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Па но вых пра ві лахПа но вых пра ві лах  ��

СПА КОЙ НА І БЕЗ АЎ РА ЛАЎ
Сё ле та пе рад сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я мі Го-
мель шчы ны ста іць ам бі цы ёз ная за да ча — за бяс пе чыць 
ва ла вы збор збож жа ра зам з зер нем ку ку ру зы на ўзроў ні 
1,38 млн тон.

— Пры ўмо ве вы ка нан ня тэх на ло гій з нашых пло шчаў мож на са-
браць за пла на ва ную коль касць збож жа, на ват ка лі на двор'е не бу дзе 
вель мі спры яць, — ад зна чае на чаль нік упраў лен ня рас лі на вод ства 
ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ню Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Сяр гей ДЗЕ НІ СЕН КА. — За раз па ды шла да фі ні шу 
сяў ба ран ніх яра вых збож жа вых куль тур. Ран няя вяс на вель мі спры яе 
та кім па се вам. Зер не ба бо выя і поз нія ка ла са выя бу дзем се яць тро хі 
паз ней — ка лі тэм пе ра ту ра гле бы бу дзе спры яць, бо яшчэ мо гуць 
быць і за ма раз кі. Ран няя вяс на ўво гу ле да зво лі ла кры ху раз гру зіць 
вя сен ні шлейф ра бот, па сту по ва ўно сіць мі не раль ныя і ар га ніч ныя 
ўгна ен ні. Тэм пе ра тур ны рэ жым і ад сут насць па вод кі да зво лі лі нам 
спа кой на, без уся ля кіх аў ра лаў вы вез ці на па лі 7 млн 300 тон угна-
ен няў. Мы за га дзя па ча лі рых та вац ца да сяў бы. Па ра лель на ішоў 
ра монт тэх ні кі і на за па шван не га ру ча-зма зач ных ма тэ ры я лаў. Што 
ты чыц ца куль тур, якія мы се ем, гэ та тра ды цый ныя куль ту ры зер не вай 
гру пы, у тым лі ку про са і грэ чка, а так са ма ку ку ру за, якой за пла на-
ва лі па се яць тро хі больш, чым ле тась. Між ін шым, нель га за бы ваць, 
што — па вы ні ках са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця — Го мель шчы на 
ме на ві та дзя ку ю чы ку ку ру зе за бяс пе чы ла ва ла вы збор зер ня. Ку ку-
ру за ста но віц ца ў нас так зва най стра ха вой куль ту рай, якая да па ма-
гае вы ра шаць праб ле мы за бес пя чэн ня кар ма вой ба зай.

Сё ле та ў Бе ла ру сі ўпер шы ню за цвер джа ны план фі нан са ван ня 
дзярж пра грам. Фі нан са ван не аг ра пра мыс ло ва га комп лек су та кім 
чы нам па він на на блі зіц ца да між на род най прак ты кі. Вы зна ча ны пры-
яры тэт ныя кі рун кі, вы пра ца ва ны па ды хо ды. Вя до ма, што агуль ны 
аб' ём крэ ды та ван ня дзяр жаў ных пра грам і ме ра пры ем стваў у 2014 
го дзе, па вод ле Па ста но вы Са ве та Мі ніст раў № 264, пры ня тай 26 
са ка ві ка, скла дзе ка ля 40 трлн руб лёў, з якіх 24 трлн руб лёў бу дзе 
на кі ра ва на ў аг ра пра мыс ло вы комп лекс кра і ны.

Спра ва ў тым, што па ўмо вах ганд лю па між кра і на мі, якія ўва хо-
дзяць у Мыт ны са юз, бюд жэт нае фі нан са ван не сель гас вы твор час ці 
па він на быць не больш за 8%. Та му за раз фі нан са ван не бу дзе ажыц-
цяў ляц ца мак сі маль на за кошт аса біс тых срод каў сель скіх гас па да-
рак. Акра мя та го, ін вес та рам не рэн та бель ных гас па да рак асла бяць 
пад атко вую на груз ку і да дуць роз ныя фі нан са выя прэ фе рэн цыі, 
на прык лад, ад тэр мі ноў ку вы плат па крэ ды тах. А са мі гас па дар кі 
для па ве лі чэн ня рэн та бель нас ці змо гуць аб' яд ноў вац ца ў хол дын гі 
і аг ра кам бі на ты. Бу ду чыя зме ны пра ду гледж ва юць і па ве лі чэн не 
за ра бот най пла ты су пра цоў ні кам га лі ны. На прык лад, з'я віц ца ме ха-
нізм, па якім прад пры ем ствы бу дуць вы плач ваць сва ім пра цаў ні кам 
прэ міі ў за леж нас ці ад атры ма на га пры быт ку. Та кім чы нам уз рас це 
і ма ты ва цыя пра ца ваць у аг ра пра мыс ло вым сек та ры.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

АДУ КА ЦЫЯ БЕЗ МЕ ЖАЎ
Сён ня ў Мін ску рас пач не сваю ра бо ту пер шы між-
на род ны аду ка цый ны фо рум «Еў ра пей ская якасць 
аду ка цыі».

Мэ та ме ра пры ем ства — аб' яд наць на ма ган ні ўста ноў вы-
шэй шай, пас ля дып лом най і да дат ко вай аду ка цыі Бе ла ру сі і 
ін шых кра ін СНД, а так са ма Еў ра са ю за і Вя лі ка бры та ніі па 
клю ча вых пы тан нях па вы шэн ня якас ці пад рых тоў кі спе цы я-
ліс таў для ра бо ты ва ўмо вах гла баль ных пе ра мен.

Пла ну ец ца, што фо рум ста не пля цоў кай для на ладж ван ня 
дзе ла вых кан так таў, вы зна чэн ня но вых ідэй су пра цоў ніц-
тва і рэа лі за цыі су мес ных аду ка цый ных пра фе сій ных пра-
ек таў. Бе ла рус кія і бры тан скія ВНУ пла ну юць аб мер ка ваць 
маг чы мас ці ўза ем на га пры знан ня дып ло маў аб аду ка цыі. 
Пры пад рых тоў цы да фо ру му бы лі пра ве дзе ны кан суль та цыі 
анг лій скіх і бе ла рус кіх спе цы я ліс таў па ад па вед нас ці дзвюх 
сіс тэм аду ка цыі і ство ра на ра бо чая гру па, якая пра цуе над 
гэ тым пы тан нем.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НА КЛЕЙ КА АД ПУ ЖАЕ ЗЛО ДЗЕЯ
Толь кі сё ле та на Го мель шчы не бы ло вы кра дзе на ка-
ля сот ні ве ла сі пе даў. Мі лі цыя ад шук вае вы кра дзе ны 
транс парт, як і зла чын цаў, але і кры мі наль ны ін та рэс 
да гэтага транспарту па вя ліч ва ец ца год ад го да. Ме на-
ві та та му ў Го ме лі пра ва ахоў ні кі пра вя лі ак цыю «За ха-
вай свой ве ла сі пед».

Мі лі цы я не ры за клі-
ка юць ула даль ні каў 
па мя таць пра эле мен-
тар ныя ме ры па за ха-
ва нас ці ма ё мас ці, і са-
мая га лоў ная з іх — не 
па кі даць ве ла сі пед без 
на гля ду. Акра мя та го, 
ця пер на Го мель шчы-
не двух ко ла вых сяб-
роў мож на па ста віць 
на ўлік у мяс цо вым 
ад дзе ле ўнут ра ных 
спраў. У прэс-служ-
бе УУС Го мель ска га 
абл вы кан ка ма лі чаць, што гэ та да па мо жа вы клю чыць або 
пра ду хі ліць кра дзеж. Ка лі ж ён ад быў ся, ку ды ляг чэй бу дзе 
ро вар ад шу каць. Па куль гра ма дзя не ду ма юць, мі лі цы я не ры 
на ве да лі буй ныя прад пры ем ствы, ганд лё выя аб' ек ты і ажыў-
ле ныя скры жа ван ні аб лас но га цэнт ра, дзе і пра па на ва лі жы-
ха рам го ра да над Со жам не толь кі за поў ніць бланк «Паш парт 
ве ла сі пе да» з уня сен нем звес так пра двух ко ла вую ма шы ну, 
але і пры кле і лі на іх спе цы яль ныя на клей кі з над пі сам «Па-
стаў ле ны на ўлік у мі лі цыю».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВЫ БУХ У КВА ТЭ РЫ З-ЗА ГРА НА ТЫ
У Ві цеб ску ў вы ні ку вы бу ху бо е за па су ў ква тэ ры 
атры ма лі ра нен ні 25-га до вы гас па дар жыл ля і 23-га-
до вая дзяў чы на.

Па вод ле ін фар ма цыі ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па 
Ві цеб скай воб лас ці, вы бух ад быў ся ў мі ну лую ня дзе лю ве-
ча рам. Пад час рас сле да ван ня ін цы дэн ту пра ва ахоў ні ка мі 
бы ло вы свет ле на, што ма ла ды муж чы на — так зва ны «чор-
ны ка паль нік». Ён шу кае ў ля сах прад ме ты ча соў вай ны, у 
тым лі ку і бо еп ры па сы. Як мяр ку ец ца, у той дзень у ква тэ ры 
вы бух ну ла зной дзе ная ім гра на та. Ужо ёсць вер сія, што тую 
гра на ту ча соў Вя лі кай Ай чы най хло пец спра ба ваў ра за браць 
і са браць. Па цяр пе лыя шпі та лі за ва ны. За ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

АН ДАТ РА... У ДЗІ ЦЯ ЧЫМ САД КУ
Жы вую ан дат ру, якая ўпа ла ў пад валь ны пра ём, знай-
шлі вы ха ван цы ад на го з дзі ця чых сад коў у мік ра ра ё не 
Су ха ра ва ў Мін ску.

Дзе ці су стрэ чы з дзі кім звяр ком уз ра да ва лі ся, ча го не 
ска жаш пра вы ха валь ні каў. Не на жарт ус хва ля ва ныя, яны 
вы клі ка лі су пра цоў ні каў Мін скай між ра ён най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. Дзярж ін спек та ры 
да ста лі жы вё лу з пад ва ла. Тут да рэ чы прый шлі ся кан фіс-
ка ва ныя ў бра кань е раў не за кон ныя сет ка выя пры ла ды 
лоў лі. Ан дат ру вы пус ці лі ў блі жэй шы ва да ём ка ля вёс кі 
Яр ка ва. Ад сюль, на пэў на, яна і міг ры ра ва ла на тэ ры то-
рыю го ра да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Час пры маць ра ды каль-
ныя ме ры ў ба раць бе су-
праць нар ко ты каў у на шым 
гра мад стве», — за явіў учо-
ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ў хо дзе су стрэ чы 
са стар шы нёй Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер-
тыз Анд рэ ем Шве дам.

Зда ва ла ся б, Бе ла русь і так 
па каз вае ня дрэн ныя вы ні кі на 
гэ тым на прам ку. У сту дзе ні быў 
пры ня ты «ма ка вы» дэ крэт Прэ-
зі дэн та, які зра біў больш жорст-
кі мі пра ві лы аба ра чэн ня на сен ня 
ма ку — ра ней асноў най сы ра-
ві ны для вы ра бу нар ко ты каў у 
Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы ўвя дзен ню 
да ку мен та ў дзе ян не бы ло рэа лі-
за ва на не каль кі рэ корд ных кан-
фіс ка цый «бруд най» сы ра ві ны. 
У вы ні ку на фо не пе ра кры тых 
ка на лаў па ступ лен ня ге ра і ну і 
чыс та га опі у му до ля апі я таў у 
струк ту ры нар кас па жы ван ня ў 
Бе ла ру сі зні зі ла ся ў 10 ра зоў (з 
60-80% да 7%). У са ка ві ку Мі ніс-
тэр ству ўнут ра ных спраў су мес-
на з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда-
роўя і Ка мі тэ там су до вых экс-
пер тыз уда ло ся па поў ніць спіс 
ана ла гаў нар ка тыч ных срод каў 
ад ра зу на 11 пунк таў, за бяс пе-
чыў шы яго мак сі маль ную ак ту-
аль насць. Не аб ход ныя дзе ян ні 
бы лі пра ве дзе ны ў мак сі маль на 
сціс лыя, на коль кі гэ та да зва ляе 
за ка на даў ства, тэр мі ны — за 29 
дзён. Гэ та ўжо да зво лі ла пра-
ва ахоў ні кам на нес ці не каль кі 
ма гут ных уда раў па ганд лі «ды-
зай нер скі мі» («ле галь ны мі») 
нар ко ты ка мі. У блі жэй шы час 
мы мо жам ча каць яшчэ больш 
маш таб ных апе ра цый і кан фіс-
ка цый.

Стра тэ гіч ная 
іні цы я ты ва

Ад нак вай на з нар ко ты ка мі, 
як і ўся кая ін шая вай на, прад' яў-
ляе вель мі вы со кія па тра ба ван-
ні да здоль нас ці пра ва ахоў ні каў 
утрым лі ваць стра тэ гіч ную іні цы-
я ты ву. Аша лом ле ныя за ка на-
даў чы мі на ва цы я мі нар ка ганд-
ля ры і нар ка выт вор цы, без умоў-

на, па спра бу юць па крыць свае 
стра ты, увёў шы ў аба ра чэн не 
но выя, яшчэ не за ба ро не ныя 
рэ чы вы. Спры яль ныя ўмо вы для 
гэ та га ство рыць чэм пі я нат све ту 
па ха кеі, які прой дзе ў Мін ску ў 
маі: ад ме на ві за вых аб ме жа ван-
няў, на плыў вя лі кай коль кас ці 
за мож ных ту рыс таў, якія шу ка-
юць за баў, — усё гэ та на ка рот кі 
пе ры яд зро біць бе ла рус кі нар ка-
ры нак знач на больш ёміс тым і ў 
цэ лым вель мі пры ваб ным.

У та кой сі ту а цыі МУС, Мі ніс-
тэр ства ахо вы зда роўя і Дзярж-
ка мі тэт су до вых экс пер тыз пра-
па на ва лі зра біць на ступ ны крок 
у ба раць бе су праць «ле галь най» 
нар ка ма ніі: ства рыць Між ве-
да мас ную ка мі сію па за лі чэн ні 
хі міч ных рэ чы ваў да ана ла гаў 
нар ка тыч ных срод каў, псі ха-
троп ных рэ чы ваў. Ка мі сія па він-
на ўклю чаць прад стаў ні коў трох 
ве дам стваў, якія пры вы яў лен ні 
ў аба ра чэн ні но вых ПАР на пра-
ця гу 24-48 га дзін у шчыль ным 
уза е ма дзе ян ні мо гуць за бяс пе-
чыць за лі чэн не гэ тых рэ чы ваў 
да лі ку ана ла гаў нар ка тыч ных 
срод каў і та кім чы нам за ба ра-
ніць іх рас паў сюдж ван не.

Кошт пы тан ня
На коль кі важ ная гэ тая роз ні-

ца — па між 29 дня мі, якія зай-
мае па паў нен не спі са ця пер, і 
1-2 дня мі пры но вым па рад ку 
ра бо ты? Мяр куй це са мі!

З 14 па 21 са ка ві ка 2014 го да 
ў Бе ла ру сі бы ло вы яў ле на 140 
зла чын стваў па лі ніі нар ка кант-
ро лю. З іх 94 (68%) бы лі звя за ны 
з ку рыль ны мі су ме ся мі.

Да пус цім, што пры з'яў лен ні 
но вых, не за ба ро не ных рэ чы ваў і 
пе ра хо дзе на іх асноў ных нар ка-
ганд ля роў но вы нар ко тык хут ка 
зой ме не менш за па ло ву рын ку. 
Гэ та зна чыць, за ча ты ры тыд-
ні (28 дзён) мі ні мум па ло ва ўсіх 
нар каз ла чын стваў, звя за ных 
з ку рыль ны мі су ме ся мі, бу дзе 
здзейс не на з но вым рэ чы вам, 
а гэ та 94/2х4=188 пра ва па ру-
шэн няў, па якіх не маг чы ма бу-
дзе пры няць ні я кіх эфек тыў ных 
мер про ці дзе ян ня. Та кім чы нам, 
як мі ні мум ты ся ча ча ла век атры-

ма юць сва бод ны до ступ да но-
вай атру ты, асноў ная ма са ся-
род іх — школь ні кі, на ву чэн цы 
пра фе сій на-тэх ніч ных і ся рэд-
не-спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста ноў. Вы нік: сот ні згуб ле ных 
на заўж ды хлоп чы каў і дзяў ча-
так, дзя сят кі но вых па цы ен таў 
псі ха не ўра ла гіч ных дыс пан се-
раў і, як мі ні мум, не каль кі за-
гі ну лых.

Вось та кая ня ўмоль ная ста-
тыс ты ка.

Су ве рэн нае дзе ян не 
ў агуль ных ін та рэ сах

У хо дзе аб мер ка ван ня пы тан-
ня аб ства рэн ні Між ве да мас най 
ка мі сіі па за лі чэн ні хі міч ных рэ-
чы ваў да ана ла гаў нар ка тыч ных 
срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў 
некаторымі экспертамі была вы-
казана думка, што ства рэн не 
ка мі сіі і па ра дак яе пра цы су пя-
рэ чаць дзей на му ў Мыт ным са-
ю зе па рад ку вы да чы да зво лаў 
на ўвоз рэ чы ваў і ўклю чэн не іх 
у пе ра лік за ба ро не ных.

Ад нак Па гад нен не аб па рад-
ку ўвя дзен ня і пры мя нен ня за-
ха даў, якія за кра на юць знеш ні 
ган даль та ва ра мі, на адзі най 
мыт най тэ ры то рыі ў да чы нен ні 
да трэ ціх кра ін, пра ду гледж вае 
маг чы масць і па ра дак увя дзен ня 
мер, якія за кра на юць знеш ні ган-
даль та ва ра мі, у ад на ба ко вым 
па рад ку. У пры ват нас ці, та кія 
ме ры («ча со выя ме ры») мо гуць 
уво дзіц ца ў мэ тах за бес пя чэн ня 
аба ро ны і бяс пе кі, ахо вы жыц ця 
або зда роўя гра ма дзян, за бес-
пя чэн ня за ха ван ня гра мад скай 
ма ра лі і пра ва па рад ку. Больш за 
тое, уве дзе ныя на гэ тых пад ста-
вах ме ры на пра ця гу трох дзён 
мо гуць і па він ны быць вы не се ны 
на раз гляд Еў ра зій скай эка на-

міч най ка мі сіі. Апош няя па він на 
пры няць ра шэн не аб увя дзен ні 
ад па вед ных аб ме жа валь ных за-
ха даў на ўсёй тэ ры то рыі Мыт на-
га са ю за на пра ця гу 30 дзён.

Ін шы мі сло ва мі, Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь у гэ тым вы пад ку не 
толь кі дзей ні чае ў ад па вед нас ці 
з ду хам і лі та рай па гад нен няў у 
рам ках еў ра зій скай ін тэ гра цыі, 
але і вы кон вае важ ную ро лю 
«ан ты нар ка тыч най раз вед кі» 
бу ду ча га Еў ра зій ска га са ю за. І 
гэ тая ро ля з'яў ля ец ца цал кам 
за па тра ба ва най на шы мі парт-
нё ра мі. Ужо сён ня звяр тан не іх 
кам пе тэнт ных ор га наў у бе ла-
рус кае Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў па пы тан нях ква лі фі ка цыі 
но вых псі ха ак тыў ных рэ чы ваў 
з'яў ля ец ца звы чай най спра вай.

Спра ва за ма лым — па ла жэн-
ні аб Між ве да мас най ка мі сіі па 
за лі чэн ні хі міч ных рэ чы ваў да 
ана ла гаў нар ка тыч ных срод каў, 
псі ха троп ных рэ чы ваў па він ны 
быць уклю ча ны ў За кон Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб нар ка тыч ных 
срод ках, псі ха троп ных рэ чы вах, 
іх прэ кур со рах і ана ла гах». Гэ тую 
ідэю ўжо пад тры ма лі і ўзгад ні лі 
ўсе кам пе тэнт ныя ве дам ствы.

Ма ні то рынг гра мад скай дум кі 
ў ін тэр нэ це па каз вае, што бе ла-
рус кае гра мад ства так са ма са-
спе ла для больш жорст кіх і ра шу-
чых дзе ян няў у гэ тай сфе ры.

Сваё па зі тыў нае стаў лен не 
да іні цы я ты вы не двух сэн соў на 
аба зна чыў і кі раў нік дзяр жа вы.

Ця пер на ды хо дзіць чар га на-
ша га пар ла мен та стаць на аба-
ро ну бе ла рус кіх дзя цей і пад лет-
каў ад нар ка паг ро зы.

Юрый ЦА РЫК,
між на род ны экс перт 

у га лі не ан ты нар ка тыч най 
па лі ты кі
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ЧАС ДЛЯ РАШУЧЫХ ЗА ХА ДАЎ
Бе ла русь па він на за ха ваць іні цы я ты ву ў вай не су праць нар ко ты каў

Ба раць ба з нар ко ты ка мі — гэ та та кая спра ва, у якой лік 
ідзе ча сам на хві лі ны. Та му нам трэ ба тэр мі но ва ства рыць 
Між ве да мас ную ка мі сію і іншыя адпаведныя механізмы. Гэ-
та да зво ліць за ха ваць жыц ці, зда роўе і лё сы сот няў зу сім 
ма ла дых хлоп цаў і дзяў чат. Як дэ пу тат я бу ду пры маць усе 
на ма ган ні для хут чэй ша га ста ноў ча га вы ра шэн ня гэ та га пы-
тан ня на за ка на даў чым уз роў ні.

Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Беларусь

Глы бо ка смут ку ем у су вя зі са смер цю бы ло га су пра-
цоў ні ка га зе ты «Звяз да» ВА СІ ЛЕЎ СКА ГА Мі ка лая Ле а ні-
да ві ча і вы каз ва ем шчы рыя спа чу ван ні род ным і бліз кім 
ня бож чы ка.

Звяз доў цы.

На вы хад ных ад бы лі ся вы-
бар чыя кам па ніі ў дзвюх 
кра і нах, ці ка вых з пунк ту 
гле джан ня на цы я наль ных 
ін та рэ саў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, а ме на ві та ў Аф га ні-
ста не і Венг рыі.

У су бо ту ў Аф га ні ста не прай-
шоў пер шы тур вы ба раў прэ зі-
дэн та кра і ны. Як і ча ка ла ся, 
ні во дзін з удзель ні каў кам па ніі 
не змог на браць у пер шым ту ры 
не аб ход ную для пе ра мо гі коль-
касць га ла соў. Га лоў ным пы тан-
нем, якое ці ка ві ла экс пер таў, бы-
ло: ці змо гуць аф ган скія ўла ды 
пра вес ці вы ба ры ва ўмо вах ак-
тыў на га су праць дзе ян ня з бо ку 
та лі баў? Гэ та з'яў ля ла ся важ ным 
кры тэ ры ем, які да зва ляе вы зна-
чыць, на коль кі сён няш няя сіс тэ-
ма ўла ды ў Аф га ні ста не дзея-
здоль ная, і мер ка ваць, ці змо жа 
яна вы ста яць пас ля вы ва ду аме-
ры кан скіх вой скаў з кра і ны.

Па вы ні ках су бо ты мож на ска-
заць, што ўла ды зда лі эк за мен 
па спя хо ва. Вя до ма, зу сім ах вяр 
па збег нуць не атры ма ла ся, але 

ва ўмо вах Аф га ні ста на не вя лі-
кая коль касць ах вяр пад час та-
ко га ад каз на га ме ра пры ем ства 
ўжо з'яў ля ец ца пе ра мо гай. Пры-
нам сі, мож на ча каць, што пас ля 
вы ва ду за меж ных вой скаў урад 
Аф га ні ста на не пад зе ад ра зу 
пад на ціс кам та лі баў.

А гэ та азна чае, што для АДКБ, 
чле нам якой з'яў ля ец ца Бе ла-
русь, не ад ра зу пас ля вы ва ду за-
меж ных вой скаў на ды дуць цяж-
кія ча сы. І, вя до ма, ха це ла ся б, 
каб но вы ўрад вы ста яў, але гэ та 
бу дзе, у тым лі ку, за ле жаць і ад 
та го, хто ў кан чат ко вым вы ні ку 
ста не прэ зі дэн там кра і ны. Дру гі 
тур вы ба раў мо жа быць пра ве-
дзе ны 28 мая, а най больш ве ра-
год ны мі кан ды да та мі на ўдзел у 
ім з'яў ля юц ца За лмай Рас ул, яко-
га пад трым лі вае дзей ны Прэ зі-
дэнт кра і ны Ха мід Кар зай, бы лы 
мі ністр за меж ных спраў Аб ду ла 
Аб ду ла і экс-мі ністр фі нан саў Аш-
раф Га ні Ахма дзай.

Сур' ёз нае зна чэн не для Бе ла-
ру сі ме лі і пар ла менц кія вы ба ры ў 
Венг рыі, якія прай шлі ў ня дзе лю. 

Па вы ні ках вы ба раў 2010 го да да 
ўла ды прый шла пра ва цэнт рысц-
кая пар тыя ФІ ДЭС, якую ўзна-
чаль вае прэм' ер-мі ністр Венг рыі 
Вік тар Ор бан. Пры гэ тым пар тыі 
ўда ло ся раз гра міць апа не нтаў 
на па вал, сфар мі ра ваў шы кан-
сты ту цый ную боль шасць у пар-
ла мен це, што да зва ляе ўно сіць 
зме ны ў Кан сты ту цыю.

Трэ ба ска заць, што гэ тай 
маг чы мас цю кі ру ю чая пар тыя 
ска рыс та ла ся да стат ко ва шы-
ро ка, пай шоў шы па шля ху на-
ват не змя нен ня кан сты ту цыі, а 
пры ня ўшы ў 2012 го дзе яе но вы 
ва ры янт. У но вай кан сты ту цыі 
за ма цоў ва юц ца тра ды цый ныя 
кан сер ва тыў ныя каш тоў нас ці.

Ро біц ца ак цэнт на тым, што 
Венг рыя з'яў ля ец ца хрыс ці ян-
скай кра і най, вя лі кая ўва га на-
да ец ца ро лі сям'і ў гра мад скім 
жыц ці, пры гэ тым за ма ца ва на 
тра ды цый нае ра зу мен не сям'і як 
са ю за па між муж чы нам і жан чы-
най, што ра ды каль на ўва хо дзіць 
у су пя рэч насць з но вы мі еў ра-
пей скі мі па ве ва мі з пры чы ны 

шы ро ка га ўка ра нен ня ад на по-
лых шлю баў.

У сту дэн таў з'я ві лі ся аба вя за-
цель ствы па пра ца ўлад ка ван ні ў 
Венг рыі, ка лі яны на ву ча лі ся за 
кошт бюд жэт ных срод каў. Да во-
лі сур' ёз ныя кро кі бы лі зроб ле ны 
для ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі з за-
сіл лем асоб без пэў на га мес ца 
жы хар ства.

Па чаў ФІ ДЭС і шы ро ка раз да-
ваць вен гер скае гра ма дзян ства 
эт ніч ным венг рам, якія пра жы-
ва юць за ме жа мі кра і ны, што 
вель мі па доб на на но вы за кон 
аб спро шча ным пры няц ці гра-
ма дзян ства Ра сіі для рус ка моў-
ных, пры ня ты ня даў на ра сій скай 
Дзярж ду май. Сот ні ты сяч за-
меж ных венг раў ужо ска рыс та-
лі ся гэ тай маг чы мас цю.

Не мен шае зна чэн не для 
элек та ра ту пар тыі ме ла ідэя пе-
ра но су ця жа ру су свет на га кры зі-
су з гра ма дзян на буй ныя па спя-
хо выя кам па ніі ў кра і не, асаб лі ва 
за меж ныя. Гэ та бы ло зроб ле на 
праз зме ны пад атко ва га за ка на-
даў ства і па ні жэн не кош ту элект-

ра энер гіі для гра ма дзян.
У вы ні ку аша лам ляль най пе-

ра мо гі 2010 го да пар тыя ФІ ДЭС 
пе ра вя ла Венг рыю ў раз рад тых 
кра ін Еў ра са ю за, дзе да мі ну юць 
«еў рас кеп ты кі», якія лі чаць, што 
цэнт раль ныя ор га ны ЕС не па-
він ны праз мер на ўмеш вац-
ца ў жыц цё ва важ ныя пы тан ні 
на цы я наль ных дзяр жаў, што 
ўва хо дзяць у Еў ра са юз. А гэ та 
аб' ек тыў на вы гад на для Бе ла-
ру сі, боль шасць праб лем якой з 
Еў ра са ю зам за клю ча юц ца ў ня-
здоль нас ці цэнт раль ных струк-
тур ЕС аб' ек тыў на ра за брац ца ў 
бе ла рус кай сі ту а цыі і па важ лі ва 
ад не сці ся да на цы я наль ных ін та-
рэ саў бе ла рус кай дзяр жа вы.

Да рэ чы, пар тыя ФІ ДЭС са-
ма ад чу вае да не пры стой нас ці 
моц ны ціск з бо ку бру сель скіх 
струк тур з-за рэ фор маў, якія яна 
пра во дзіць. Гэ та так са ма зблі-
жае Бе ла русь і Венг рыю. Упіс-
ва ец ца Бе ла русь і ў пры ня тую 
но вым ура дам Стра тэ гію Венг-
рыі па знеш нім ганд лі (да 2020 
го да), не ад' ем ным эле мен там 

якой з'яў ля ец ца ак ты ві за цыя 
ўсход ня га кі рун ку — «Ад крыц-
цё на Ус ход».

На пар ла менц кіх вы ба рах, якія 
прай шлі ў ня дзе лю, ФІ ДЭС зноў 
пе ра маг ла. Па пад лі ках экс пер-
таў, пар тыя атры мае 133 са 199 
мес цаў у На цы я наль ным схо дзе, 
што да зво ліць ёй за ха ваць кан-
сты ту цый ную боль шасць.

Кан ку рэн ты кі ру ю чай пар-
тыі не змо гуць сфар мі ра ваць ёй 
сур' ёз ную апа зі цыю з-за моц ных 
ад роз нен няў у ідэа ло гіі. Так, ле ва-
лі бе раль на му бло ку на ча ле з Вен-
гер скай са цы я ліс тыч най пар ты яй 
Аці лы Меш тэр ха зі ў но вым пар-
ла мен це да ста нец ца 38 мес цаў, а 
на ступ най па коль кас ці фрак цы яй 
ста не пра ва ра ды каль ная пар тыя 
«За бу ду чы ню Венг рыі» з 23 мес-
ца мі. Іх плат фор мы на столь кі сур'-
ёз на ад роз ні ва юц ца, што лю быя 
су мес ныя дзе ян ні ФІ ДЭС з най-
буй ней шы мі апа зі цый ны мі фрак-
цы я мі на ўрад ці маг чы мыя.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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ВАЖ НЫЯ ВЫ БА РЫ

У тра ды цый ным спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па вя дае 
пра за кан чэн не ха кей на га се-
зо на «зуб роў», са мы «га ра чы» 
матч дру го га ту ра фут боль на га 
чэм пі я на ту кра і ны і чар го выя 
пе ра мо гі Ме лі ці ны Ста ню ты.

1. Мін скае «Ды на ма» са сту пі ла 
ом ска му «Аван гар ду» ў трэ цім мат-
чы фі наль най се рыі Куб ка над зеі 
— 2:3. За 15 се кунд да за кан чэн-
ня асноў на га ча су вы ра шаль ную 
шай бу ў ва ро ты Дзміт рыя Міль ча-
ко ва за кі нуў Аляк сандр Пе ра жо гін. 
Та кім чы нам, «Аван гард» атры маў 
трэ цюю пе ра мо гу над «зуб ра мі» 
і стаў дру гім ула даль ні кам Куб ка 
над зеі. Да рэ чы, «Ды на ма» ўпер-
шы ню гу ля ла ў фі на ле су ця шаль-
на га тур ні ру КХЛ. Пас ля мат ча га-
лоў ны трэ нер «зуб роў» Лю ба мір 
По ка віч пра ка мен та ваў вы ступ лен не 
сва іх па да печ ных: «Гуль ня бы ла роў ная 
да кан ца. На пра ця гу ўся го мат ча мы 
доб ра вы трым лі ва лі на ціск гас па да роў. 
У кан цоў цы ў нас бы ла маг чы масць рэа-
лі за ваць сі ту а цыю «тры на два», але не 
атры ма ла ся. А вось са пер нік у па доб ным 
эпі зо дзе за біў. Він шую «Аван гард» з пе-
ра мо гай у Куб ку. А на шым хлоп цам ха чу 
ска заць «дзя куй». Пе ра адо лець су пра ціў-
лен не са пер ні каў і вый сці ў фі нал — гэ та 
не так прос та!»

2. Дру гі тур фут боль на га чэм пі я на ту 
кра і ны ад зна чыў ся не ча ка най пе ра мо-
гай брэсц ка га «Ды на ма» над «Го ме лем» 

— 2:0. Абод ва га лы па да печ ныя Аляк сея 
Мяр ку ла ва пра пус ці лі за 6 хві лін да за кан-
чэн ня сустрэчы. Да рэ чы, гэ ты матч яшчэ 
да па чат ку пры цяг нуў да ся бе ўва гу: за 
не каль кі хві лін да стар ту гуль ні ад бы ла ся 
су тыч ка фа на таў ка манд. Бой ку спы ні лі 
бай цы АМА Па. Што да ты чыц ца ін шых вы-
ні каў, то мін скае «Ды на ма» і са лі гор скі 
«Шах цёр» атры ма лі дру гую пе ра мо гу за-
пар, з ад ноль ка вым лі кам 1:0 пе рай граў-
шы «Не ман» і «Слуцк» ад па вед на. Гол 
Яго ра Фі лі пен кі пры нёс БА ТЭ пе ра мо гу 
над «Мінск ам». «Тар пе да-Бе лАЗ» і «Бел-
шы на» аб мя ня лі ся га ла мі, а вось матч 
«Наф тан» — «Днепр» скон чыў ся без га-
ля вой ні чы ёй.

3. На эта пе Куб ка све ту па 
мас тац кай гім нас ты цы ў Лі са-
бо не Ме лі ці на Ста ню та трой-
чы ўзні ма ла ся на п'е дэс тал. 
Леп шай на ша гра цыя бы ла ў 
прак ты ка ван ні з аб ру чом. Вы-
ступ лен не з мя чом пры нес ла 
Ме лі ці не «се раб ро». Па вы ні-
ках мнагабор'я Ста ню та ста ла 
дру гой, пра пус ціў шы на пе рад 
прад стаў ні цу Ка рэі Сон Ён Джэ. 
Акра мя гэ та га, яшчэ ад на бе ла-
рус кая гім наст ка Ары на Ша ро па 
за ва я ва ла «се раб ро» ў прак ты-
ка ван ні са стуж кай. Ад зна чым, 
што мац ней шыя ра сій скія спарт-
смен кі на гэ тых спа бор ніц твах 
не ўдзель ні ча лі.

4. Бе ла рус кія спарт сме ны за-
ва я ва лі пяць ме да лёў на чэм-
пі я на це Еў ро пы па ба раць бе, 
які пра хо дзіў у фін скім го ра дзе 

Ван таа. Тры «ся рэб ра ныя» ме да лі на ра хун-
ку — Му ра да Гай да ра ва, Ма рыі Ма ма шук і 
Ва сі лі сы Мар за люк. Яшчэ дзве «брон зы» 
Іва на Ян коў ска га і Аляк санд ра Дзем' я но-
ві ча. Да рэ чы, на па пя рэд нім пер шын стве 
Еў ро пы бе ла ру сы так са ма за ва я ва лі пяць 
уз на га род. Праў да, дзве з іх бы лі най вы-
шэй шай про бы.

5. Ста ні слаў Ча до віч пры нёс пер шы ме-
даль Бе ла ру сі на чэм пі я на це Еў ро пы па 
цяж кай ат ле ты цы, які пра хо дзіць у Тэль-
Аві ве. У ка тэ го рыі да 62 кг наш ат лет пра-
дэ ман стра ваў дру гі вы нік па су ме двая бор-
ства.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ДЭ БЮТ НЫ ФІ НАЛ «ЗУБ РОЎ» 
У КУБ КУ НАД ЗЕІ

Мін скае «Ды на ма» атры ма ла дру гую пе ра мо гу за пар, Мін скае «Ды на ма» атры ма ла дру гую пе ра мо гу за пар, 
пе рай граў шы «Не ман», пе рай граў шы «Не ман», 

і ра зам з «Шах цё рам» і ра зам з «Шах цё рам» 
уз на ча лі ла таб лі цу.уз на ча лі ла таб лі цу.

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

ДЛЯ ЗМЯ НЕН НЯ 
КУР СА ВОЙ ПА ЛІ ТЫ КІ 

НАЦ БАН КА НЯ МА ПАД СТАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На пэў на, ця пер на стаў пе ры яд ча кан ня. На ша за да ча — не 
да пус ціць абяс цэнь ван ня ўкла даў у на цы я наль най ва лю це. Каб 
за ха ваць іх, трэ ба пла ціць ад па вед ную пра цэнт ную стаў ку. Гро шы 
ў нас па куль да ра гія і за ста нуц ца та кі мі да та го ча су, па куль бу дзе 
вы со кай ін фля цыя. Усё да гэ та га зво дзіц ца. Пры та кой ца не на рэ-
сур сы скла да на га ва рыць і аб змян шэн ні кош ту крэ ды таў.

— Ка лі, да рэ чы, трэ ба ча каць афі цый най за ба ро ны Нац бан ка 
на вы да чу крэ ды таў без да вед кі аб да хо дах?

— Ця пер я не ма гу на зваць дак лад ную да ту, але да ку мент пры-
ня ты ўжо.

— Нац банк вы сту піў у лі ку рас пра цоў шчы каў шэ ра гу важ ных 
пра ек таў да ку мен таў. Ся род іх пра ек ты ўка заў аб дзей нас ці 
мік ра фі нан са вых ар га ні за цый, а так са ма на конт лі мі ту пла ця жу 
на яў ны мі срод ка мі для на сель ніц тва. На якой ста дыі пад рых-
тоў кі яны зна хо дзяц ца?

— Што да ты чыц ца пра ек та ўка за аб аб ме жа ван ні раз лі каў на-
яў ны мі срод ка мі, то ён па куль у рас пра цоў цы. На конт пра ек та 
ўка за аб дзей нас ці мік ра фі нан са вых ар га ні за цый ма гу ска заць 
на ступ нае. Пас ля та го, як аб ім бы ло да ло жа на кі раў ні ку дзяр жа вы, 
на шы экс пер ты да пра ца ва лі да ку мент. Без за ўваг ён пе ра да дзе ны 
ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та. Лі чу, да кан ца гэ та га ме ся ца пра ект 
ука за па ві нен быць раз гле джа ны.

У ад па вед нас ці з да ку мен там, не бу дуць мець пра ва на жыц цё, на 
за кон ную дзей насць мік ра фі нан са выя ар га ні за цыі, якія пры цяг ва юць 
па зы кі ад на сель ніц тва, так зва ныя фі нан са выя пі ра мі ды, і якія крэ ды-
ту юць на сель ніц тва, вы да юць па зы кі. Та кая дзей насць ста не не за кон-
най. Мік ра па зы кі яны змо гуць пры цяг ваць і вы да ваць толь кі чле нам 
сва іх ка а пе ра ты ваў, вы сту па ю чы ў якас ці кас уза е ма да па мо гі.

РЭ ЗЕР ВЫ ЗМЕН ШЫ ЛІ СЯ
Па вы ні ках са ка ві ка зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сі, 
згод на з ме та да ло гі яй МВФ, ска ра ці лі ся на 428,5 млн до-
ла раў ЗША і, па па пя рэд ніх звест ках, на 1 кра са ві ка скла лі 
5,715 млрд до ла раў у эк ві ва лен це, па ве дам ляе ўпраў лен-
не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных за па саў 
ска ра ціў ся на 418,9 млн до ла раў ЗША і на 1 кра са ві ка склаў 6,301 
млрд до ла раў у эк ві ва лен це. «На зні жэн не аб' ёму зо ла та ва лют-
ных рэ зер ваў паў плы ва ла па га шэн не ў поў ным аб' ёме ўра дам і 
На цы я наль ным бан кам знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у 
за меж най ва лю це, а так са ма па мян шэн не кош ту зо ла та на між на-
род ным рын ку каш тоў ных ме та лаў», — сцвяр джа юць у га лоў ным 
бан ку кра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

БУ ДУЦЬ НО ВЫЯ ТА РЫ ФЫ 
НА МІЖ ГА РОД НІЯ АЎ ТО БУ СЫ

З 14 кра са ві ка змя ня юц ца та ры фы на між га род нія аў та ма-
біль ныя пе ра воз кі па са жы раў.

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск транс», з 
па зна ча най да ты яны бу дуць на ступ ны мі. На звы чай ных марш ру-
тах: у аў то бу сах агуль на га ты пу — 538 руб лёў за адзін кі ла метр 
пра ез ду; у аў то бу сах з мяк кі мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 556 руб лёў 
за адзін кі ла метр пра ез ду; на хут кас ных марш ру тах: ад па вед на, 
698 руб лёў і 722 руб лі. На да дат ко вых рэй сах хут ка трэ ба бу дзе 
за пла ціць: у аў то бу сах агуль на га ты пу — 724 руб лі, у аў то бу сах 
з мяк кі мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 748 руб лёў за адзін кі ла метр 
пра ез ду. На экс прэс ных марш ру тах та ры фы на пра езд скла дуць, 
ад па вед на, 806 руб лёў і 832 руб лі.

Акра мя та го, на шэ раг між га род ніх марш ру таў та ры фы на 
аў та ма біль ныя пе ра воз кі па са жы раў у рэ гу ляр ных зно сі нах уста-
наў лі ва юц ца асоб на. Так, на «Мінск — Грод на» праз Ба ра на ві чы, 
«Мінск — Сло нім» праз Ба ра на ві чы і «Мінск — Ваў ка выск» бу дзе 
дзей ні чаць та рыф у па ме ры 464 руб лі за адзін кі ла метр пра ез ду, 
на «Мінск — Ба ра на ві чы» — 482 руб лі, на «Мінск — Брэст» — 
386 руб лёў, «Мінск — Ма гі лёў» — 500 руб лёў, «Мінск — Пінск» 
праз Клецк — 550 руб лёў, «Мінск — Маць каў цы», «Мінск — Па-
са дзец», «Мінск — Ра ва ні чы» — у па ме ры 560 руб лёў за адзін 
кі ла метр пра ез ду.

Та ры фы на аў та ма біль ныя пе ра воз кі ба га жу і (ці) руч ной па кла-
жы на між на род ных марш ру тах бу дуць на ступ ныя (за адзін кі ла-
метр пра во зу): за кож нае ма ла мер нае мес ца ба га жу — 45 руб лёў, 
ся рэд ня мер нае — 90 руб лёў, буй на мер нае — 180 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТРЫВАЛЫЯ СУВЯЗІ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Сён ня мы пра цу ем над за клю чэн нем но вых па гад нен няў па між на-
шы мі кра і на мі, — рас па вёў спа дар Су арэс Аль ва рэс. —  У пры ват нас ці, 
гэ та ты чыц ца фар ма цэў тыч най і бія тэх на ла гіч най пра дук цыі, вы твор-
часць якой раз ві та ў Ку бе на вы со кім уз роў ні. Так, ка лі пе ра мо вы прой-
дуць па спя хо ва, то бе ла ру сам бу дзе да ступ ны адзін вя до мы прэ па рат для 
ля чэн ня фор мы дыя бе ту, якая па гра жае ам пу та цы яй ка неч нас цяў».

Яшчэ адзін вель мі важ ны, на дум ку дып ла ма та, на пра мак су пра-
цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі — гэ та ту рыс тыч ная сфе ра. Так, 
за мі ну лы год Ку бу на ве да ла ка ля трох міль ё наў ту рыс таў. Ся род 
іх бы ло шмат гас цей і з на шай кра і ны. Ад нак, як за ўва жыў па сол, 
больш цес на му су пра цоў ніц тву ў ту рыс тыч най сфе ры пе ра шка джае 
ад сут насць пра мых рэй саў з Мін ска ў Га ва ну.

Для Бе ла ру сі ж Ку ба з'яў ля ец ца важ ным ганд лё вым парт нё рам 
у Ла цін скай Аме ры цы. Асно ву бе ла рус кіх па ста вак ту ды скла дае 
пра мыс ло вая пра дук цыя. У апош нія га ды для на шай кра і ны склад-
ва ец ца да дат нае ганд лё вае саль да.

Важ ным мо ман там з'яў ля ец ца і тое, што Ку ба пра па на ва ла ар-
га ні за ваць на вост ра ве цэнтр па ра мон це і ма дэр ні за цыі бе ла рус кіх 
аў та ма бі ляў, аў то бу саў і трак та роў. Зы хо дзя чы з гэ та га, раз гля да-
ец ца маг чы масць ства рэн ня там та ко га цэнт ра, а так са ма суб' ек та 
та ва ра пра вод най сет кі вя до мых бе ла рус кіх прад пры ем стваў, ся род 
якіх МТЗ, МАЗ, Бе лАЗ, «Бел шы на».

Для па шы рэн ня су пра цоў ніц тва з гэ тай кра і най у эка на міч най 
сфе ры за цвер джа ны комп лекс за ха даў па ганд лё ва-эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве Рэс пуб лі кі Бе ла русь з Рэс пуб лі кай Ку ба.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.


