ту 3 мая. Ад па вед нае ра шэн не зме шча на 
ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў ад 25 ліс та па да 2013 го да № 1012.

У вы ні ку кан фі гу ра цыя ра бо чых і вы хад ных дзён вы гля дае на-
ступ ным чы нам: спа чат ку тры вы хад ныя дні (29 кра са ві ка — 1 мая), 
по тым — два ра бо чыя (2-3 мая), пас ля ча го — яшчэ адзін вы хад ны 
(ня дзе ля 4 мая) і ча ты ры ра бо чыя дні (5-8 мая). По тым бе ла ру саў 
ча ка юць яшчэ тры вы хад ныя (з 9 па 11 мая).

Су ай чын ні кі, якія не згу бяц ца ў вы хад ных і буд ных днях і пра-
доў жаць пра ца ваць у па ня дзе лак, 12 мая, аку нуц ца ў пры выч ны 
рытм да Дня Не за леж нас ці, які ад зна ча ец ца 3 лі пе ня і вы па дае на 
чац вер. Ра бо чы дзень з пят ні цы 4 лі пе ня пе ра но сіц ца на су бо ту 12 
лі пе ня, дзя ку ю чы ча му атры ма юц ца за цяж ныя вы хад ныя.

Яшчэ адзін пе ра нос сё ле та за пла на ва ны з на го ды ка та ліц кіх 
Ка ляд — з пят ні цы 26 снеж ня на су бо ту 20 снеж ня.

Згод на з па ста но вай Саў мі на, ар га ні за цы ям пра да стаў ле на пра-
ва з улі кам спе цы фі кі вы твор час ці (ра бо ты) ажыц цяў ляць пе ра нос 
ра бо чых дзён у ін шым па рад ку ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ДА РО ГУ — ЭНЕР ГЕ ТЫЧ НА МУ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТУ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ге не раль ны ды рэк тар дзяр жаў на га аб' яд нан ня «Жыл лё ва-ка-

му наль ная гас па дар ка Го мель скай воб лас ці» Дзміт рый Згур скі 
га во рыць, што вы клю чэн не па ся рэд ні ка ў пер шую чар гу да зво лі ла 
на вес ці па ра дак у цеп ла за бес пя чэн ні жы ха роў Го ме ля:

— Іс тот на змен шы ла ся спа жы ван не цеп ла вой энер гіі. Гэ та да ло 
зні жэн не на груз кі як для бюд жэ ту, так і для гра ма дзян. Уся ра бо та 
ад бы ва ла ся ў звяз цы энер га за бяс печ валь най і жыл лё вай ар га ні-
за цый, якія вы ра ша лі праб ле мы як на цеп ла кры ні цах, на сет ках, 
так і ў жы лым фон дзе.

Яшчэ адзін плюс экс пе ры мен ту — па мян шэн не коль кас ці зва-
ро таў ад спа жыў цоў, ад зна чае пер шы на мес нік стар шы ні КДК 
Го мель скай воб лас ці Кан стан цін Та ра наў:

— Ка лі 10 га доў та му іх бы ло больш як 200 за год, то ле тась 
— уся го 8. А пас ля ана лі зу вы свет лі ла ся, што не ўсе ад но сі лі ся да 
энер ге ты каў. Праб ле мы між ве да мас ныя — па тран пар та ван ні, па 
пе ра да чы цеп ла нось бі таў — бы лі зня ты. За ста лі ся праб ле мы па экс-
плу а та цыі са міх да моў і ква тэр: пе ра аб ста ля ван не, зно ша насць... 
Так зда ры ла ся, што ЖКГ, якой бы ло да ру ча на лік ві да ваць па ся рэд-
ніц кія струк ту ры пры аб слу гоў ван ні на сель ніц тва, са ма ста ла па ся-
рэд ніц кай струк ту рай. Праз яе сет кі ідзе транс пар та ван не цяп ла. 
Та му ра бо чая гру па па ста ві ла пы тан не аб пе ра да чы гэ тых се так у 
«Го мель э нер га» — для та го, каб зняць усе пы тан ні ад вы твор цы 
цяп ла да кан чат ко ва га спа жыў ца. Гэ та па він на пры вес ці да зні жэн ня 
страт і вы клю чэн ня роз ных між ве да мас ных роз на га лос сяў.

Па куль што ў Го ме лі на ба лан се ЖКГ зна хо дзіц ца ка ля 460 км 
цеп ла вых се так, хоць іх аб слу гоў ван нем ужо даў но зай ма юц ца энер-
ге ты кі. Гэ та цяг не груз да дат ко вых страт у вы гля дзе па дат каў, што ў 
вы ні ку так са ма па вя ліч вае са бе кошт кан чат ко ва га пра дук ту. Ме на ві-
та та му пла ну ец ца пе ра даць цеп ла выя сет кі РУП «Го мель э нер га».

Пе ра ход на сіс тэ му пра мых раз лі каў на сель ніц тва за цеп ла вую 
энер гію ў кра і не бу дзе пра хо дзіць па этап на да па чат ку ацяп ляль на га 
се зо на 2015-2016 га доў. Ад на ча со ва пла ну ец ца пра вес ці шэ раг ме-
ра пры ем стваў па ап ты мі за цыі схем цеп ла за бес пя чэн ня на се ле ных 
пунк таў, а так са ма рас пра ца ваць но вы па ра дак ды фе рэн ца ва най 
апла ты юры дыч ны мі і фі зіч ны мі асо ба мі за цеп ла вую энер гію.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На чар го вым бры фін гу 
Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, 
прэс-сак ра тар бе ла рус-
ка га знеш не па лі тыч на-
га ве дам ства, рас ка заў 
жур на ліс там аб най-
больш ак ту аль ных на 
сён ня для МЗС пы тан-
нях.

Па сла ада зва лі — 
су вя зі за ста лі ся

«Ужо пас ля ад клі кан ня па-
сла Укра і ны з Бе ла ру сі ў Кі еў 
для кан суль та цый па сол Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь ва Укра і не 
Ва лян цін Вя ліч ка су стра каў ся 
з пер шым на мес ні кам мі ніст-
ра за меж ных спраў Укра і ны, 
— па тлу ма чыў Дзміт рый Мі-
рон чык. — Та кім чы нам, наш 
дыя лог з Укра і най пра цяг ва ец-
ца».

Па сло вах прэс-сак ра та ра, 
бе ла рус кі бок у лю бым вы пад ку 
сы хо дзіць з та го, што ўзро вень 
па сла — гэ та той уз ро вень, на 
якім па він ны пад трым лі вац ца 
ста сун кі па між су сед ні мі сяб-
роў скі мі кра і на мі, што звя за ны 
ты ся ча мі эка на міч ных, гу ма ні-
тар ных, між асо бас ных су вя зяў. 
«Мы спа дзя ём ся, што ме на ві та 
на гэ тым уз роў ні на шы ста сун-
кі бу дуць пра цяг вац ца і ў да-
лей шым», — пад крэс ліў дып-
ла мат.

Як бы ло аб' яў ле на ра ней, 
у су вя зі з ад клі кан нем укра ін-
ска га па сла для кан суль та цый 
у Кі еў Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў не ба чыць не аб ход нас ці 
ў ана ла гіч ным кро ку з бе ла рус-
ка га бо ку.

Ра сія да па мо жа... 
тран зіт ны мі ві за мі

На чаль нік упраў лен ня ін фар-
ма цыі па ве да міў пра па ра дак 
дня на ня даў ніх бе ла рус ка-ра сій-
скіх кан суль та цы ях па кон суль-
скіх пы тан нях у Мін ску. Кра і ны 
аб мер ка ва лі вы да чу ра сій скі мі 
дып ла ма тыч ны мі прад стаў ніц-
тва мі і кон суль скі мі ўста но ва мі 
тран зіт ных віз для пры ез ду ў 
Мінск пад час чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі як афі цый ных удзель-
ні каў, так і за меж ных ту рыс таў, 
якія ма юць пра ва бяз ві за ва га 
ўез ду на бе ла рус кую тэ ры то-
рыю.

Так са ма на кан суль та цы ях 
гу тар ка іш ла пра стан двух ба ко-
ва га су пра цоў ніц тва па кон суль-
скіх пы тан нях, аба ро не пра воў і 
ін та рэ саў гра ма дзян Бе ла ру сі і 
Ра сіі — у тым лі ку на тэ ры то ры-
ях трэ ціх кра ін.

Бе ла рус кія трак та ры 
па едуць па Ін да кі таі

27 са ка ві ка ў Кам бо джы ад-
крыў ся пер шы ў Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі за вод па збор цы бе-
ла рус кіх трак та роў.

Па ін фар ма цыі прэс-сак ра та-
ра, гэ та ад бы ло ся пад час пер ша-
га ў гіс то рыі ві зі ту ў Кам бо джу 
мі ніст ра за меж ных спраў Бе-
ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея. Но вы 
пра ект па ві нен на пер ша па чат-
ко вым эта пе што год па стаў ляць 
на ры нак Кам бо джы і су сед ніх 
кра ін больш за 400 трак та роў 
роз ных ма дэ ляў і ма гут нас ці.

Пад час ві зі ту Ула дзі мір Ма-
кей су стрэў ся з мі ніст рам аду-
ка цыі, мо ла дзі і спор ту Кам-
бо джы. Бы лі аб мер ка ва ны 
перс пек ты вы су пра цоў ніц тва ў 
га лі не на ву кі і аду ка цыі, у тым 
лі ку маг чы мас ці пад рых тоў кі 

кам ба джый скіх спе цы я ліс-
таў ва ўста но вах аду ка цыі 
Бе ла ру сі.

Ін вес та ры збя руць 
«ура джай»

З 31 са ка ві ка па 2 кра-
са ві ка Бе ла русь на ве дае 
ві цэ-прэ зі дэнт Еў ра пей ска-
га бан ка рэ кан струк цыі і 
раз віц ця Анд раш Шы мо ра. 
Акра мя су стрэч і пе ра моў з 
афі цый ны мі асо ба мі, ві цэ-
прэ зі дэнт пла нуе па бы ваць 
на пер шым пус ка вым комп-
лек се швей цар ска-бе ла рус-
ка га за во да па вы твор час-
ці элект ра транс пар ту ААТ 
«Штад лер-Мінск», які зна хо-
дзіц ца ў го ра дзе Фа ні паль 
Мін скай воб лас ці. Да рэ чы, 

ме на ві та ў кра са ві ку «Штад лер-
Мінск» вы пус ціць сваю пер шую 
пра дук цыю.

Як па тлу ма чыў Дзміт рый 
Мі рон чык, Еў ра пей скі банк рэ-
кан струк цыі і раз віц ця пры мае 
ўдзел у фі нан са ван ні вы шэй на-
зва на га пра ек та. Уся го ў 2013 
го дзе аб' ём яго апе ра цый у на-
шай кра і не да сяг нуў гіс та рыч-
на га мак сі му му ў 255 міль ё наў 
еў ра. Гэ та му ў мно гім спры я ла 
пры няц це ў 2013 го дзе но вай 
стра тэ гіі ЕБРР для Бе ла ру сі на 
2013—2015 га ды.

«Штад лер Рэй лГруп» — 
адзін з вя ду чых еў ра пей скіх 
вы твор цаў чы гу нач на га ру хо-
ма га са ста ву. Пра дук цыя кам-
па ніі экс плу а ту ец ца ў роз ных 
кра і нах све ту. На яе прад пры-
ем ствах пра цуе звыш 4 ты сяч 
ча ла век.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Знеш не па лі тыч ны век тарЗнеш не па лі тыч ны век тар  ��

ДЫЯЛОГ ПРАЦЯГВАЕЦЦА
Мі ністр пра мыс ло вас ці і ра мёст ваў Мі ністр пра мыс ло вас ці і ра мёст ваў 
Кам бо джы тэс ці руе пер шы са бра ны Кам бо джы тэс ці руе пер шы са бра ны 
ў гэ тай кра і не трак тар «Бе ла рус».ў гэ тай кра і не трак тар «Бе ла рус».


