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Па дзеі ва Укра і не — па ка-
заль ны прык лад та го, што 
ад бы ва ец ца з кра і на мі, дзе 
па лі тыч ныя элі ты за мест па-
бу до вы аб' яд на на га гра мад-
ства і моц на га дзяр жаў на га 
пра ек та зай ма юц ца рэа лі-
за цы яй ін та рэ саў улас най 
кі шэ ні, пры кры ва ючы гэ ты 
пра цэс роз ны мі су мнеў ны мі 
ідэа ла гіч ны мі кан цэп та мі, ды 
ма ні пу лю юць з ма са вай свя-
до мас цю гуч ны мі ло зун га мі.

Па ра дак саль на, але факт: на 
пра ця гу ўся го ча су ад зда быц ця 
не за леж нас ці на сель ніц тва Ура-
і ны імк лі ва бяд не ла, а дзяр жа-
ва та ну ла ў за меж ных па зы ках. 
Згод на са ста тыс ты кай ААН, 73% 
жы ха роў Укра і ны жы вуць за мя-
жой бед нас ці, пры гэ тым знеш ні 
доўг да сяг нуў 140 млрд до ла раў 
(80% ад ВУП). Атрым лі ва ец ца, 
што ўкра ін ская дзяр жа ва — ад на 
з са мых бед ных у Еў ро пе. Ці ка ва, 
што пры гэ тым па коль кас ці міль-
я не раў ды міль яр дэ раў Укра і на, 
на ад ва рот, зна хо дзіц ца ў лі да рах 
і знач на абы хо дзіць мно гія да-
стат ко ва за мож ныя еў ра пей скія 
кра і ны. Толь кі ў спі се най больш 
ба га тых лю дзей све ту, згод на 
з вер сі яй ча со пі са Forbes, аж 
8 гра ма дзян гэ тай дзяр жа вы.

Ме на ві та та кая са цы яль ная 
не спра вяд лі васць, эка на міч ная 
не ўпа рад ка ва насць ля жыць у 
асно ве пер ма нент ных рэ ва лю-
цый ных пра цэ саў на ўкра ін скай 
зям лі ды праз мер най па ляр най 
па лі ты за ва нас ці ўкра ін ска га гра-
мад ства. Вы ма га ю чы са цы яль-
най спра вяд лі вас ці і адэ кват на га 
раз мер ка ван ня пры быт каў, лю-
дзі з ах во тай ве раць у роз ныя 
ра ды каль ныя ідэі — ад на цы я-
на ліз му з эле мен та мі ксе на фо-
біі да вя лі ка дзяр жаў на га рус ка га 
ша ві ніз му, што ўво гу ле ад маў ляе 
ўкра ін скай на цыі ў пра ве на іс-
на ван не.

З бе ла рус ка га пунк ту гле-
джан ня, ад ноль ка ва брыд кі мі вы-
гля да юць як уз бро е ныя ма ла дыя 
лю дзі ў мас ках з сім во лі кай укра-
ін скіх ка ла ба ра цы я ніс таў ча соў 
Дру гой су свет най вай ны, гэ так 
і бай цы «на род но го ополчения», 
што зры ва юць сця гі ўкра ін скай 
дзяр жа вы з бу дын каў мяс цо вых 
ад мі ніст ра цый і за клі ка юць да ін-
тэр вен цыі ра сій скія вой скі.

Яшчэ ад ным свед чан нем ві ны 
ўкра ін скай элі ты пе рад улас ным 
на ро дам з'яў ля ец ца той факт, 
што на пра ця гу ўсяе най ноў шай 
гіс то рыі су ве рэн най Укра і ны па-
лі тыч ныя пра цэ сы ў гэ тай дзяр-
жа ве су пра ва джа юц ца ак тыў ным 

уплы вам за меж ных сіл, якія не 
толь кі рэа лі зу юць ін та рэ сы свай-
го біз не су на ўкра ін скай зям лі, 
але і на ма га юц ца на хаб на кі ра-
ваць на стро я мі і гра мад скай дум-
кай. Ця пер у экс перт ных ко лах 
ак тыў на аб мяр коў ва ец ца пры-
сут насць ра сій скіх вай скоў цаў 
на тэ ры то рыі Кры ма. Пры гэ тым 
ча мусь ці не пры ня та згад ваць аб 
ро лі ЗША, Поль шчы, Вя лі ка бры-
та ніі ў па дзе ях укра ін ска га Май-
да на, ка лі пра тэс ту ю чыя па лі тыч-
ныя сі лы, ня гле дзя чы на іс на ван-
не яшчэ ле гі тым най дзяр жаў най 
ула ды, атрым лі ва лі фі нан са вую 
і ін фар ма цый ную пад трым ку ад 
шэ ра гу за ход ніх кра ін. Да хо дзі-
ла да та го, што за меж ныя служ-
бо выя асо бы вы со ка га ўзроў ню 
ад кры та ўдзель ні ча лі ў ак цы ях 
пра тэс ту.

Ві да воч на, што як па доб ныя 
прак ты кі ЕС і ЗША, гэ так і ра-
сій ская пад трым ка се па ра тыс таў 
у Кры ме ды ўсход ніх аб лас цях 
Укра і ны, су пя рэ чаць нор мам 
між на род на га пра ва і з'яў ля юц-
ца па ру шэн нем укра ін ска га су-
ве рэ ні тэ ту, які, да рэ чы, згод на з 
між на род ны мі да моў ле нас ця мі, 
За хад ра зам з Ра сі яй у свой час 
аба вя заў ся па ва жаць і ба ра ніць. 
Та кая сі ту а цыя яшчэ раз па каз-
вае, як пры го жая ры то ры ка аб 

«дэ ма кра тыі» і тэ о рыя між на-
род на га пра ва ад роз ні ва юц ца ад 
рэ аль нас ці геа па лі ты кі, дзе на-
са мрэч іс нуе толь кі ад но пра ва — 
пра ва моц на га. Вый шла так, што 
Укра і на праз га ды бяз лад дзя ды 
ўнут ра ных спрэ чак ста ла арэ най 
кан флік ту ін та рэ саў за меж ных 
дзяр жаў, дзе кож ны мае ўлас ны 
па ра дак і план дзе ян няў.

Вя до ма, Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь не мо жа ўтры мац ца ў ба ку 
ад укра ін ска га кан флік ту — як з 
ду хоў на га, так і з праг ма тыч на га 
ра зу мен ня. Бя да, якая прый шла 
на ўкра ін скую зям лю, з'яў ля ец ца 
як уро кам, так і па пя рэ джан нем 
для бе ла рус ка га на ро да і кі ру ю-
чых ко лаў. Бе ла русь му сіць вы-
пра ца ваць па ды хо ды знеш няй 

па лі ты кі як да но вых фор маў 
дзяр жаў нас ці ва Укра і не, так і 
ў да чы нен ні да па зі цыі вя ду чых 
су свет ных гуль цоў па ўкра ін скім 
пы тан ні. Акра мя та го, бе ла рус кі 
ўрад па ві нен пры няць ме ры для 
аба ро ны на шых эка на міч ных ін-
та рэ саў, ума ца ван ня па зі цый бе-
ла рус кіх экс пар цё раў.

З вы каз ван няў кі раў ні коў 
дзяр жа вы ві да воч на, што на ша 
кра і на бу дзе пры трым лі вац ца 
прын цы пу не ўмя шаль ніц тва ва 
ўнут ра ныя спра вы Укра і ны, па-
ва жаць яе су ве рэ ні тэт і тэ ры-
та ры яль ную ед насць. Між тым, 
Бе ла русь, як са юз нік Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі і як член ва ен на-па-
лі тыч на га бло ка АДКБ, па він на 
пры няць усе маг чы мыя дып ла-
ма тыч ныя за ха ды для мір на га 
ўрэ гу ля ван ня кан флік ту між Ра-
сі яй і Укра і най ды не да пу шчэн ня 
раз мя шчэн ня вой скаў НА ТА на 
ўкра ін скай тэ ры то рыі. Зра зу ме-
ла, што па доб нае ра шэн не пад 
пры крыц цём «аба ро ны Укра і ны 
ад ра сій скай агрэ сіі» мо жа скон-
чыц ца ба наль ным па дзе лам гэ-
тай дзяр жа вы на за ход нюю ды 
ўсход нюю част кі з аку па цы яй 
кож най з іх за меж ны мі вой ска мі, 
што пры вя дзе да да дат ко вай эс-
ка ла цыі на пру гі ў рэ гі ё не па блі зу 
бе ла рус кай мя жы.

Афі цый ны Мінск мо жа вы сту-
піць з мір най пра па но вай для ба-
коў, а бе ла рус кая ста лі ца стаць 
пе ра моў най пля цоў кай для ра-
сі ян і ўкра ін цаў. Та кая прак ты ка 
цал кам упіс ва ец ца ў тра ды цый-
ную мі ра твор чую мі сію бе ла рус-
кай дып ла ма тыі на пост са вец кай 
пра сто ры.

На коль кі бу дзе вы ка ры ста на 
гэ тая маг чы масць для ўрэ гу ля-
ван ня, ця пер за ле жыць ад укра-
ін ска га бо ку. Укра ін скім ор га нам 
ула ды трэ ба, на рэш це, вяр нуць 
сі ту а цыю ў пра ва вое по ле з тым, 
каб за мест люст ра цый і помс-
ты пе ра мож цаў пе ра мо жа ным, 
за няц ца пы тан ня мі дзяр жаў на-
га кі ра ван ня, пры няць ме ры па 
аба ро не ўлас най эка но мі кі ды 
аб' яд нан ні на цыі. Ві да воч на, 
што ра сій ска му бо ку па трэб ны 
га ран тыі для біз не су, за ха ван-
не ва ен ных аб' ек таў і, у пер шую 
чар гу, баз Чар на мор ска га фло-
ту, а так са ма аба ро на пра воў 
рус ка моў на га на сель ніц тва. Тэ-
а рэ тыч на, но вы ўкра ін скі ўрад 
мо жа і па ві нен прад ста віць та кія 
пра па но вы з улі кам на цы я наль-
ных ін та рэ саў Укра і ны, што ад-
на знач на бу дзе спры яць ста бі лі-
за цыі сі ту а цыі.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ
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УКРА ІН СКІ ЎРОК

Укра ін скім ор га нам ула ды 
трэ ба, на рэш це, вяр нуць 
сі ту а цыю ў пра ва вое по ле 
з тым, каб за мест 
люст ра цый і помс ты 
за няц ца пы тан ня мі 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
пры няць ме ры па аба ро не 
ўлас най эка но мі кі 
ды аб' яд нан ні на цыі. 

СПА ЧУ ВАН НІ ПРЭЗІДЭНТА
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў спа чу ван ні 
род ным на род на га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на ў су вя-
зі з яго смер цю. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Твор часць Ры го ра Ба ра ду лі на зай мае асаб лі вае мес ца ў ай чын-
най куль ту ры. У яго вер шах і паэ мах знай шлі сваё ад люст ра ван не 
ба га ты ду хоў ны свет на ро да і агуль на ча ла ве чыя фі ла соф скія і ма-
раль ныя пы тан ні. Не здар ма яны пры цяг ва юць ува гу чы та чоў роз ных 
па ка лен няў», — га во рыц ца ў спа чу ван ні.

«Упэў не ны, што па мяць пра Ры го ра Ба ра ду лі на як ад на го з вя-
до мых май строў сло ва за ха ва ец ца ў сэр цах ама та раў бе ла рус кай 
лі та ра ту ры», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю за слу жа на га ар хі тэк та ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, лаў рэ а та Ле нін скай прэ міі, прэ міі Ле нін-
ска га кам са мо ла і Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ЛЕ ВІ НА Ле а ні да Мен дзе ле ві ча і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні 
яго род ным і бліз кім.

5 са ка ві ка ў кра і не рас па чы на ец-
ца рэ гіст ра цыя абі ту ры ен таў для 
пра хо джан ня пра фе сій на-псі ха-
ла гіч най гу тар кі. Яна бу дзе доў-
жыц ца па 31 са ка ві ка ўключ на.

Пра фе сій на-псі ха ла гіч ная гу тар ка 
— аба вяз ко вая пра цэ ду ра для ўсіх абі-
ту ры ен таў, якія пла ну юць па сту паць на 
спе цы яль нас ці «Дзяр жаў нае кі ра ван не», 
«Дзяр жаў нае кі ра ван не і пра ва», «Дзяр-
жаў нае кі ра ван не і эка но мі ка», «Між на-
род ныя ад но сі ны», «Між на род нае пра-
ва», «Пра ва знаў ства», «Эка на міч нае 
пра ва», «Жур на ліс ты ка», «Між на род ная 
жур на ліс ты ка» і «Мыт ная спра ва».

Праз па пя рэд ні пра фад бор па він ны 
прай сці ўсе, хто пла нуе па сту паць на дзён ную, 
вя чэр нюю, за воч ную і дыс тан цый ную фор мы 
на ву чан ня, на па ра лель нае на ву чан не, на ву-
чан не ў ска ро ча ныя тэр мі ны, на на ву чан не на 
ўмо вах мэ та вай пад рых тоў кі, для атры ман ня 
дру гой і на ступ най вы шэй шай аду ка цыі як за 
кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, так 
і на ўмо вах апла ты фі зіч ны мі і юры дыч нымі 
асо ба мі. Гэ та ты чыц ца і абі ту ры ен таў пры ват-
ных ВНУ. Пры зё рам і пе ра мож цам аб лас ной і 
рэс пуб лі кан скай алім пі яд, ка лі яны вы ра шаць 

па сту паць на вы шэй пе ра лі ча ныя спе цы яль нас-
ці, так са ма трэ ба атры маць рэ ка мен да цыю для 
ўдзе лу ў кон кур се на атры ман не вы шэй шай 
аду ка цыі ад спе цы яль най ка мі сіі па пра вя дзен-
ні пра фе сій на-псі ха ла гіч най гу тар кі.

Ад па пя рэд ня га пра фад бо ру вы зва ля юц-
ца толь кі за меж ныя гра ма дзя не, якія пла ну-
юць па сту паць у бе ла рус кія ВНУ, але пра-
жы ва юць за ме жа мі на шай кра і ны (у тым 
лі ку і ра сі я не). Ад нак за меж ныя гра ма дзя не 

і асо бы без гра ма дзян ства, якія па ста ян на 
пра жы ва юць на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, па він ны та кую гу тар ку прай сці.

За ява для ўдзе лу ў пра фе сій на-псі ха ла гіч-
най гу тар цы мо жа быць па да дзе на гра ма дзя-
ні нам аса біс та ці быць на кі ра ва на па по шце. 
У пер шым вы пад ку бу ду чы абі ту ры ент аса-
біс та па каз вае паш парт ці ін шы да ку мент, які 
свед чыць асо бу. А пры на кі ра ван ні па по шце 
да за явы пры кла да ец ца ко пія паш пар та ці 
ін ша га да ку мен та, які свед чыць асо бу. Ад каз-
насць за пра віль насць і праў дзі васць звес так 
за явы ўскла да ец ца на гра ма дзя ні на. У Мі ніс-
тэр стве аду ка цыі па пя рэдж ва юць, што за явы, 
якія па сту пяць пас ля 31 са ка ві ка, раз гля дац ца 
не бу дуць. Гра ма дзя ні ну, які па даў за яву для 
ўдзе лу ў гу тар цы, па ве да мяць мес ца і час яе 

пра вя дзен ня аса біс та ці па по шце.
Пра фе сій на-псі ха ла гіч ная гу тар ка прой дзе з 

5 па 30 кра са ві ка ў ад па вед нас ці з гра фі ка мі, за-
цвер джа ны мі ВНУ. Для пры кла ду, у Бел дзярж-
уні вер сі тэ це па ся джэн не ка мі сій за пла на ва на на 
5 і 12 кра са ві ка. Рэ зер во вы дзень для тых, хто 
за рэ гіст ра ваў ся, але не змог пры няць удзел у 
гу тар цы па ўваж лі вай пры чы не, па цвер джа най 
да ку мен таль на, — 24 кра са ві ка.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НАШ КА ЛІЙ «АД ШУ КАЎ» 
СПА ЖЫЎ ЦОЎ І Ў ІН ДА НЕ ЗІІ

Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія (БКК) вый гра ла тэн дэр, аб'-
яў ле ны ін да не зій скай кам па ні яй PT Petrokіmіa Gresіk на па-
стаў ку 250 ты сяч тон ка лій ных угна ен няў па ца не 325 до ла-
раў за то ну, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе ай чын на га 
па стаў шчы ка ка лію.

Гэ та чар го вая пе ра мо га бе ла рус ка га трэй да ра ў па доб ных кон кур-
сах (па пя рэд няя — у тэн да ры на па стаў ку ўгна ен няў у Ма лай зію для 
кам па ніі NAFAS — На цы я наль най ар га ні за цыі фер ме раў, най больш 
аў та ры тэт на га ім пар цё ра гэ тай кра і ны). У абод вух вы пад ках БКК 
абы шла сва іх са пер ні каў у ба раць бе як за аб' ёмы, так і за ца ну.

Гэ та не пры ем на здзі ві ла ра сій скіх кан ку рэн таў, а так са ма ка над цаў, 
якія во сен ню на огул мер ка ва лі, што з бе ла ру са мі больш мож на не лі-
чыц ца. А на са мой спра ве ака за ла ся, што пры пра віль ным вя дзен ні 
пе ра га вор на га пра цэ су, а так са ма пры пад трым цы дып ла ма тыч ных 
ве дам стваў мож на са ма стой на ганд ля ваць на ват з да лё кі мі кра і на мі.

Экс пер ты ка лій на га сек та ра ўпэў не ны, што цэ на вае дно для 
рын ку да сяг ну та і вы зна ча на, да лей кошт на та кія мі не раль ныя 
ўгна ен ні бу дзе па воль на рас ці. 

Сяр гей КУР КАЧ.

Та кая ідэя за кла дзе на ў па-
гад нен ні аб адзі ных прын-
цы пах і пра ві лах кан ку рэн-
цыі па між тры ма дзяр жа-
ва мі — чле на мі Адзі най 
эка на міч най пра сто ры: 
Бе ла рус сю, Ка зах ста нам 
і Ра сі яй. Гэ та па тлу ма чыў 
пад час ан лайн-кан фе рэн-
цыі «Ан ты ма на поль ная 
па лі ты ка ў Адзі най эка на-
міч най пра сто ры» на сай це 
БЕЛ ТА вы кон ва ю чы аба вяз-
кі ды рэк та ра дэ пар т амен та 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня Еў ра зій скай эка на-
міч най ка мі сіі Аляк сандр 
КУ РЫЛЬ ЧЫК.

«Пы тан не цэ на вай дыс кры-
мі на цыі ў сён няш ніх умо вах 
вель мі ак ту аль нае, — за явіў 
спе цы я ліст. — Не сак рэт, што 
асоб ныя суб' ек ты гас па да ран-
ня ад ной кра і ны рэа лі зу юць сы-
ра ві ну і ма тэ ры я лы суб' ек там 
гас па да ран ня ін шай кра і ны па 
больш вы со кіх цэ нах. Ка лі сва ім 
суб' ек там пра да стаў ля юць бо ну-

сы, да юць зніж кі, то суб' ек там 
гас па да ран ня ін шай кра і ны яны 
на вяз ва юць пэў ныя ўмо вы, да-
дат ко выя да кош ту, за вы ша юць 
цэ ны на сваю пра дук цыю». Па 
сло вах Аляк санд ра Ку рыль чы-
ка, гэ та су пя рэ чыць па гад нен ню 
аб адзі ных прын цы пах і пра ві-
лах кан ку рэн цыі: «Кан ку рэнт ная 
за ка на даў ства ў ад па вед нас ці 
з па гад нен нем па він на пры мя-
няц ца да суб' ек таў гас па да ран-
ня ўсіх трох кра ін ад ноль ка вым 
чы нам і ў ад ноль ка вай сту пе-
ні». Па гад нен не пра ду гледж вае 
ўста ля ван не адзі ных прын цы паў 
кан ку рэн цыі, у ад па вед нас ці з 
які мі Бе ла русь, Ка зах стан і Ра сія 
гар ма ні зу юць сваё на цы я наль-
нае за ка на даў ства. «Да пры кла-
ду, у Бе ла ру сі 12 снеж ня 2013 
го да пад пі са на но вая рэ дак цыя 
за ко на «Аб су праць дзе ян ні ма-
на па ліс тыч най дзей нас ці і раз-
віц ці кан ку рэн цыі», у якім за ка-
на даў ча за ма ца ва ны прын цы-
пы дзяр жаў най па лі ты кі ў гэ тай 
сфе ры. У пры ват нас ці, прын цып 
роў на сці ў пры мя нен ні нор маў 

ан ты ма на поль на га за ка на даў-
ства да гас па дар чых суб' ек таў 
не за леж на ад фор мы ўлас нас ці, 
ар га ні за цый на-пра ва вой фор мы 
і мес ца рэ гіст ра цыі юры дыч ных 
асоб, гра ма дзян ства, мес ца жы-
хар ства, ма ё мас на га і служ бо-
ва га ста но ві шча фі зіч ных асоб 
і ін шых аб ста він».

У той жа час, па гад нен не аб 
адзі ных прын цы пах і пра ві лах 
кан ку рэн цыі пра ду гледж вае і 
пэў нае цэ на вае рэ гу ля ван не. 
«Уста ноў ле ны спіс, у да чы нен-
ні да яко га не пры мя ня юц ца 
па ла жэн ні па гад нен ня. Гэ та 
пры род ны газ, звад ка ва ны газ 
для бы та вых па трэб, элект ра- і 
цеп ла вая энер гія, га рэл ка, лі кё-
ра-га рэ лач ная і ін шая ал ка голь-
ная пра дук цыя крэ пас цю звыш 
28%, эты ла вы спірт з хар чо вай 
сы ра ві ны, ле ка выя прэ па ра ты, 
па лі ва цвёр дае, пяч ное і га за вае 
для бы та вых па трэб, пра дук цыя 
ядзер на-энер ге тыч на га цык лу і 
наф та пра дук ты. Па гад нен не не 
рас паў сюдж ва ец ца на дзяр жаў-
нае рэ гу ля ван не цэн на па слу гі, 

уклю ча ю чы па слу гі на ту раль ных 
ма на по лій, а так са ма на сфе ру 
дзяр жаў ных за ку пач ных і та вар-
ных ін тэр вен цый», — рас тлу-
ма чыў Аляк сандр Ку рыль чык. 
Увя дзен не кра і на мі — удзель-
ні ца мі па гад нен ня дзяр жаў на га 
цэ на ва га рэ гу ля ван ня на та вар-
ных рын ках ажыц цяў ля ец ца ў 
вы ключ ных вы пад ках. У якас ці 
ча со вай ме ры кра і ны ЕЭК мо-
гуць уво дзіць дзяр жаў нае цэ-
на вае рэ гу ля ван не на асоб ныя 
ві ды са цы яль на знач ных та ва-
раў на асоб ных тэ ры то ры ях на 
пэў ны тэр мін. «Агуль ны тэр мін 
пры мя нен ня дзярж рэ гу ля ван ня 
не мо жа пе ра вы шаць 90 дзён 
на пра ця гу ад на го го да. Яго па-
д аў жэн не мо жа ажыц цяў ляц ца 
па ўзгад нен ні з ЕЭК. Пры чым 
ка лі кра і на ўво дзіць дзярж рэ гу-
ля ван не цэн, то яна па він на ў 
тэр мін, які не пе ра вы шае 7 ка-
лян дар ных дзён, пра ін фар ма-
ваць пра гэ та ЕЭК і ін шыя ба кі 
па гад нен ня».

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Са юз — Еў ра зіяСа юз — Еў ра зія  ��

АДЗІ НЫ РЫ НАК — 
АДЗІ НАЯ КАН КУ РЭН ЦЫЯ

А дзяр жаў нае рэ гу ля ван не цэн — толь кі ў вы ключ ных вы пад ках

БУ ДУ ЧЫХ КІ РАЎ НІ КОЎ 
ЗА ПРА ША ЮЦЬ... НА ПРА ФАД БОР

ЦЮЛЬПАНЫ, РУЖЫ, ХРЫЗАНТЭМЫ
З на го ды Дня жан чын у ста лі цы з'я віц ца 147 да дат ко вых 
пля цо вак для ганд лю квет ка мі. Яны бу дуць ар га ні за ва ны 
6 — 8 са ка ві ка ва ўсіх ра ё нах Мін ска.

Па ін фар ма цыі га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын ку Мін-
гар вы кан ка ма, 18 да дат ко вых пунк таў ганд лю раз мес цяць у За вод-
скім ра ё не, 8 — у Пар ты зан скім, 22 — у Пер ша май скім, 6 пля цо вак 
ар га ні зу юць у Са вец кім ра ё не, а ў Фрун зен скім — аж но 35. Жы ха ры 
Ле нін ска га і Каст рыч ніц ка га ра ё наў ста лі цы змо гуць на быць квет кі ў 
14 да дат ко вых пунк тах, а ў Мас коў скім і Цэнт раль ным та кіх мес цаў 
на пя рэ дад ні жа но ча га свя та бу дзе пра ца ваць па 15.

Што да ты чыць кош таў, то квет ка вая пра дук цыя ка му наль на га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Квет кі ста лі цы», ААТ «ДА РОРС», ТАА 
«До на Ро за» і ЗАТ «Маль ва Пра спект» абы дзец ца па куп ні ку пры-
клад на ў на ступ ныя су мы. На быць ру жы мож на, за пла ціў шы ад 9 
да 50 ты сяч за квет ку, цюль па ны каш ту юць 15-20 ты сяч руб лёў, 
ка са чы — 15 ты сяч, а хры зан тэ мы — 27 ты сяч.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

У ГОС ЦІ Ў ГО МЕЛЬ ЦІ МАСК ВУ — 
БЕЗ ПРАБ ЛЕМ

У ме жах кра і ны, а так са ма ў між на род ных зно сі нах, у на-
ды хо дзя чыя пе рад свя точ ныя дні па чы гун цы бу дуць кур сі-
ра ваць да дат ко выя цяг ні кі, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры бе ла-
рус кай ма гіст ра лі.

На 7 са ка ві ка пры зна ча ныя цяг ні кі № 638 Мінск — Го мель і № 637 
Го мель — Мінск. Так са ма да дат ко выя цягнікі пры зна ча ны на 9 са ка-
ві ка: № 679 Го мель — Мінск і № 680 Мінск — Го мель (ад праў лен не 
са ста лі цы 9 са ка ві ка). У між на род ных зно сі нах з 7 па 11 са ка ві ка 
пры зна ча на пяць да дат ко вых цяг ні коў. Па бе ла рус кай ма гіст ра лі 
бу дуць кур сі ра ваць цяг ні кі № 255 Маск ва — Мінск (ад праў лен не з 
Маск вы 7 са ка ві ка), № 252 Мінск — Маск ва (ад праў лен не з Мін ска 8 
са ка ві ка), № 212 Мінск — Маск ва, № 36 Брэст — Санкт-Пе цяр бург 
(ад праў лен не з Мін ска і Брэс та 10 са ка ві ка) і са стаў № 237 Маск ва 
— Мінск (ад праў лен не з ра сій скай ста лі цы 11 са ка ві ка).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са смер цю рэк та ра ўста но вы 
аду ка цыі «Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя 
Мак сі ма Тан ка», чле на-ка рэс пан дэн та На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі, док та ра тэх ніч ных на вук, пра фе са ра, за слу-
жа на га ра бот ні ка аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь КУ ХАР ЧЫ КА 
Пят ра Дзміт ры е ві ча і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яго род-
ным і бліз кім.

Та бе, абі ту ры ент!Та бе, абі ту ры ент!  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ман да ры ны мож на знай сці і 
зу сім тан ныя, па 11 ты сяч за кі ло. 
Але на ват на вы гляд яны су ха ва-
тыя. Так што якас ны та вар вар та 
шу каць па тро хі вы шэй шым кош це: 
да 35 ты сяч руб лёў за кі ла грам.

Ві на град каш туе 17-25 ты сяч, 
а гра на ты — ад на з са мых да ра-
гіх па зі цый — 30 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам.

Ін шая ві та мін ная пра дук цыя, 
ага род ні на і зя ле ні ва, рых туе па-
куп ні ка да на ступ ных вы дат каў. 
Так, па мі до ры на рын ку ёсць як 
«бюд жэт ныя» бе ла рус кія (ад 20 
ты сяч за кі ла грам), так і да ра гія за-
меж ныя, на прык лад, іс пан скія, якія 
«па цяг нуць» на 55 ты сяч. Агур кі 
каш ту юць 35- 42 ты ся чы, а са лод кі 
пе рац — 38-42 ты ся чы. Звы чай ная 
ка пус та абы дзец ца ў 12 ты сяч за 
кі ло, а пе кін ская ў 16. Яшчэ ад на 
«за мор ская» ра дасць — бро ка лі 
— каш туе 50 ты сяч за кі ла грам. 
Ама та рам ма ла дых ка бач коў 
вар та пад рых та ваць 27-28 ты сяч 
руб лёў, каб пры нес ці да до му кі-

ла грам гэ тай сма ка ты. Морк ва і 
чыр во ныя бу ра кі ма юць пры клад-
на ад ноль ка вую ца ну, ад 8 да 10 
ты сяч, у за леж нас ці ад мес ца на 
рын ку. За кі ла грам буль бы да вя-
дзец ца ад даць 6-10 ты сяч руб лёў. 
Са мае звык лае для бе ла рус кай 
гас па ды ні зя ле ні ва, цы бу ля і кроп, 
абы дуц ца ў 8 ты сяч за 100 гра-
маў. Неш та больш «эк за тыч нае», 
на прык лад, ба зі лік ці ру ка ла, мае 
кошт ад 20 ты сяч руб лёў і вы шэй 
(за 100 гра маў). Гры бы — гэ та, вя-

до ма, не ага род ні на, але так са ма 
ежа смач ная. Са све жых на Ка ма-
роў цы толь кі шам пінь ё ны (28-34 
ты ся чы за кі ла грам). За тое ня ма-
ла су ша ных, пе ра важ на ба ра ві коў. 
У за леж нас ці ад «уз рос ту», у якім 
грыб кі су шы лі ся, адзін па ку нак ва-
гой пры клад на 200 гра маў абы-
дзец ца ў 35-100 ты сяч руб лёў.

У ад ным шэ ра гу з квет ка мі 
8 Са ка ві ка час та ста яць і са лод кія 
па да рун кі, раз на стай ныя тор ты і пі-
рож ныя. Раз гля да ю чы асар ты мент 

на пры лаў ках Ка ма роў кі, ло віш ся-
бе на дум цы, што на та кое цяж ка 
не спа ку сіц ца на ват ама тар кам 
стро гіх ды ет. З уз бі ты мі вярш ка-
мі, ка ра мель ным і кань яч ным крэ-
мам, са да ві ной. Ка ра цей ка жу чы, 
на лю бы густ. Са мы тан ны торт, які 
ўда ло ся знай сці, ва жыў пры клад-
на 400 гра маў і каш та ваў 28 ты сяч 
руб лёў, але ў асноў ным са лод кія 
пры сма кі каш ту юць 60-75 ты сяч 
за кі ла грам.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Ула дзі мір МА КЕЙ: 

«СПОРТ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ 
ПА-ЗА ПА ЛІ ТЫ КАЙ»

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ у ін тэр-
в'ю ін фар ма цый на му агенц тву Baltіc News Servіce адказаў на 
актуальныя пытанні знешняй палітыкі нашай краіны.

Бе ла русь раз гля дае роз ныя ва ры ян ты вы ка ры стан ня пар то вай 
інф ра струк ту ры ін шых кра ін у сва іх мэ тах, заявіў мі ністр. Ён за ўва-
жыў, што ёсць ці ка выя пра па но вы з ра сій ска га і лат вій ска га ба коў. 
«Ёсць і кан крэт ныя пра па но вы, зроб ле ныя лі тоў скім бо кам, — да даў 
Ма кей. — Мы ўжо сён ня шчыль на су пра цоў ні ча ем з Клай пед скім пор-
там па пе ра вал цы на шых ка лій ных угна ен няў. Шэ раг ін шых та ва раў 
так са ма пра хо дзіць праз Клай пе ду. Ва ўра дзе ство ра на ра бо чая гру па, 
якая зай ма ец ца гэ тай тэ ма ты кай па да ру чэн ні Прэ зі дэн та». Па сло вах 
кі раў ні ка мі ніс тэр ства, у блі жэй шы час пла ну ец ца пра вес ці ана ліз усіх 
пра па ноў, аца ніць плю сы і мі ну сы роз ных пра ек таў у комп лек се. «Мы 
ма ем на мер пры няць ап ты маль нае ра шэн не, якое бу дзе ад па вя даць 
ін та рэ сам на шай дзяр жа вы, — пад крэс ліў Ула дзі мір Ма кей. — Але 
мы не ха це лі б за мы кац ца на ней кай ад ной кра і не».

Ад каз ва ю чы на пы тан не, якое ты чы ла ся спра шчэн ня ру ху ў пры-
гра ніч най зо не з Літ вой, мі ністр за ўва жыў, што ад па вед ныя па гад нен ні 
Бе ла русь мае з Лат ві яй, Літ вой і Поль шчай. «З Лат ві яй па гад нен не 
ўжо ўсту пі ла ў сі лу, ад нак яно ты чыц ца толь кі не каль кіх дзя сят каў ты-
сяч ча ла век, што пра жы ва юць з абод вух ба коў мя жы, — кан ста та ваў 
дып ла мат. — З Літ вой у нас гэ тая ліч ба ахоп лі вае пры клад на паў та ра 
міль ё на ча ла век». Ула дзі мір Ма кей звяр нуў ува гу на тое, што, пас ля 
ўступ лен ня ў сі лу та ко га па гад нен ня па між Бе ла рус сю і Лат ві яй, на 
прак ты цы ўзнік лі кан крэт ныя ар га ні за цый ныя і тэх ніч ныя скла да нас ці 
пры пе ра хо дзе праз мя жу на шы мі гра ма дзя на мі. «Мы рас пра ца ва лі і 
ўзгад ня ем з лат вій скім бо кам да да так да за клю ча на га ра ней па гад-
нен ня, — да даў мі ністр. — На коль кі мне вя до ма, ён цяпер зна хо дзіц ца 
на ўзгад нен ні ў Еў ра пей скім са ю зе. Я ду маю, мы за бяс пе чым ус туп-
лен не ў сі лу гэ тых да дат ко вых па пра вак і бу дзем ду маць над тым, як 
за бяс пе чыць ус туп лен не ў сі лу на ша га па гад нен ня з Літ вой». Спадар 
Ма кей яшчэ раз ак цэн та ваў ува гу на тым, што з Лат ві яй ня ма та кіх 
праб лем на мя жы, якія іс ну юць з Літ вой. «Гэ та і вя ліз ныя чэр гі ў пунк тах 
про пус ку, а ка лі мы яшчэ паў та ра міль ё на ча ла век сю ды да ба вім, то 
мож на ўя віць, які ка лапс ад бу дзец ца на мя жы», — ад зна чыў кі раў нік 
дып ла ма тыч на га ве дам ства. Ра шэн не гэ тых пы тан няў ён ба чыць у 
па ве лі чэн ні коль кас ці пунк таў про пус ку на мя жы, удас ка на лен ні па-
гра ніч най інф ра струк ту ры, за бес пя чэн ні па гра ніч ных, мыт ных па стоў 
не аб ход ны мі ін фар ма цый ны мі ма тэ ры я ла мі, кам п'ю та ра мі.

Што да за не па ко е нас ці лі тоў ска га бо ку на конт маг чы ма га ўплы-
ву Аст ра вец кай АЭС на на ва коль нае ася род дзе, мі ністр пра па на ваў 
на ступ нае вый сце з гэ тай сі ту а цыі: «Да вай це су стрэ нем ся «не для 
пту шач кі», не афі цый на, але не аб ход на па са дзіць за стол пе ра га во раў 
спе цы я ліс таў, каб кож ны бок вы ка заў свае прэ тэн зіі». Ула дзі мір Ма кей 
пад крэс ліў, што ён аб са лют на зго дзен з не аб ход нас цю зняць прад узя-
тас ці ў ста сун ках Бе ла ру сі і Літ вы ў гэ тым пы тан ні. «У лю бым вы пад ку 
трэ ба шу каць кам пра міс ныя, уза е ма ка рыс ныя ра шэн ні, — рэ зю ма ваў 
мі ністр. — Мы так са ма мо жам пад няць вель мі шмат пы тан няў, і, па вер-
це, мы не ўсе ар гу мен ты вы ка рыс та лі: і ў да чы нен ні да Ві са гін скай АЭС, 
і да ін шых пла наў. Мы не хо чам да во дзіць сі ту а цыю да аб сур ду, а на кі-
ра ва ны на тое, каб праз дыя лог зна хо дзіць кам пра міс ныя ра шэн ні».

На пы тан не ка рэс пан дэн та, ці не ба іц ца Бе ла русь бай ко ту з бо ку 
лі да раў за ход ніх кра ін чэм пі я на ту све ту па ха кеі, Ма кей рас ка заў, што 
за пра шэн ні бы лі на кі ра ва ны ўсім кі раў ні кам су сед ніх кра ін і кра ін, якія 
бу дуць удзель ні чаць у чэм пі я на це. «Мы свой аба вя зак вы ка на лі, — ад-
зна чыў мі ністр, — а пры няць удзел ці не — гэ та ўжо спра ва кі раў ні коў 
дзяр жаў. Мы не раз гля да ем гэ та як ней кі бай кот з іх бо ку. Бы ла спро ба 
роз ных ар га ні за цый ар га ні за ваць бай кот чэм пі я на ту, але, як ба чы це, 
ён ад бу дзец ца. Спорт па ві нен быць па-за па лі ты кай». Ула дзі мір Ма-
кей так са ма да даў, што ў VІP-ло жы «Мінск-Арэ ны» мес цы ў асноў ным 
за бра ні ра ва ны, і ёсць ужо шэ раг лі да раў, якія за яві лі, што пры едуць 
на чэм пі я нат. Больш за тое, па ін фар ма цыі мі ніст ра, ад бу дуц ца дзяр-
жаў ныя і афі цый ныя ві зі ты, пры мер ка ва ныя да гэ та га чэм пі я на ту.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

КВЕТ КІ «ПРА ЗА ПАС» І СПА КУС ЛІ ВЫЯ ТОР ЦІ КІ

ЛІ ЧЫЛЬ НІК «ЗВЯЗ ДЫ» (КОШТ ЗА КІ ЛА ГРАМ, 
КА ЛІ НЕ ПА ЗНА ЧА НА ІН ШАЕ)
Карп све жы — 28-32 ты ся чы
Таў ста ло бік све жы — 20-22 ты ся чы
Скумб рыя (вэн джа ная) — 160 ты сяч
Скумб рыя (за ма ро жа ная) — 56 ты сяч
Фа рэль (за ма ро жа ная) — 160-200 ты сяч
Фі ле сай ды — 88 ты сяч
Сыр цвёр ды (бе ла рус кай вы твор час ці) — 60-100 
ты сяч
Алей — 12-20 ты сяч (за бу тэль ку)
Рыс — 10-19 ты сяч (за па чак)
Ман ныя кру пы — 7-8 ты сяч (за па чак)
Грэц кія — 7-9 ты сяч (за па чак)
Яч ныя кру пы — 6 ты сяч (за па чак)

Фа со ля — 20 ты сяч (за па чак)
Яла ві чы на (па лянд ві ца) — 100-130 ты сяч
Яла ві чы на (кум пяк) — ад 85 ты сяч і вы шэй
Ба ра ні на (па лянд ві ца) — 150-170 ты сяч
Ба ра ні на (кум пяк) — 140-150 ты сяч
Ця ля ці на (па лянд ві ца) — 150-180 ты сяч
Ця ля ці на (кум пяк) — 170-220 ты сяч
Сві ні на (па лянд ві ца) — 85-110 ты сяч
Сві ні на (кум пяк) — 80 ты сяч і вы шэй
Са ла са лё нае — 40-75 ты сяч
Ін дыч ка (туш ка) — 120 ты сяч
Ку ры нае фі ле — 49-52 ты ся чы
Ку ры ны фарш — ад 40 ты сяч
Ку ры ца (сцяг но) — ад 35 ты сяч
Ку ры ца (крыл цы) — ад 27 ты сяч

ІН ДЭК СА ЦЫЯ ТА РЫ ФАЎ — 1,8%
Па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі-
тэ та, ін дэкс на мі наль най на лі ча най ся рэд ня ме сяч най за ра-
бот най пла ты за чац вёр ты квар тал 2013 го да да па пя рэд ня га 
квар та ла склаў 101,8 %.

На пад ста ве гэ та га пры ня та па ста но ва Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі 
ад 28 лю та га 2014 го да №179, дзе га во рыц ца аб ін дэк са цыі кош таў, 
якія суб сі ду юц ца дзяр жа вай, на газ пры род ны і звад ка ва ны, та ры фаў 
на элект рыч ную і цеп ла вую энер гію для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня для на сель ніц тва. Па мер гэ тай ін дэк са цыі скла дзе 
1,8%, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Мі нэ ка но мі кі.

Спе цы я ліс та мі мі ніс тэр ства бы ло пад лі ча на, што пла ця жы сям'і 
з трох ча ла век, якая пра жы вае ў ты па вой двух па ка ё вай ква тэ ры, 
пры нар ма тыў ным спа жы ван ні па слуг, за кошт ін дэк са цыі та ры фаў 
на 1,8%, вы рас туць на 6,2 тыс. руб лёў. Пла ця жы пад рас туць, у тым 
лі ку, за кошт па вы шэн ня та ры фаў на па слу гі га за-, элект ра- і цеп ла-
за бес пя чэн ня — на 5 ты сяч руб лёў, за кошт па вы шэн ня та ры фаў на 
ас тат нія ві ды жыл лё ва-ка му наль ных па слуг (па тэх ніч ным аб слу гоў-
ван ні жы ло га до ма, па ха лод ным во да за бес пя чэн ні, па во да ад вя дзен ні 
(ка на лі за цыі), ка ры стан ні ліф там) — на 1,2 ты ся чы руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

СІ ТУ А ЦЫЯ ВА УКРА І НЕ АБ МЕР КА ВА НА 
НА ПА СЯ ДЖЭН НІ 

ПА СТА ЯН НА ГА СА ВЕ ТА АДКБ
Сі ту а цыя ва Укра і не аб мер ка ва на ўчо ра ў Маск ве на чар го-
вым па ся джэн ні Па ста ян на га са ве та Ар га ні за цыі Да га во ра аб 
ка лек тыў най бяс пе цы, якое прай шло з удзе лам ге не раль на га 
сак ра та ра АДКБ Мі ка лая Бар дзю жы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да-
міў прэс-сак ра тар АДКБ Ула дзі мір Зай нет дзі наў.

«Стар шы ня Па ста ян на га са ве та, паў на моц ны прад стаў нік Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі пры АДКБ Вік тар Ва сіль еў пра ін фар ма ваў чле наў пост са ве-
та аб аб ста ноў цы, якая скла ла ся ва Укра і не, і ме рах, што пры ма юц ца 
Ра сі яй па яе ста бі лі за цыі. Ін фар ма цыя бы ла пры ня та да ве да ма. Бы ла 
да сяг ну та да моў ле насць аб пра даў жэн ні прак ты кі ін фар ма ван ня аб да-
лей шым раз віц ці сі ту а цыі ў гэ тай кра і не», — ад зна чыў прэс-сак ра тар.

РАЗ ВІ ТА ЛІ СЯ З РЫ ГО РАМ БА РА ДУ ЛІ НЫМ
Учо ра ў Мін ску на род нага паэ та Бе ла ру сі пра вя лі ў апош ні шлях. 

Раз ві тан не прай шло ў кас цё ле Свя тых Сы мо на і Але ны, па ве дам-
ляе БЕЛ ТА. Бе ла рус кі па эт зда быў спа кой на Ушац кіх мо гіл ках у 
Ві цеб скай воб лас ці по бач з ма ці.

Государственное предприятие «Белаэронавигация» 
проводит процедуру переговоров 

для выбора подрядчика по проведению технического обследования 
зданий спальных корпусов оздоровительного комплекса «Ракета». 

Конт. тел.: +375 17 544 90 99, +375 17 510 39 04.
УНП 100035788

Открытое акционерное общество «Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что 27 марта 2014 года в 10.00 
в соответствии с решением 

Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк» 
от 27 февраля 2014 года, протокол № 2, 

проводится очередное (годовое) Общее собрание акционеров 
в очной форме по адресу:

г. Минск, ул. Киселева, 61а, зал заседаний, 3 этаж

Повестка дня:
1. О процедурных вопросах.
2. О ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Пари-

тетбанк» на 2013-2014 годы.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк» по 

результатам проведения ежегодной ревизии за 2013 год.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности ОАО «Паритет-

банк» за 2013 год.
5. О распределении прибыли ОАО «Паритетбанк» за 2013 год, в том 

числе выплате дивидендов за 2013 год.
6. О сроках выплаты дивидендов.
7. Об избрании Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Паритетбанк».
9. О вознаграждении и компенсации расходов Независимым дирек-

торам ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) 
Общем собрании акционеров, составляется на основании реестра 
владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 1 марта 
2014 года.

Лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем 
собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (докумен-
тами) по вопросам повестки дня 26 марта 2014 года с 09.00 по 13.00 
по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а (юридическое управление), либо 
27 марта 2014 года по месту проведения очередного (годового) Обще-
го собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) 
Общем собрании акционеров, будет проводиться 27 марта 2014 года 
по месту проведения очередного (годового) Общего собрания акцио-
неров с 9.20 до 9.50 при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность (подтверждающих их полномочия).

Телефон для справок: 288 64 74.
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