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ВЯР ТАН НЕ ЧЭМ ПІ Ё НА?
Мі ну лы ты дзень для бе ла рус ка га спор ту вы даў ся ба га тым на 
па дзеі і пры ем ныя вы ні кі. У тра ды цый ным агля дзе «Звяз да» 
рас па вя дае пра раз гром ныя пе ра мо гі «Бел шы ны» і БА ТЭ, ме-
даль ны ўра джай бе ла рус кіх ба ту ціс таў і доў га ча ка ную ўзна га-
ро ду Анд рэя Арам на ва.

1. Тры ум фа та ра мі трэ ця га ту ра фут боль на га чэм пі я на ту кра і ны 
ста лі «Бел шы на» і БА ТЭ, якія раз гра мі лі брэсц кае «Ды на ма» і «Го-
мель» ад па вед на. Яшчэ ў ся рэ дзі не пер ша га тай ма ка ман да з бе ра гоў 
Бу га стра ці ла двух гуль цоў (Ула дзі мір Шчэр ба і Сяр гей Кан д рацьеў 
атры ма лі «чыр во ныя карт кі» за на ўмыс ны ўдар са пер ні ка. — Аўт.). У 
вы ні ку па да печ ныя Сяр гея Ка валь чу ка па цяр пе лі са мае буй ное па ра-
жэн не ў вы шэй шай лі зе — 0:7. Га мяль ча не на хат нім ста ды ё не са сту пі лі 
«жоў та-сі нім» — 0:3. Ад зна чым так са ма ўпэў не ную пе ра мо гу ад на го 
з пра меж ка вых лі да раў на ва по лац ка га «Наф та на» над гро дзен скім 
«Не ма нам» — 2:0. Два ін шыя лі да ры — мін скае «Ды на ма» і са лі гор скі 
«Шах цёр» — пас ля воч на га су праць ста ян ня ра зы шлі ся з без га ля вой 
ні чы ёй. А матч па між «Дняп ром» і «Тар пе да-Бе лАЗ» скон чыў ся з лі-
кам 2:2.

2. На эта пе Куб ка све ту па мас тац кай гім нас ты цы ў італь ян скім 
Пе за ра бе ла рус кая дру жы на вы лу чы ла ся тры ма ўзна га ро да мі. У гру па-
вых прак ты ка ван нях бе ла рус кі ста лі дру гі мі — у шмат бор'і і вы ступ лен ні 
з дзе сяц цю бу ла ва мі. Да рэ чы, на шы «гру па віч кі» ўпер шы ню ў гэ тым 
се зо не тра пі лі «ў пры зы». Акра мя гэ та га, Ме лі ці на Ста ню та за ва я ва ла 
«брон зу» ў прак ты ка ван ні з бу ла ва мі. У шмат бор'і лі дар збор най, на 
жаль, па ка за ла толь кі вось мы вы нік. Аб са лют най пе ра мож цай тур ні ру 
ста ла ра сі ян ка Яна Куд раў ца ва, якая пер шын ства ва ла ў шмат бор'і, а 
так са ма ва ўсіх дыс цып лі нах.

3. Алім пій скі чэм пі ён Пе кі на 
Анд рэй Арам наў, які ча ты ры га ды 
не вы хо дзіў на па мост, стаў брон-
за вым пры зё рам чэм пі я на ту све-
ту па цяж кай ат ле ты цы ў ва га вай 
ка тэ го рыі да 105 кг. Кры ху ра ней 
Дзі на Са за на вец пры нес ла ка ман-
дзе «зо ла та»: у ка тэ го рыі да 69 кг 
на ша цяж ка ат лет ка бы ла леп шай 
у асоб ных дыс цып лі нах і па су ме 
двая бор'я. Яшчэ адзін ме даль, ся-
рэб ра ны, на ра хун ку Ста ні сла ва Ча до ві ча (да 62 кг).

4. З ба га тым ме даль ным ура джа ем вяр та ец ца бе ла рус кая ка ман да 
па скач ках на ба ту це з чэм пі я на ту Еў ро пы, які пра хо дзіў у Пар ту га ліі. 
У ка манд ных спа бор ніц твах муж чын ская і жа но чая збор ныя за ва я ва лі 
«брон зу». А ін ды ві ду аль ныя пра гра мы Ула дзі сла ва Ган ча ро ва і Ган ны 
Гар ча нок ста лі «за ла ты мі»!

5. Ганд боль ны клуб «СКА-Мінск» вый граў Бал тый скую лі гу. 
У фі на ле ар мей цы пе рай гра лі эс тон скую «Пыль ву» — 31:26.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Вяр тан не Анд рэя Арам на ва на па мост 
атры ма ла ся «брон за вым».

10–11 кра са ві ка 2014 го да ў Ва шынг то не 
ад бы ла ся важ ная су стрэ ча мі ніст раў фі-
нан саў і кі раў ні коў цэнт раль ных бан каў 
кра ін «вя лі кай двац цат кі» (G20). Праў да, 
ін та рэ сы ўдзель ні каў сур' ёз на ад роз-
ні ва лі ся. Ка лі ЗША дэ ман стра ва лі за ці-
каў ле насць перш за ўсё ў пра пра цоў цы 
маг чы мых санк цый су праць Ра сіі з-за 
аб васт рэн ня сі ту а цыі ва Укра і не, то мно-
гія ін шыя ўдзель ні кі вы каз ва лі ся перш 
за ўсё на тэ му аб маг чы мас ці рэа лі за цыі 
доў га ча ка най рэ фор мы Між на род на га 
ва лют на га фон ду (МВФ).

Як вя до ма, у 2010 го дзе на се уль скай су-
стрэ чы G20 бы ла да сяг ну та важ ная да моў ле-
насць аб тым, што пры да па мо зе ча тыр нац-
ца та га пе ра гля ду квот кра ін у ка пі та ле Фон ду 
больш за 6% квот па він ны быць пе ра раз мер-
ка ва ны ад раз ві тых кра ін тым, якія раз ві ва юц-
ца. У вый гры шы па він ны бы лі ака зац ца тыя 
кра і ны, эка но мі кі якіх знач на вы рас лі ў апош нія 
га ды, уклю ча ю чы най буй ней шыя не за ход нія 
кра і ны. Але га лоў ная праб ле ма ў тым, што 
ў прой гры шы за ста нуц ца за ход нія эка но мі-
кі, пры сут насць якіх у су свет най эка но мі цы 
знач на ска ра ці ла ся, а вось па лі тыч ныя паў на-
моц твы, звя за ныя з вы со кі мі кво та мі ў МВФ, 
ад да ваць не хо чац ца.

Асаб лі ва ўпар цяц ца ЗША, якія, ня гле дзя-
чы на да моў ле насць 2010 го да, фак тыч на 
са ба ту юць уз год не ную рэ фор му. А ў вы ні ку 
МВФ, рэ фор ма яко га ні як не мо жа прай сці 
ў жыц цё, за ды ха ец ца ад не да хо пу срод каў. 
Акра мя та го, цяр пен не не за ход ніх кра ін ужо 
на зы хо дзе. У вы ні ку гэ та га аб мяр коў ва юц ца 
роз ныя ва ры ян ты, як вы ра шыць кан флікт ную 
сі ту а цыю. Боль шасць з іх упі ра ец ца ў праб-
ле му, як абы сці ЗША, уліч ва ю чы, што пры 
ця пе раш нім раз мер ка ван ні квот у іх бла кі ру-
ю чы па кет ак цый МВФ. Вы каз ва юц ца на ват 
пунк ты гле джан ня аб не аб ход нас ці ства рэн ня 
кар ды наль на но вай ар га ні за цыі, без удзе лу 
ЗША.

Што да ты чыц ца ра шу час ці ЗША пе ра вес ці 
тэ му на санк цыі су праць Ра сіі, то яна так са ма 
зра зу ме лая. Па-пер шае, ад маў ля ю чы ся вы-
кон ваць ра шэн не ча ты рох га до вай даў нас ці, 
аме ры кан цы вы гля да юць ад кры та не са лід на, 
і ім хо чац ца ад цяг нуць ад ся бе ўва гу, вы ка-
рыс тоў ва ю чы ра сій скае пы тан не. Па-дру гое, 
га лоў ным для ЗША ва ўвя дзен ні больш шы ро-
кіх санк цый су праць Ра сіі з'яў ля ец ца па зі цыя 
ін шых най буй ней шых эка но мік све ту. Ка лі 
яны ад мо вяц ца пад трым лі ваць аме ры кан скія 
санк цыі, то атры ма ец ца, што ЗША прос та 
іза лю юць ся бе ад тых маг чы мас цяў, што дае 
ра сій ская эка но мі ка для біз нес ме наў са Злу-
ча ных Шта таў. А ця пер на ват мно гія кра і ны 
Еў ра са ю за не га то вы пры трым лі вац ца гэ та га 
пы тан ня ў аме ры кан скім фар ва та ры.

І гэ та мож на зра зу мець: ка лі та ва ра зва-
рот з ЗША ў Ра сіі па вы ні ках 2013 го да склаў 
толь кі $27,7 млрд, то з мно гі мі кра і на мі ЕС 
га вор ка ідзе пра знач на больш сур' ёз ныя су-
мы. Так, та ва ра зва рот Ра сіі з Ні дэр лан да мі 
ў 2013 го дзе да сяг нуў $76 млрд, з Гер ма ні-
яй — $75 млрд, з Іта лі яй — $53,9 млрд. Зна-
чэн не мае ган даль і з ін шы мі кра і на мі ЕС, 
уліч ва ю чы, што на ват у ганд лі з да стат ко ва 
не вя лі кай поль скай эка но мі кай Ра сіі ўда ло-
ся да біц ца боль ша га аб' ёму та ва ра зва ро ту, 
чым з ЗША.

Пры гэ тым струк ту ра та ва ра зва ро ту вель-
мі вы гад ная для кра ін ЕС: куп ля ю чы ў Ра сіі ў 
асноў ным не аб ход ную сы ра ві ну, яны пра да-

юць ра сі я нам га то вую пра дук цыю з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю. Увя дзі санк цыі су праць 
Ра сіі — і Маск ва бу дзе куп ляць га то выя та-
ва ры ў Кі тая, які мя жуе з ёй, у той час як 
Еў ра са юз не змо жа абы сці ся без ра сій скіх 
наф ты і га зу. Та му на ма ган ні аме ры кан скіх 
прад стаў ні коў за гла дзіць ня ём кую «квот ную» 
тэ му вя лі кай ак тыў нас цю па пы тан ні санк цый 
су праць Ра сіі не ме лі пос пе ху — у вы ні ко вым 
ка мю ні ке аб санк цы ях ня ма ні сло ва.

Акра мя гэ та га, аб мяр коў ва ла ся і пы тан не 
пра тое, як па вя лі чыць тэм пы рос ту су свет-
най эка но мі кі. Па дзеі двух апош ніх га доў 
вы клі ка лі знач нае рас ча ра ван не ў тых, хто 
ча каў кар ды наль на га па ляп шэн ня сі ту а цыі ў 
су свет най эка но мі цы пас ля вя ліз на га ўро ну, 
на не се на га су свет ным фі нан са вым кры зі сам. 
Але тэм пы рос ту су свет най эка но мі кі, за мест 
та го, каб па ско рыц ца, зноў па ча лі за па воль-
вац ца. У роз ных кра і нах на ступ ствы ад бі ва-
юц ца па-свой му. У ад ных дзяр жа вах у вы ні ку 
за над та вя лі кі мі тэм па мі рас це дзяр жаў ны 
доўг, у ін шых — па гроз лі вы ха рак тар на бы-
ва юць па ме ры бес пра цоўя, у трэ ціх — ня ма 
маг чы мас ці ў ра ней шым аб' ёме фі нан са ваць 
са цы яль ныя пра гра мы.

Але ў на яў нас ці — жа дан не да па маг чы 
су свет най эка но мі цы стаць на но гі. Та му ў 
вы ні ку су стрэ чы бы ло пры ня та ра шэн не аб 
да дат ко вых ме рах сты му ля ван ня эка но мі-
кі, якія змо гуць па вя лі чыць аб' ём су свет най 
эка но мі кі на да дат ко выя два трыль ё ны до-
ла раў на пра ця гу на ступ ных пя ці га доў. Гэ та 
да зво ліць так са ма ства рыць міль ё ны но вых 
пра цоў ных мес цаў. Га лоў ным пы тан нем за-
ста ец ца на ступ нае: ці вар та спа дзя вац ца, што 
та кая шы ро кая і сур' ёз ная пра гра ма мо жа 
быць вы ка на на, ка лі сён ня ўдзель ні кі «вя лі-
кай двац цат кі» на ват не ў ста не рэа лі за ваць, 
зда ва ла ся б, ужо даў но вы ра ша нае пы тан не 
аб рэ фар ма ван ні МВФ?

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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G20: НО ВЫЯ РАС ЧА РА ВАН НІ 

ТРЭ БА СА МІМ ЖЫЦЬ У ЧЫС ЦІ НІ 
Чле ны ўра да пад час су бот ні ка пра ца ва лі на рэ кан струк цыі аб'-
ек таў на цы я наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Прэм' ер-мі-
ністр Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ за клі каў бе ла ру саў вы ка ра няць у са бе 
ўтры ман скія ма ты вы.

На дум ку прэм' е ра, лю дзі не па він ны ча каць, што хтось ці прый дзе 
і зро біць за мест іх тое, што яны па він ны ра біць са мі: «На прык лад, 
пры вя дзе ў па ра дак тэ ры то рыю ка ля до ма або пры бя рэ ў пад' ез дзе. 
Лю дзі па він ны доб ра сум лен на ста віц ца да вы ка нан ня тых ра бот, якія 
ім да ру ча ны, і, без умоў на, па він ны не толь кі сваё жыл лё, але і мес цы 
агуль на га ка ры стан ня ўтрым лі ваць у на леж ным ста не», — упэў не ны 
Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён пад крэс ліў, што пры ад каз ным стаў лен ні да сва-
ёй спра вы «менш бу дзе «за бі тых» іль но за во даў і мя са кам бі на таў, пра 
якія ка заў на пя рэ дад ні кі раў нік дзяр жа вы; ні ко лі су бот нік не за крые 
без гас па дар час ці».

Пры бі рац ца пас ля зі мы Ма гі лёў па чаў 
яшчэ не каль кі тыд няў таму, а пад час 
рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка пра цоў ны 
дэ сант на во дзіў па ра дак у пар ках, скве-
рах і на са цы яль на знач ных аб' ек тах. 
Ужо з са мой ра ні цы ка ля хі рур гіч на га 
кор пу са аб лас ной дзі ця чай баль ні цы 
(яго пла ну ец ца ўвес ці ў строй ужо ў гэ-
тым квар та ле) лю дзі ўста лёў ва лі аль-
тан кі і смет ні цы, са джа лі дрэ вы і вы мя-
та лі смец це.

З рыд лёў кай у ру ках пра ца ваў па моч нік 
Прэ зі дэн та — га лоў ны ін спек тар па Ма гі лёў-
скай воб лас ці Ге надзь Лаў ран коў. Пад час 
пе ра пын ку ён ад зна чыў, што бы ло б доб ра, 
ка лі б кож ны з нас не ча каў су бот ні ка, а па ста-
ян на зай маў ся доб ра ўпа рад ка ван нем свай го 
ася род дзя пра жы ван ня. І ор га нам мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ёсць тут над чым па ду маць.

Бы ло шмат люд на і ўнут ры хі рур гіч на га 
кор пу са, дзе на во дзіў ся па ра дак і рас стаў ля-

ла ся су час нае ме ды цын скае аб ста ля ван не. 
На ву чэн цы баб руй ска га пра фе сій на-тэх ніч-
на га мас тац ка га ка ле джа ўпры гож ва лі сце ны 
раз на стай ны мі ма люн ка мі. Дзяў ча ты пры зна-
лі ся, што гэ тая прак ты ка вель мі ка рыс ная 
для іх, па коль кі ад на спра ва — трэ ні ра вац ца 
ў ву чэб ных аў ды то ры ях, і зу сім ін шая — пра-
ве рыць свае здоль нас ці на та кой ад каз най 
пля цоў цы.

Асаб лі ва пры ўзня ты на строй быў у су пра-
цоў ні каў дзі ця чай баль ні цы. Яе кі раў ніц тва 
ад зна чы ла, што вель мі хут ка ў Ма гі лё ве пач-
нец ца но вы этап у раз віц ці дзі ця чай хі рур гіі. 
Толь кі апе ра цый ных па мяш кан няў у но вым 
кор пу се 6 — усе яны бу дуць аб ста ля ва ны 
па апош нім сло ве тэх ні кі. Гэ та да зво ліць ра-
біць у тым лі ку і тыя апе ра цыі, якія ра ней 
не пра во дзі лі ся, з вы ка ры стан нем су час на га 
ві дэа ска піч на га і ла зер на га аб ста ля ван ня. А 
га лоў нае, увод но ва га аб' ек та да зво ліць са-
браць у ад ным мес цы ўсіх не паў на лет ніх па-
цы ен таў (ра ней «дзі ця чыя» хі рур гіч ныя лож кі 

зна хо дзі лі ся ў роз ных ме ды цын скіх уста но вах 
го ра да і гэ та бы ло вель мі ня зруч на). Но вы 
кор пус раз лі ча ны на 180 мес цаў.

Ге не раль ную пры бор ку на знач ным для го-
ра да аб' ек це да па ма га лі ра біць су пра цоў ні кі 
абл вы кан ка ма, упраў лен ня Ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз па Ма гі лёў скай воб лас ці, ра бот ні кі 
Будт рэс та-12 і ін шых служ баў — уся го ка ля 
800 ча ла век.

— Гэ ты год пра хо дзіць пад зна кам Гас цін-
нас ці, і мы па він ны зра біць усё маг чы мае, каб 
Бе ла русь ста ла на шым агуль ным утуль ным 
до мам, дзе ўсім бы ло б кам форт на жыць. 
Вось та кі мі су мес ны мі ме ра пры ем ства мі мы 
гэ та га і да ма га ем ся, — ад зна чыў стар шы-
ня абл вы кан ка ма Пётр РУД НІК, які пры маў
удзел у доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі, а так-
са ма агле дзеў па мяш кан ні хі рур гіч на га кор пу-
са і па бы ваў у апе ра цый ных бло ках.

Пе рад тым як на ве дац ца ў аб лас ную дзі-
ця чую баль ні цу, гу бер на тар па бы ваў яшчэ 
на ад ной знач най пля цоў цы су бот ні ка — у 
Пад ні кол лі, дзе вя ло ся доб ра ўпа рад ка ван не 
бу ду ча га пар ку і быў за кла дзе ны яб лы не вы 
сад. Су мес на з мэ рам Ма гі лё ва Ула дзі мі рам 
Цу ма ра вым ён па са дзіў у ім пла до выя дрэ вы. 
Уся го тут з'я ві ла ся больш за 60 са джан цаў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Мно гія маладзёжныя ка лек-
ты вы Брэс та вы ра шы лі пра-
вес ці су бот нік на тэ ры то рыі 
Брэсц кай крэ пас ці. Вуч ні 
школ, на ву чэн цы ся рэд ніх 
уста ноў, сту дэн ты брэсц кіх 
ВНУ, ма ла дыя пра цаў ні кі 
прад пры ем стваў і ўста ноў 
да лу чы лі ся да ак цыі, якую 
Фонд раз віц ця Брэсц кай 
крэ пас ці на зваў «Ба чыць 
крэ пасць».

Ба чыць крэ пасць — азна чае 
зра біць свой хоць ма лень кі ўнё-
сак у спра ву за ха ван ня і пад тры-
ман ня па рад ку на шай га лоў най 
сла ву тас ці. Што і пра дэ ман стра-
ва лі ва лан цё ры ў дзень рэс пуб-

лі кан ска га су бот ні ка. Ад на гру па 
на во дзі ла па ра дак на тэ ры то рыі 
за ход няй част кі Коб рын ска га 
ўма ца ван ня і ка зар маў арт пал ка. 
Дру гая гру па шчы ра ва ла ва кол 
жа но ча га ма нас ты ра, на тэ ры-
то рыі Ва лын ска га ўма ца ван ня 
вост ра ва Шпі таль ны, а так са ма ў 
ра ё не Паў ноч ных ва рот. Ас тат нія 
ва лан цё ры да па ма га лі ка му наль-
ным служ бам пры бі раць га лі ны 
дрэў, смец це ва кол За ход ня га 
аб хо ду, а так са ма пры во дзіць у 
па ра дак усю пры бя рэж ную тэ ры-
то рыю. Уся го ў ак цыі па на вя дзен-
ні па рад ку ў крэ пас ці ўзя лі ўдзел 
паў та ры сот ні ча ла век. Пра ект 
«Ба чыць крэ пасць» за клі ка ны 
пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці і 

аб' яд наць не абы яка вую мо ладзь 
пад эгі дай доб рай спра вы. Ар-
га ні за та ры лі чаць, што ўдзел у 
пра ек це, па-пер шае, да па мо жа 
за ха ван ню ўні каль на га пом ні ка 
гіс то рыі і куль ту ры, па-дру гое, 
па спры яе спра ве па тры я тыч на-
га вы ха ван ня мо ла дзі. На ступ ная 
пра цоў ная ак цыя ў рам ках пра ек-
та «Ба чыць крэ пасць» за пла на-
ва на праз ме сяц.

У аб лас ным жа цэнт ры, па-
вод ле ін фар ма цыі гар вы кан-
ка ма, на су бот нік па доб ра ўпа-
рад ка ван ні вый шла больш за 
80 ты сяч га ра джан. У Брэсц кай 
воб лас ці ў цэ лым удзел у су бот-
ні ку пры ня лі больш за паў міль ё-
на ча ла век. Па вод ле па пя рэд ніх 

пад лі каў, за роб ле на звыш ся мі 
міль яр даў руб лёў, якія бу дуць 
на кі ра ва ны на бу даў ніц тва ан-
ка ла гіч на га цэнт ра. Стар шы ня 
абл вы кан ка ма Кан стан цін Су-
мар з су пра цоў ні ка мі апа ра ту 
пра ца ваў у дзень су бот ні ка на 
бу даў ні чым аб' ек це. Ся рэд нюю 
шко лу ў мік ра ра ё не Вуль ка па ча-
лі бу да ваць ле тась. Сё ле та 1 ве-
рас ня яна пры ме 1200 вуч няў. 
На ўзвя дзен не шко лы за тра ча на 
200 міль яр даў руб лёў з аб лас но-
га бюд жэ ту. Ра бо ты па доб ра-
ўпа рад ка ван ні вя дуц ца ўжо на 
школь ным два ры, дзе і пры клаў 
свае ру кі пра цоў ны дэ сант з абл-
вы кан ка ма.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Звыш 9 міль яр даў руб лёў за ра бі лі жы ха-
ры Го мель шчы ны пад час рэс пуб лі кан-
ска га су бот ні ка. У на вя дзен ні па рад ку 
пры ня лі ўдзел 510 ты сяч ча ла век. Мно гія 
пра ца ва лі на сва іх ра бо чых мес цах.

Стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Двор нік ра зам са сва і мі на мес ні-
ка мі пра ца ваў на доб ра ўпа рад ка ван ні ва кол 
но ва га ля чэб на га кор пу са Ло еў скай ра ён най 
баль ні цы, бу даў ніц тва яко га па ды хо дзіць да 
за вяр шэн ня:

— Тра ды цыя пра вя дзен ня су бот ні ка ні ко лі 
не вы чар пае ся бе, та му што яна вы кон вае 
важ ную гра мад скую функ цыю — да па ма гае 
вы хоў ваць куль ту ру асо бы. Вель мі важ на, 
каб кож ны пра ца здоль ны гра ма дзя нін пры-
няў удзел у су бот ні ку. Глы бо ка пе ра ка на ны, 
што ча ла век, які пра цуе сён ня на доб ра ўпа-
рад ка ван ні, на во дзіць па ра дак на зям лі, ні ко лі 
не ста не сме ціць.

Но вы кор пус Ло еў скай баль ні цы па ві нен 
быць зда дзе ны ў экс плу а та цыю сё ле та. Гэ та 

да зво ліць знач на па леп шыць ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не жы ха роў га рад ско га па сёл ка 
і ра ё на. Тут бу дуць раз мя шчац ца баль ніч ныя 
па ла ты на 100 мес цаў, аў та ном ны хар чаб лок. 
Кор пус бу дзе звя за ны з асноў ным бу дын кам 
пе ра ход най га ле рэ яй.

Мно гія га мяль ча не пад час су бот ні ка 
12 кра са ві ка ад пра ві лі ся на… пляж. Праў да, 
не з шэз лон га мі і на дзі ма ны мі мат ра ца мі, 
а з граб ля мі. Ран няя вяс на і амаль поў ная 

ад сут насць па вод кі да зво лі лі сё ле та на вес-
ці па ра дак ра ней за звы чай ныя тэр мі ны. 
На пля жы пры вя лі ва ўзор ны стан пя сок, 
па фар ба ва лі раз дзя валь ні і ага ро джы. На-
пру жа ным гэ ты дзень стаў для су пра цоў ні-
каў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, за ня тых 
на сяў бе. Вя лі кі аб' ём ра бот вы ка на ны на 
бу даў ні чых аб' ек тах, а так са ма на доб ра ўпа-
рад ка ван ні тэ ры то рый на се ле ных пунк таў, 
мес цаў ад па чын ку, гіс та рыч ных пом ні каў. 
На прык лад, прад стаў ні кі мяс цо вых ор га наў 
ула ды ў Кар мян скім ра ё не доб ра ўпа рад коў-
ва лі тэ ры то рыю ва кол Свя та-Мі ка ла еў скай 
царк вы і гіс та рыч ную ся дзі бу До рыа-Дзер-
на ло ві чаў, у Пет ры каў скім — да вя лі да ла ду 
Дом-му зей дзе да Та ла ша. У Рэ чы цы зай-
ма лі ся доб ра ўпа рад ка ван нем га рад ско га 
пар ку «Пе ра мо га». У Свет ла гор скім ра ё не 
на вя лі па ра дак, па са дзі лі дрэ вы ля па мят-
на га зна ка і брац кай ма гі лы на мес цы вёс кі 
Ола, спа ле най ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп-
ні ка мі ў 1944 го дзе.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

БАЛЬ НІ ЦЫ, ПЛЯ ЖЫ І СЯ ДЗІ БЫ 

БА ЧЫЦЬ КРЭ ПАСЦЬ… І ПРЫ БІ РАЦЬ ЯЕ 

У АД КРЫ ТЫМ ФАР МА ЦЕ 
Га лоў ным ге ро ем пра гра мы «Се год ня. Итоговая прог рам-
ма» на ка на ле НТБ у мі ну лую ня дзе лю стаў Прэ зі дэнт Бе ла-
ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. У сва ім вя лі кім ін тэр в'ю аў та ру 
і вя ду ча му пра гра мы Кі ры лу Па зня ко ву бе ла рус кі лі дар 
шчы ра і аб грун та ва на ад ка заў на ўсе пы тан ні і вы ка заў 
свае мер ка ван ні на конт сі ту а цыі ва Укра і не.

У пры ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў свае не га тыў ныя 
ад но сі ны да маг чы май фе дэ ра лі за цыі Укра і ны. «Ка лі вы хо ча це за-
ха ваць Укра і ну адзі най дзяр жа вай, а я ха чу, каб Укра і на бы ла цэ лас-
най ма на літ най адзі най дзяр жа вай, вель мі гэ та га ха чу, то не трэ ба 
пра во дзіць фе дэ ра лі за цыі. Гэ та заўт раш ні рас кол Укра і ны цал кам, 
гэ та раз бу рыць дзяр жа ву», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ра зам з тым, 
ён ад зна чыў, што на фе дэ ра лі за цыі Укра і ны мож на бы ло б сыг раць, 
«каб не да пус ціць та го, ча го мы ба ім ся больш за ўсё з Ра сі яй, — гэ та 
з'яў лен не на таў скіх вой скаў на тэ ры то рыі Укра і ны». « І ў вы пад ку фе-
дэ ра лі за цыі гэ та мож на бы ло пра ду хі ліць. Але я лі чу, што мы гу ляць 
па він ны па-вя лі ка му: мы па він ны, за ха ваў шы цэ лас насць Укра і ны, 
зра біць так, каб ні ко му на ват у га ла ву не прый шло, што мо гуць на таў-
цы сту піць бо там сва ім на зям лю Укра і ны. Так, гэ та праб ле ма больш 
скла да ная, але ра шэн ні скла да ных пы тан няў не ля жаць на па верх ні, 
ні ко лі ў гіс то рыі гэ та га не бы ло», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

У час ін тэр в'ю Прэ зі дэнт Бе ла ру сі рас па вёў пра пад ра бяз нас ці 
су стрэ чы з вы кон ва ю чым аба вяз кі прэ зі дэн та Укра і ны Аляк санд рам 
Тур чы на вым, ад зна чыў шы пры гэ тым: «Я па мно гіх па ра мет рах раз-
гля даю на шы ад но сі ны, бе ла рус ка-ўкра ін скія, у кан тэкс це на шых 
ад но сін з Ра сі яй. Гэ та ён так са ма вы дат на ра зу мее». Па вод ле слоў 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ён за пэў ніў Аляк санд ра Тур чы на ва ў ад сут-
нас ці якой-не будзь ва ен най па гро зы і, у пры ват нас ці, аб верг чут кі 
аб кан цэнт ра цыі вой скаў на бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы.

Даў бе ла рус кі лі дар і ацэн ку дзе ян ням зверг ну тай укра ін скай 
ула ды. Прэ зі дэнт лі чыць, што Вік та ру Яну ко ві чу не аб ход на бы ло 
вы ка рыс таць ула ду, а не бег чы з Укра і ны ў скла да ны пе ры яд. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка так са ма скеп тыч на па ста віў ся да тлу ма чэн ня, што 
Вік тар Яну ко віч па сту піў та кім чы нам з мэ тай пра ду хі ліць кро ва-
пра ліц це. «Ну не пра лі ваць. Але пра ліў жа — сто з ліш нім ча ла век 
за гі ну лі, а по тым у баль ні цах коль кі па мер ла! А коль кі пас ля гэ та га 
за гі ну ла лю дзей і гі не ця пер! Ма ра дзёр ства. Коль кі спа ле на да моў, 
коль кі сем' яў і дзя цей па цяр пе ла і да гэ та га ча су па ку туе! Ён пра 
гэ та па ду маў?» — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ме на ві та сла басць і ка рум па-
ва насць ула ды пры вя ла да кры зі су ва Укра і не. Рас хіс таў сі ту а цыю 
За хад. Але рас хіст ва юць там, дзе для гэ та га ёсць пад ста ва. А ця пер 
на За ха дзе больш зай ма юц ца раз мо ва мі, чым рэ аль най да па мо гай 
Укра і не ў ста бі лі за цыі эка но мі кі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў ін тэр в'ю так са ма вы ка заў сваё мер ка-
ван не ад нос на ўвя дзен ня санк цый у да чы нен ні да ра сій ска га бо ку. 
«Так, аме ры кан цы бу дуць ціс нуць Еў ро пу, каб яны больш і больш 
за ла зі лі ў гэ тыя санк цыі. Але і Мер кель, і ін шыя, яны ж не дур ні — ра-
зу ме юць, на коль кі за леж ныя сён ня ад Ра сіі. У іх ве лі зар ны рэ аль ны 
сек тар эка но мі кі вы со ка тэх на ла гіч ны, а для яго па трэб ны рэ сур сы. А 
рэ сур сы гэ тыя — на ўсхо дзе», — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, на ту раль на, што ў Бе ла ру сі ро бяць 
вы сно вы з па дзей, якія ад бы ва юц ца ва Укра і не: «Эка но мі ка — ас-
но ва ўся го. Яе трэ ба бе раг чы як зрэн ку во ка. Для нас гэ та са мы 
га лоў ны вы клік». Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ка лі да пус-
ціць раз вал эка но мі кі і яшчэ па гор шыць гэ та раз гу лам ка руп цыі, то 
та ды мо гуць ад быц ца па дзеі як ва Укра і не. «Усё ас тат няе не мае 
ні я ка га зна чэн ня. У нас гэ тых ня ма пры чын і быць не мо жа: ні на цы-
я наль ных, ні між рэ лі гій ных, ні ін шых ней кіх су ты чак», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

  01.04.2014  01.04.2013

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 135 956,2 92 451,7

3 Драгоценные металлы 
и  драгоценные камни 1102 3 292,8 3 233,3

4 Средства 
в Национальном банке 1103 104 318,4 135 545,3

5 Средства в  банках 1104 275 513,9 121 435,5
6 Ценные бумаги                  1105 23,2 41 295,1
7 Кредиты клиентам 1106 837 065,7 590 192,6

8 Производные 
финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 52,1 52,1

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 219 411,7 199 041,5

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110 23 239,3 28 393,0

12 Прочие активы 1111 20 170,0 12 485,6
13 ИТОГО АКТИВЫ 11 1 619 043,3 1 224 125,7

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 Средства 
Национального банка 1201 35,2 11,9

16 Средства  банков 1202 147 230,6 63 678,7
17 Средства клиентов 1203 943 830,6 730 752,3

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 70 554,2 34 866,0

19 Производные финансовые 
обязательства 1205 - -

20 Прочие обязательства 1206 24 286,7 19 837,3
21 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 120 1 185 937,3 849 146,2

22 КАПИТАЛ

23 Уставный фонд 1211 111 993,0 99 998,1
24 Эмиссионный  доход 1212 - -
25 Резервный фонд 1213 12 597,0 8 797,0

26 Фонд переоценки 
статей баланса 1214 183 689,9 201 789,3

27 Накопленная прибыль 1215 124 826,1 64 395,1
28 ВСЕГО КАПИТАЛ 121 433 106,0 374 979,5

29
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛ

12 1 619 043,3 1 224 125,7

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон: +375 17 283 15 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

  01.04.2014  01.04.2013

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 44 057,7 38 052,6 
2 Процентные расходы 2012 15 873,5 9 755,2

3
Чистые 
процентные доходы

201 28 184,2 28 297,4

4 Комиссионные доходы 2021 20 130,8 13 857,6 
5 Комиссионные расходы 2022 3 341,2 2 727,1

6
Чистые 
комиссионные доходы

202 16 789,6 11 130,5

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  7,8  5,2

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 1 961,9 75,8

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 14 571,9 9 818,6

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами

206  4,0  41,2

11 Чистые отчисления 
в резервы 207 1 884,2 (3 026,5)

12 Прочие доходы 208 580,9 9 248,4
13 Операционные расходы 209 32 872,0 24 867,1
14 Прочие  расходы 210 2 187,7 1 500,0

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 25 156,4 35 276,5

16 Налог на прибыль 212 4 435,0 6 300,4
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 20 721,4 28 976,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 года
Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

(в миллионах белорусских рублей)

Председатель Правления  Д.Л.Михалевич 

Главный бухгалтер  Н.А.Кузьмицкая 

Дата подписания «08» апреля 2014 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г.  УНП 100706562

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:
http://www. tb.by/about/finotch/kvartalotchet/

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) – 
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by

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

С 16 апреля 2014 года на основании постановления Правления Националь-
ного банка Республики Беларусь от 04.04.2014 № 217 размер ставки рефи-
нансирования установлен в размере 22,5 процента годовых.

В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагропромбанк» сооб-
щает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада 
«Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и 
«Сберегательный», заключенным в период c 25.10.2004 по 05.03.2006 на 
1 процентный пункт с 16.05.2014.

Информация о проведении открытого аукциона 
2 лотами по продаже недвижимого имущества: 

ЗДАНИЕ СКЛАДА И ЗДАНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

Адрес 
объектов и их 

наименование:

Здание склада (инв. № 645/С-6624), 520,6 кв.м, располо-
женное по адресу: Минская обл., Старые Дороги, ул. Кол-
хозная, 33.
Рыночная цена – 295 200 000 (двести девяносто пять мил-
лионов двести тысяч) белорусских рублей (с учетом НДС 
20%).
Здание административно-хозяйственное (инв. № 640/С-
61959), 1447,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Слуцк, ул. Транспортная, 1.
Рыночная цена – 3 496 354 600 (три миллиарда четыреста 
девяносто шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи 
шестьсот) белорусских рублей (с учетом НДС 20%).

Продавец: ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»

Порядок 
оплаты:

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением аукциона и публикацией объяв-
ления в СМИ. Оплата в размере цены продажи объекта (за 
вычетом задатка) в течение 30-ти банковских дней со дня 
проведения аукциона.

Сумма задатка:

10% от начальной цены объекта (лота) с учетом (НДС) 
на  р/с 3012216860010 в ОАО Бел АПБ, 

г. Слуцк, ул. Копыльская, 7, код 921,
УНП 601070249, ОКПО 031217156014

Получатель: Филиал «Автобусный парк № 2»
Организатор 

аукциона:
ОАО «Миноблавтотранс» Филиал «Автобусный парк № 2»,

223610, Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Документы, 
предоставляемые 

для участия 
в аукционе: 

Копия платежного поручения с отметкой банка, подтверж-
дающего внесение задатка в размере 10% от начальной цены 
объекта (лота) (в платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» указывать: «Задаток 10% от начальной цены объ-
екта согласно Условий проведения аукциона с НДС»).
Дополнительная информация о документах размещена на 
сайте www.minoblavtotrans.by (раздел «Новости»)

Конечный срок 
и адрес приема 

заявок:

15.05.2014 г. до 16.00 
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Филиал «Автобусный парк № 2», 
тел. 8 0179545085, факс: 801795 46477, тел. 8017 294 13 95

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона:

16.05.2014 г. в 10.00 
Минская обл., г. Слуцк, ул. Транспортная, 4

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

НА ВЯ ЛІ ПА РА ДАК
І ПА СА ДЗІ ЛІ САД 

Та му на ма ган ні аме ры кан скіх 
прад стаў ні коў за гла дзіць ня ём кую 
«квот ную» тэ му вя лі кай ак тыў нас цю 
па пы тан ні санк цый су праць Ра сіі 
не ме лі пос пе ху — у вы ні ко вым 
ка мю ні ке аб санк цы ях ня ма ні сло ва.

З НА ЖОМ СУ ПРАЦЬ ДЗЯРЖ ІН СПЕК ТА РАЎ 
У Ма гі лёў скім ра ё не на ва да ёме ка ля вёс кі Ка лі на вая дзярж-
ін спек та ры ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту за тры ма лі 
ма гі ляў ча ні на, які за мах нуў ся на зда бы чу ры бы за ба ро не най 
пры ла дай. Па ру шаль ні ка, які ару да ваў вос ця мі амаль што ў 
раз гар не рас ту, за ўва жы лі яшчэ з про ці лег ла га бе ра гу. Ад нак 
па куль дзярж ін спек та ры аб' яз джа лі ва да ём, муж чы на па спеў 
сха ваць вос ці ў тра ве.

— Пры за тры ман ні бра кань ер па во дзіў ся бе агрэ сіў на: да стаў з кі-
шэ ні склад ны нож і стаў у па гроз лі вую по зу. Су ці шыў ся ён толь кі пас ля 
пры ез ду мі лі цыі. Як ака за ла ся, муж чы на да та го ж быў на пад піт ку. 
Ры ба кі, якія ста лі свед ка мі зда рэн ня, па ка за лі мес ца, дзе па ру шаль нік 
сха ваў не за кон ныя пры ла ды, і па ве да мі лі, што ба чы лі бра кань е ра на 
ва да ёме і ра ней, — рас па вя ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Воль га Гра мо віч.

Ма гі ляў ча ні ну па гра жае штраф — да 7,5 міль ё на руб лёў, а так са ма 
ў да чы нен ні да яго за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РЭ НЕ САНС ПА-БЕ ЛА РУС КУ — АД РА ДЖЭН НЕ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)
Но вая гас ці ні ца мае больш 

за 260 ну ма роў усіх ка тэ го рый 
(ад стан дарт на га да прэ зі дэнц-
ка га люк са) і раз лі ча на на 390 
мес цаў. Ва ўсіх ну ма рах ёсць 
вы са ка хут кас ны Ін тэр нэт, ін тэр-
ак тыў нае тэ ле ба чан не. Пра ду-
гле джа ны так са ма ну ма ры для 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-
чы мас ця мі. Пры чым усе гас-
ці ніч ныя ну ма ры для тых, хто 
не ку рыць. Да па слуг клі ен таў 
га тэ ля не каль кі кан фе рэнц-за-
лаў, у кож най з якіх уста ля ва-
ныя су час ныя тэх на ло гіі, у тым 

лі ку з за бес пя чэн нем аў дыя- 
і ві дэа транс ля цыі, сін хрон на га 
пе ра кла ду. Тут мож на бу дзе 
пра во дзіць роз ныя фо ру мы, 
се мі на ры, вы ста вы. Для кам-
форт на га зна хо джан ня гас цей 
так са ма пра ду гле джа ны спектр 
да дат ко вых па слуг — кры ты 
ба сейн, джа ку зі і са уны, трэ-
на жор ная за ла, фіт нэс-цэнтр, 
СПА, тур пас лу гі, ба ры, рэ ста-
ран.

У кож ным га тэ лі брэн да «Рэ-
не санс» ёсць неш та, што ад люст-
роў вае на цы я наль ны ка ла рыт. У 
мін скім га тэ лі гэ та ма ты вы бе ла-
рус кай пры ро ды, у тым лі ку Бе-

ла веж скай пу шчы.
Аляк сандр Лу ка шэн ка ў хо дзе 

на вед ван ня га тэ ля, ка лі га вор ка 
зай шла аб якас ці пра дук цыі, даў 
вы со кую ацэн ку ай чын ным та ва-
рам. Па вод ле яго слоў, бе ла рус-
кая пра дук цыя, «мо жа быць, не 
заў сё ды вель мі пры го жа за па-
ка ва ная, як на За ха дзе, але па 
якас ці — гэ та тое, ча му Еў ро пе 
трэ ба па ву чыц ца». Што ты чыц-
ца мэб лі, то ня дрэн на бы ло б 
укам плек та ваць но выя га тэ лі бе-
ла рус кай пра дук цы яй, ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

У га тэ лі пра цуе ін тэр на цы я-
наль ная ка ман да пра фе сі я на лаў. 

У час раз мо вы з ін вес та ра мі, кі-
раў ніц твам га тэ ля на тэ му пад-
рых тоў кі гас ці ніч на га пер са на лу 
Прэ зі дэнт ска заў, што бе ла ру сам 
вар та пе рай маць во пыт за меж-
ных ка лег.

Экс плу а та ваць гас ці ні цу пад 
брэн дам між на род най кам па-
ніі Marrіot Іnternatіonal бу дзе 
ЗАТ «МПС — Га тэль». Marrіot 
Іnternatіonal — між на род ная 
кам па нія, якая пра цуе на рын ку 
гас ці ніч ных па слуг. Уклю чае ка-
ля 3,7 ты ся чы гас ці ніц (з больш 
чым дзя сят кам брэн даў), раз ме-
шча ных у 72 кра і нах, у тым лі ку ў 
Еў ро пе — больш за 300.


