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Як вя до ма, пас ля па дзей 
у са ка ві ку 2014 го да ў 
су вя зі з Кры мам укра ін скі 
бок за явіў аб тым, што 
раз гля дае пы тан не аб 
вы ха дзе з СНД. На ту раль на, 
што ў та кой сі ту а цыі Кі еў 
не змо жа эфек тыў на 
ажыц цяў ляць за пла на ва нае 
на 2014 год стар шын ства ў 
гэ тай ар га ні за цыі. У вы ні ку 
па за чар го вае стар шын ства 
ў СНД пры ня ла на ся бе 
Бе ла русь. Трэ ба ад зна чыць, 
што ў 2013 го дзе так са ма 
мер ка ва ла ся стар шын ства 
Укра і ны ў СНД, але па 
прось бе прэ зі дэн та Яну ко ві ча 
яно бы ло пе ра не се на на 
2014 год.

Для пры няц ця на ся бе та кіх ад-
каз ных функ цый у Бе ла ру сі ёсць 
сур' ёз ныя пад ста вы. Перш за ўсё 
ад зна чым, што сваю ро лю ады гра ла 
па спя хо вае ажыц цяў лен не Бе ла рус-
сю функ цый стар шы ні ар га ні за цыі ў 
2013 го дзе. Усе за пла на ва ныя ме-
ра пры ем ствы (больш як 70 ле тась) 
бы лі пра ве дзе ны зла джа на і на вы-
со кім уз роў ні.

Стар шын ства ажыц цяў ля ла ся 
пад дэ ві зам «Ін тэ гра цыя на ка-

рысць ча ла ве ка: ума ца ван не доб-
ра су сед ства, раз віц цё эка ла гіч на га 
су пра цоў ніц тва, са дзей ні чан не па-
вы шэн ню да ступ нас ці эка ла гіч ных 
«зя лё ных» тэх на ло гій, па шы рэн не 
дыя ло гу куль тур». Бе ла рус кае 
стар шын ства спры я ла па этап най 
рэа лі за цыі да га во ра аб зо не сва-
бод на га ганд лю, іна ва цый нае су-
пра цоў ніц тва кра ін СНД бы ло на-
поў не на кан крэт ны мі пра ек та мі. 
Па іні цы я ты ве на шай кра і ны бы ло 
пад пі са на па гад нен не аб су пра цоў-
ніц тве ў га лі не ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

2014 год ад каз ны для СНД і з 
пры чы ны праб лем, якія ча ка юц ца 
з-за вы ва ду аме ры кан скіх вой скаў 
з тэ ры то рыі Аф га ні ста на. Пад час па-
ся джэн ня Са ве та мі ніст раў за меж-
ных спраў СНД 4 кра са ві ка 2014 го да 
мі ніст ры да мо ві лі ся ака заць сіс тэм-
ную да па мо гу Та джы кі ста ну ў спра-
ве ўзмац нен ня па меж най бяс пе кі на 
та джык ска-аф ган скай мя жы. Па тэн-
цы яль ныя праб ле мы ў Аф га ні ста не 
па гра жа юць ста біль нас ці і ў ін шых 
кра і нах Цэнт раль най Азіі, што вы-
клі кае не аб ход насць у гра мат най 
ка ар ды на цыі ра бо ты СНД у гэ тым 
кі рун ку. Мінск, як мес ца скан цэнт-
ра ван ня цэнт раль ных ор га наў СНД, 
змо жа гэ тым зай мац ца.

На жаль, нель га не ад зна чыць і 
аб васт рэн не праб лем ва Укра і не. Бе-
ла рус кае стар шын ства зруч нае тым, 
што Бе ла русь як су сед ка гэ тай кра і ны 
здоль ная пры няць больш кам пе тэнт-
ныя ра шэн ні па на ладж ван ні ра сій ска-
ўкра ін скіх ад но сін і ўтры ман ні Укра і ны 
ў СНД. Бу дзем спа дзя вац ца, што ў 
вы ні ку бе ла рус кіх на ма ган няў пры 
пад трым цы ін шых чле наў ар га ні за-
цыі Кі е ву ўдас ца пры няць уз ва жа ныя 
ра шэн ні для лік ві да цыі гэ тых праб лем 
і за ха ваць сваё член ства ў СНД.

Доб ра ўпіс ва ец ца бе ла рус кае 
стар шын ства сё ле та і ў кан тэкс це 
аб' яў лен ня гэ та га го да Го дам гас-
цін нас ці. Як вя до ма, у Бе ла ру сі ў 
кра са ві ку ад кры ва ец ца шмат но вых 
атэ ляў, а ў маі на ша кра і на пры ме 
чэм пі я нат све ту па ха кеі.

Не су мнен на, бу дуць рэа лі зоў-
вац ца і ін шыя за да чы. Як ад зна чыў 
4 кра са ві ка 2014 го да кі раў нік МЗС 
Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей, Бе ла русь 
пра цяг не рэа лі зоў ваць кан цэп цыю 
свай го мі ну ла год ня га стар шын-
ства, а так са ма бу дзе вы ка рыс тоў-
ваць пра па но вы, якія змя шча лі ся ва 
ўкра ін скай кан цэп цыі стар шын ства 
ў СНД.

Ад зна чым, што ва ўкра ін скай кан-
цэп цыі пра ду гледж ва ла ся рэа лі за-
цыя пры яры тэт ных за дач па шас ці 

кі рун ках. Амаль усе яны ак ту аль ныя і 
для Бе ла ру сі. Ва ўмо вах па вы ша ных 
геа па лі тыч ных ры зык, без умоў на, 
бу дуць ак ту аль ны на ме ча ныя Укра-
і най за да чы па са дзей ні чан ні рэа-
лі за цыі між дзяр жаў ных пра грам па 
су праць дзе ян ні тэ ра рыз му і ін шым 

гвал тоў ным пра явам эк стрэ міз му (на 
2014–2016 гг.), ба раць бе з ганд лем 
людзь мі (на 2014–2018 гг.), ба раць бе 
са зла чын нас цю (на 2014–2018 гг.), 
ба раць бе з не за кон ным аба ро там 
нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных 
рэ чы ваў і іх прэ кур со раў і су праць-
дзе ян ні нар ка ма ніі (на 2014–2018 гг.), 
а так са ма ак ты ві за цыя дзей нас ці ад-
па вед ных га лі но вых ор га наў.

Зна чэн не мо гуць мець і ме ра пры-
ем ствы па ак ты ві за цыі шмат ба ко ва га 
дыя ло гу з парт нё ра мі па Са друж нас-

ці па пы тан нях транс пар ці роў кі энер-
га рэ сур саў, за бес пя чэн ня бяс пе кі і 
на дзей нас ці іх па ста вак, вы пра цоў кі 
зра зу ме лых і дак лад ных прын цы паў 
дзей нас ці дзяр жаў-удзель ніц на між-
на род ным рын ку энер га нось бі таў.

Мож на так са ма сме ла раз ліч ваць 
і на тое, што Бе ла русь бу дзе ста ран-
на ка ар ды на ваць вы ка нан не пла на 
асноў ных ме ра пры ем стваў па пад-
рых тоў цы да свят ка ван ня 70-й га-
да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не 1941–1945 га доў.

Апроч гэ та га, кі раў нік МЗС Бе-
ла ру сі ад зна чыў 4 кра са ві ка, што 
Бе ла русь бу дзе са дзей ні чаць ума-
ца ван ню доб ра су сед скіх ад но сін на 
пра сто ры Са друж нас ці, на да ваць 
вя лі кую ўва гу эка на міч на му вы мя-
рэн ню ў рам ках ін тэ гра цый ных пра-
цэ саў на пра сто ры СНД, вы ка нан ню 
ад па вед на га да га во ра аб зо не сва-
бод на га ганд лю.

Бу дуць так са ма пра во дзіц ца знач-
ныя ме ра пры ем ствы ў куль тур най 
сфе ры. Да рэ чы, у ар га ні за цыі ад на го 
з іх — фо ру му твор чай і на ву ко вай 
ін тэ лі ген цыі — Бе ла ру сі вы зваў ся да-
па маг чы Ка зах стан, пра па на ваў шы 
пра вес ці яго на сва ёй тэ ры то рыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук

�

Мер ка ван не Мер ка ван не   �� НЕ БЕС ПАД СТАЎ НАЕ
СТАР ШЫН СТВА

НА МІН ШЧЫ НЕ ЎМЕ ЮЦЬ 
ЭКА НО МІЦЬ 

Па вы ні ках за ключ на га эта пу VІІ 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су пра-
ек таў па эка но міі і бе раж лі вас ці 
«Энер га ма ра фон-2013», што ад-
быў ся ў Ба ра на ві чах, ад зна ча ны 
ўста но вы і пе да го гі Мін шчы ны.

У на мі на цыі «Леп шы прак тыч ны 
цэнтр (му зей) па энер га збе ра жэн ні 
дып ло мам І сту пе ні ўзна га ро джа ны 
ка лек тыў аб лас но га му зея «Эва лю цыя 
энер га збе ра жэн ня» Мар' і на гор скай 
гім на зіі. Дып лом ІІІ сту пе ні ў на мі на цыі 
«Леп шы пе да га гіч ны ра бот нік па ар га-
ні за цыі ра бо ты па вы ха ван ні куль ту ры 
энер га збе ра жэн ня на ву чэн цаў» атры-
маў Аляк сандр Са вя нок — на стаў нік 
фі зі кі гім на зіі № 6 г. Ма ла дзеч на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПА ДА РУ НАК 
ДЛЯ ФІ ЛА ТЭ ЛІС ТАЎ 
І АМА ТА РАЎ ПОСТ КРО СІН ГУ 

…зра біў Ма гі лёў скі фі лі ял «Бел-
пош ты». Пад час свят ка ван ня Дня 
пост кро се ра ў па мяш кан ні Га лоў-
паш там та па ву лі цы Пер ша май-
скай ад кры ла ся паш то вая лаў ка 
«Штэм пель».

— Гэ та зроб ле на для тых, хто за-
хап ля ец ца гэ тай ці ка вай спра вай, — 
ад зна чы ла на мес нік ды рэк та ра Ма-
гі лёў ска га фі лі яла РУП «Бел пош та» 
Га лі на МАР ЧАН КА. — Ра ней ім пры-
хо дзі ла ся ста яць у агуль най чар зе, а 
гэ та ня зруч на. Тым больш, тут хут чэй 
мож на бу дзе знай сці са бе сяб ра па 
ін та рэ сах.

Да па слуг на вед валь ні каў спе цы я-
лі за ва най кра мы шы ро кі асар ты мент 
паш то вых кар так, ма рак і кан вер таў 
«пер ша га дня». Фі ла тэ ліс ты ма юць 
маг чы масць за ка заць тут бе ла рус-
кія мар кі, якія вы пус ка лі ся з па чат ку 
1990-х га доў. Пры ўмо ве, што яны ёсць 
у на яў нас ці.

У рам ках ме ра пры ем ства бы лі 
ўзна га ро джа ны пе ра мож цы кон кур су 
«Леп шая паш то вая мар ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь-2013». На Ма гі лёў шчы не імі 
ста лі 13 ча ла век. У якас ці па да рун ка 
яны атры ма лі тэ ма тыч ныя на бо ры ма-
рак і кан вер таў са спец га шэн нем.

Да рэ чы, леп шай па вы ні ках мі-
ну ла га го да ста ла паш то вая мар ка 
«1025 га доў Хры шчэн ня Ру сі», на 
дру гім і трэ цім мес цах «Бе ла рус кія 
ані ма цый ныя філь мы» і «400-год дзе 
пры быц ця цу да твор на га аб ра за Бо жай 
Ма ці ў Будс лаў», ад па вед на.

Ама та ры пост кро сін гу ме лі маг-
чы масць у гэ ты дзень ска рыс тац ца 
зніж кай пры пе ра сыл цы паш тоў кі. Як 
за пэў ні ла кі раў ніц тва ма гі лёў ска га фі-
лі яла «Бел пош ты», та кую льго ту мож-

на бу дзе атрым лі ваць і да лей адзін раз 
у квар тал.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КРОП КУ ПА СТА ВІЦЬ СУД 
Для раз гля ду ў Го мель скі аб лас-
ны суд пе ра да дзе на кры мі наль-
ная спра ва па фак це жорст ка га 
за бой ства 31-га до ва га жы ха ра 
Лель чыц.

У прэс-служ бе ўпраў лен ня СК 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Го мель скай 
воб лас ці на га да лі, што ле тась у каст-
рыч ні ку пас ля про да жу свай го аў та-
ма бі ля ў Жыт ка ві чах рап тоў на знік 
ма ла ды муж чы на. Жон ка, з якой ён 
не вы хо дзіў на су вязь, па да ла за яву 
ў мяс цо вы ад дзел унут ра ных спраў. 
Су мес ная кар пат лі вая ра бо та су пра-
цоў ні каў След ча га ка мі тэ та, мі лі цыі 
і Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс-
пер тыз пры вя ла да вы свят лен ня ўсіх 
ака ліч нас цяў тра ге дыі. Пас ля та го, як 
у Жыт ка ві чах аў та ма біль «Mіtsubіshі 
Carіsma» быў пра да дзе ны, па цяр пе-
лы па пра сіў двух жы ха роў Лель чыц 
пад вез ці яго да до му. 22-га до выя 
хлоп цы пра па на ва лі аб мыць продаж 
і вы вез лі зем ля ка ў лес, дзе жорст ка 
збі лі. Па за клю чэн ні су до ва-ме ды цын-
скай экс пер ты зы, смерць на сту пі ла 
ад шматлікіх траўмаў галавы. Пе ра-
ка наў шы ся, што спа да рож нік мёрт вы, 
зла дзеі пры сво і лі $4800. Для ўтой ван-
ня сля доў зла чын ства труп ад вез лі ў 
ляс ны ма сіў каля вёс кі Коль на ў Жыт-
ка віц кім ра ё не і вы кі ну лі ў ка на ву. З 
улі кам ацэн кі са бра ных до ка заў зла-
мыс ні кам прад' яў ле на аб ві на вач ван не 
ў раз боі, учы не ным гру пай асоб з мэ-
тай за ва ло дан ня ма ё мас цю ў буй ным 
па ме ры, з пры чы нен нем цяж ка га ця-
лес на га па шко джан ня, а так са ма ў 
за бой стве, здзейс не ным з асаб лі вай 
жорст кас цю.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КРА СА ВІЦ КАЯ 
НА ВАЛЬ НІ ЦА 
З НА СТУП СТВА МІ

Ад уда ру ма лан кі ў Лель чы цах 
за га рэў ся жы лы дом.

Нач ная на валь ні ца з гры мо та мі і 
ма лан ка мі пры нес ла ў адзін з са мых 
паў днё вых рай цэнт раў кра і ны тры во гу. 
Мно гія мяс цо выя жы ха ры не спа лі ўсю 
ноч. На па чат ку трэ цяй у адзін з да моў 
па ву лі цы Пі я нер скай тра пі ла ма лан-
ка. Ула даль нік па чуў пах пад па ле най 
пра вод кі і вы бег з жон кай на ву лі цу. 
Сям'я ў ба чы ла, што дах ахоп ле ны аг-
нём. Вы ра та валь ні кі, якія пры бы лі на 
мес ца зда рэн ня, за ту шы лі па жар. Ад 
яго, на шчас це, ні хто не па цяр пеў. А 
вось дах до ма да вя дзец ца ра ман та-
ваць ка пі таль на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Аб гэ тым за явіў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Анд рэй КА БЯ КОЎ, на вед ва ю чы 
ААТ «Але ся», па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Праб ле ма не да стат ко ва га аб' ёму про да жаў ха-
рак тэр ная для шэ ра гу прад пры ем стваў кан цэр на 
«Бел легп рам», ку ды ўва хо дзіць і ААТ «Але ся», кан-
ста та ваў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Пра-
ве дзе на сур' ёз ная ма дэр ні за цыя, на бы та якас нае 
аб ста ля ван не, ёсць ква лі фі ка ва ны пер са нал. «Але 
ў на яў нас ці праб ле ма про да жаў. Ры нак так улад-
ка ва ны, што за яго трэ ба зма гац ца. На тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі сыш лі ся та ва ры лёг кай пра мыс ло вас ці 
з усіх кра ін све ту. Мы па він ны ра зу мець, што без 
нар маль най сіс тэ мы про да жаў, дак лад най пра цы з 
та ва ра пра вод най сет кай вы ні ку не бу дзе, — ска заў 
Анд рэй Ка бя коў. — Трэ ба зра біць так, каб та ва ры 
пра да ва лі ся, за бяс пе чыць ад па вед нае функ цы я на-
ван не аб ста ля ван ня, на рас ціць аб' ёмы вы твор час ці 
і атры маць на леж ную зар пла ту».

Та ва ры бе ла рус кай лёг кай пра мыс ло вас ці ка-
рыс та юц ца по пы там, яны вы со кай якас ці. «Са мае 
тон кае мес ца — про даж, у гэ тай сфе ры па він ны 

пра ца ваць леп шыя кад ры», — ад зна чыў Анд рэй 
Ка бя коў. Пры гэ тым га то ва га рэ цэп ту вы ра шэн ня 
праб ле мы ня ма. «Як ва ры янт, мож на ўдас ка на-
ліць сіс тэ му про да жаў у ганд лё вых пунк тах, каб 
пра даў цы бы лі больш за ці каў ле ны ў рэа лі за цыі 
пра дук цыі прад пры ем ства», — пра па на ваў кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Анд рэй Ка бя коў так са ма па ве да міў, што пра-
цэнт ныя стаў кі па крэ ды тах бу дуць па сту по ва пры-
хо дзіць у нар маль ны стан. Па вод ле яго слоў, на ма-
ган ні ўра да і На цы я наль на га бан ка на кі ра ва ны на 
тое, каб мак ра эка на міч ная па лі ты ка, якая пра во-
дзіц ца, спры я ла ста бі лі за цыі ін фля цый ных пра цэ саў 
у кра і не. Нац банк пры няў ра шэн не з 16 кра са ві ка 
зні зіць стаў ку рэ фі нан са ван ня да 22,5%. «Вель мі 
раз ліч ва ем, што гэ та ака жа пэў нае рэ гу лю ю чае 
ўздзе ян не на ры нак крэ ды таў і дэ па зі таў. Не нар-
маль на, што іс нуе та кі раз рыў у пра цэнт ных стаў ках. 
Усё па він на пры хо дзіць у ры нач ную ад па вед насць, 
раў на ва гу, тэн дэн цыі да гэ та га вы зна чы лі ся», — 
ска заў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.
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ЗА РЫ НАК ТРЭ БА ЗМА ГАЦ ЦА

Ра бо чую гру пу 
па яго пад рых тоў цы 
і пра вя дзен ні ўзна чаль вае 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Ана толь ТО ЗІК, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

У су вя зі са свят ка ван нем 
70-й га да ві ны вы зва лен ня Бе-
ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў і аб вя шчэн нем 2014 
го да Го дам гас цін нас ці рэс пуб-
лі кан скім ор га нам дзярж кі ра-
ван ня і ін шым дзяр жаў ным ар-
га ні за цы ям, пад па рад ка ва ным 
ура ду, мяс цо вым вы ка наў чым 
і рас па рад чым ор га нам, ін шым 
ар га ні за цы ям рэ ка мен да ва-
на на доб ра ах вот най асно ве 
пра вес ці 12 кра са ві ка рэс пуб-
лі кан скі су бот нік на ра бо чых 
мес цах або ажыц ця віць доб ра-
ўпа рад ка ван не і пры вя дзен не 
ў на леж ны стан ме ма ры яль ных 
комп лек саў, пом ні каў, мес цаў 
ба я вой і во ін скай сла вы, па ха-
ван няў ча соў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, а так са ма пад рых тоў ку 
дзі ця чых азда раў лен чых ла ге-
раў да лет ня га се зо на.

Гра шо выя срод кі, за роб-
ле ныя на пра цоў ных мес цах 
у дзень рэс пуб лі кан ска га су-
бот ні ка, у аб' ёмах, вы зна ча-
ных доб ра ах вот на ра бот ні ка мі, 
пе ра ліч ва юц ца праз ра ён ныя 

і га рад скія вы ка наў чыя ка мі-
тэ ты ў абл вы кан ка мы і Мін скі 
гар вы кан кам. Па ло ву гэ тых 
срод каў абл вы кан ка мы і Мін-
гар вы кан кам па кі нуць у сва ім 
рас па ра джэн ні і на кі ру юць на 
ра монт, рэ кан струк цыю, рэ-
стаў ра цыю, ад наў лен не і доб ра-
ўпа рад ка ван не ме ма ры яль ных 
комп лек саў, пом ні каў, мес цаў 
ба я вой і во ін скай сла вы, па ха-
ван няў ча соў ВАВ, а так са ма 
на пад рых тоў ку дзі ця чых азда-
раў лен чых ла ге раў да лет ня га 
се зо на, у тым лі ку на раз віц цё 
і ўма ца ван не іх ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зы.

Дру гая па ло ва за роб ле ных 
срод каў бу дзе на кі ра ва на Мі-
ніс тэр ству ахо вы зда роўя для 
бу даў ніц тва Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па зіт рон на-эмі сій най та-

маг ра фіі на ба зе Рэс пуб лі кан-
ска га на ву ко ва-прак тыч на га 
цэнт ра ан ка ло гіі і ме ды цын скай 
ра ды я ло гіі імя М.М. Аляк санд-
ра ва.

Пры ўдзе ле ў рэс пуб лі кан-
скім су бот ні ку не ка мер цый ных 
ар га ні за цый па ра шэн ні ка лек-
ты ваў ра бот ні каў гэ тых ар га ні-
за цый гра шо выя срод кі мо гуць 
пе ра ліч вац ца ў па ме рах, вы-
зна ча ных доб ра ах вот на са мі мі 
ка лек ты ва мі, у ад па вед нас ці з 
па рад кам, што ўста наў лі ва ец-
ца Мін фі нам. Утры ман не най-
маль ні ка мі гра шо вых срод каў 
з за ра бот най пла ты ра бот ні каў, 
для якіх 12 кра са ві ка з'яў ля ец ца 
пра цоў ным днём, ад бы ва ец ца 
з іх зго ды ў па ме рах, вы зна ча-
ных доб ра ах вот на ка лек ты ва мі 
ра бот ні каў.

РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ СУ БОТ НІК
ПРОЙ ДЗЕ 12 КРА СА ВІ КА

Бе ла рус кае стар шын ства 
зруч нае тым, што Бе ла русь 
як су сед ка Украіны 
здоль ная пры няць 
больш кам пе тэнт ныя 
ра шэн ні па на ладж ван ні 
ра сій ска-ўкра ін скіх ад но сін 
і ўтры ман ні Укра і ны ў СНД.


