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ПРЫ НЯ ТЫХ МЕР 
НЕ ДА СТАТ КО ВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Я і мае ка ле гі лі чым, што на ця пе раш нім эта пе ня ма па-

трэ бы на рошч ваць вы твор часць пра дук цыі лю бой ца ной, бо 
гэ та цяг не за са бой пе ра рас ход ма тэ ры яль на-энер ге тыч ных і 
фі нан са вых рэ сур саў. Вар та па вя ліч ваць вы твор часць толь кі 
эка на міч на мэ та згод ных ві даў пра дук цыі ў эка на міч на мэ та-
згод ных аб' ёмах. Та кі па ды ход здоль ны за бяс пе чыць ума ца-
ван не эка но мі кі га лі ны.

У су вя зі з гэ тым па тра бу ец ца змя ніць сіс тэ му ацэн кі вы ні-
каў гас па да ран ня сель ска гас па дар чых ар га ні за цый і рэ гі ё наў. 
Асноў ным па каз чы кам вар та ўста на віць пры бы так з улі кам 
умоў гас па да ран ня. Ён бу дзе най больш эфек тыў на ха рак та-
ры за ваць уз ро вень гас па да ран ня на зям лі, дзе ла выя якас ці 
кі раў ні коў і спе цы я ліс таў, ад пад зе па трэ ба на кі роў ваць рэ-
сур сы на вы твор часць не эфек тыў най пра дук цыі, уз нік не ма-
ты ва цыя эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць асноў ныя і аба рот ныя 
фон ды, — за клю чыў Аляк сей Ска кун.

На мес нік стар шы ні Рэс пуб лі кан ска га аг ра пра мыс ло-
ва га са ю за «Бе лАПС» Ва сіль ШУ ЛЯ КОЎ СКІ да даў, што 
на зва ныя пы тан ні аг ра рыі кра і ны раз гле дзе лі на па ся джэн ні 
прэ зі ды у ма са ю за, які пра хо дзіў у дру гой па ло ве мі ну ла га 
го да ў СВК «Пра грэс» Гро дзен скай воб лас ці.

— Па вы ні ках бы лі сфар му ля ва ны пра па но вы па па вы шэн-
ні эфек тыў нас ці АПК, якія ў каст рыч ні ку на кі ра валі ў Са вет 
Мі ніст раў кра і ны, — ска заў Ва сіль Мі ка ла е віч. — У пісь ме 
ёсць кан крэт ныя пра па но вы па ўдас ка на лен ні крэ ды та ван ня 
сель гас ар га ні за цый і раз мер ка ван ня срод каў на іх пад трым ку, 
фар мі ра ван ні за ку пач ных цэн. Так са ма мы пра па ну ем змя ніць 
прак ты ку ацэн кі ра бо ты га лі ны і ў гэ тай су вя зі рас пра ца ваць 
но вую сіс тэ му апла ты працы ра бот ні каў. 

Ра бо чая гру па, якая бы ла ство ра на рас па ра джэн нем прэм'-
ер-мі ніст ра кра і ны Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, усе ба ко ва раз гля да ла 
на шы пра па но вы. Спа дзя ём ся, што яны зной дуць вод гук у 
вы ні ко вых ра шэн нях па АПК.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Асноў ным па каз чы кам вар та ўста на віць 
пры бы так з улі кам умоў гас па да ран ня. Ён бу дзе 
най больш эфек тыў на ха рак та ры за ваць уз ро вень 
гас па да ран ня на зям лі, дзе ла выя якас ці 
кі раў ні коў і спе цы я ліс таў.

Ам ніс тыя ча ка ец ца ў су вя зі з 
70-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-
каў. Ад па вед ны за кон пры ня ла Па-
ла та прад стаў ні коў на ўча раш нім 
па ся джэн ні. Акра мя яго, дэ пу та ты 
раз гле дзе лі яшчэ 10 за ко на пра ек-
таў, што за кра на юць та кія сфе ры, 
як про ці дзе ян не ганд лю людзь мі, 
ста сун кі з кра і на мі — удзель ні ца-
мі Мыт на га са ю за, су пра цоў ніц тва 
на шай кра і ны з бе ла ру са мі, якія 
жы вуць за мя жой...

РОСТ ЗЛА ЧЫН СТВАЎ 
НЕ ПРАГ НА ЗУ ЕЦ ЦА

Як па ве да міў мі ністр унут ра ных 
спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ, сё ле та з мес цаў 
зня во лен ня па ам ніс тыі вый дуць ка ля 
7400 ча ла век, яшчэ пры клад на столь кім 
жа змен шаць тэр мін зна хо джан ня ў тур-
ме. «За ко на пра ект рас пра ца ва ны Мі ніс-
тэр ствам унут ра ных спраў па да ру чэн ні 
Прэ зі дэн та, — рас па вёў Ігар Шу не віч, — і 
рас паў сюдж ва ец ца на тых зня во ле ных 
асоб, што не ўяў ля юць вя лі кай не бяс пе кі 
для гра мад ства».

Мі ністр унут ра ных спраў пад крэс ліў, 
што ў на шай дзяр жа ве заў сё ды пры мя-
няў ся прын цып гу ма ніз му ў да чы нен ні да 
асоб, якія ад бы ва юць па ка ран не. «Дзяр-
жа ва не толь кі ка рае, але і дае маг чы-
масць вы пра віц ца», — за явіў ён.

Асаб лі васць сён няш ня га за ко на пра-
ек та аб ам ніс тыі ў тым, што па шы ра на 
ка тэ го рыя суб' ек таў, на якіх не бу дзе рас-
паў сюдж вац ца ам ніс тыя. Пад ам ніс тыю не 
тра пяць асо бы, што здзейс ні лі зла чын ства 
су праць па ла вой не да ты каль нас ці ў да чы-
нен ні да не паў на лет ніх. Ін шыя за ко ны аб 
ам ніс тыі гэ тай нор мы не змя шча лі.

«Мы пра во дзі лі вы ву чэн не вы ні каў ра-
ней шых за ко наў аб ам ніс тыі, та му мо жам 
сцвяр джаць, што і сён няш ні за ко на пра-
ект не зро біць не га тыў на га ўплы ву на 
кры мі на ген нае ста но ві шча ў кра і не, — 
ад зна чыў кі раў нік ве дам ства. — Ам ніс-
тыя тра ды цый на пры мя ня ец ца толь кі да 
лю дзей, якія ста ноў ча за рэ ка мен да ва лі 
ся бе ў мес цы ад бы ван ня па ка ран ня».

Не паў на лет нія, якія трап ля юць пад 
ам ніс тыю і не ма юць баць коў і апе ку ноў, 

у аба вяз ко вым па рад ку праз ка мі сіі па 
спра вах не паў на лет ніх пе ра да юц ца ў вы-
ха ваў чыя ка ло ніі, дзі ця чыя да мы, шко лы-
ін тэр на ты, пра фе сій на-тэх ніч ныя ву чы лі-
шчы. Ні адзін з іх, як за пэў ніў мі ністр, не 
за ста нец ца на ву лі цы.

Ва ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па на цы я наль най 
бяс пе цы Па ла ты прад стаў ні коў На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
за ўва жыў, што, як пра ві ла, пад ам ніс тыю 
трап ля юць лю дзі, асу джа ныя за эка на-
міч ныя зла чын ствы. «Яны ўжо па кры лі 
шко ду, якую пры чы ні лі лю дзям і дзяр-
жа ве, та му ня ма вя лі кай не аб ход нас ці 
ўтрым лі ваць іх у мес цах зня во лен ня», — 
па тлу ма чыў пар ла мен та рый.

НЕ ЗА БЫ ВАЦ ЦА 
ПРА СВА ІХ

Пра ект За ко на «Аб бе ла ру сах за меж-
жа» быў ці не са мым важ ным на ўча раш-
нім па ся джэн ні. За кон пры ня ты ў дру гім 
чы тан ні. Вік тар ФЕ САК, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі па між на род-
ных спра вах Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду, па ве да міў, што 
за ко на пра ект па сту піў у Па ла ту прад-
стаў ні коў ле тась у жніў ні. «На ша ра бо чая 
гру па су мес на з Мі ніс тэр ствам за меж ных 
спраў доў га пра ца ва ла над пры няц цем 
яго ў пер шым чы тан ні, за тым пра ца бы ла 
пра цяг ну та, — рас па вёў дэ пу тат. — Пад-
час пад рых тоў кі гэ та га за ко на пра ек та 
бы ло зроб ле на 30 па пра вак і пра па ноў. 
Усе яны бы лі пры ня ты, і ўсе рас пра цоў-
шчы кі гэ та га да ку мен та за ста лі ся за да-
во ле ны мі вы ка на най пра цай».

Бе ла ру сы за меж жа — да во лі вя лі кая 
гру па лю дзей. Па роз ных кры ні цах, за 
ме жа мі ра дзі мы пра жы вае ад 3 млн да 
3,5 млн бе ла ру саў. Са мая вя лі кая бе ла рус-
кая ды яс па ра — у Ра сіі. Шмат бе ла ру саў 
жы ве ў ін шых кра і нах СНД, у кра і нах Бал-
тыі, Поль шчы. «На зям ным ша ры больш за 
20 кра ін све ту прад стаў ля юць ін та рэ сы бе-
ла ру саў», — ад зна чыў пар ла мен та рый.

Вы шэй зга да ны за ко на пра ект вы зна-
чае сён ня ўсе асноў ныя прын цы пы, мэ ты і 
за да чы дзяр жаў най пад трым кі бе ла ру саў 
за меж жа. «Ён да па мо жа нам шчыль на і 
пра дук тыў на пра ца ваць з су ай чын ні ка-
мі ў га лі нах эка но мі кі, аду ка цыі, на ву кі, 
куль ту ры, ту рыз му, — упэў не ны Вік тар 
Фе сак. — Ду маю, сы ны на шай зям лі, што 
пра жы ва юць за ме жа мі кра і ны, не абы-
яка ва ста вяц ца да ра дзі мы і га то вы ёй 
да па ма гаць. У сваю чар гу, на ша дзяр-
жа ва не па дзя ляе ўсіх бе ла ру саў на тых, 
што пра жы ва юць за мя жой, і тых, што 
жы вуць у сва ёй кра і не».

Сён ня Бе ла русь праз Мі ніс тэр ства за-
меж ных спраў, Мі ніс тэр ства куль ту ры, а 
так са ма праз Упаў на ва жа на га па спра-
вах рэ лі гіі і на цы я наль нас цяў на кі роў вае 
ў свае па соль ствы і ар га ні за цыі, якія 
аб' яд ноў ва юць су ай чын ні каў за мя жой, 
бе ла рус кія пад руч ні кі, му зыч ныя ін стру-
мен ты... Акра мя гэ та га, як па ве да міў пар-
ла мен та рый, за ко нам пра ду гледж ва ец ца 
гу ма ні тар ны пра ект пад трым кі бе ла ру-
саў, якія вяр та юц ца на ра дзі му.

У за ко не, ся род ін ша га, пра пі са на нор-
ма, якая рэг ла мен туе, хто мо жа на зваць 
ся бе «бе ла ру сам за меж жа». Гэ та лю дзі, 
якія пра жы ва юць за ме жа мі Бе ла ру сі, 
прод кі якіх па пра мой узы хо дзя чай лі ніі 
бы лі вы хад ца мі з яе тэ ры то рыі, бе ла ру-
сы, якія не бы лі на ра дзі ме, але ста ноў-
ча ста вяц ца да на цы я наль най куль ту ры, 
зай ма юц ца са ма ідэн ты фі ка цы яй.

МЕ СЯЦ НА РОЗ ДУМ
У пер шым чы тан ні Па ла та прад стаў ні-

коў пры ня ла пра ект За ко на «Аб уня сен ні 
змяненняў і да паў нен няў у За кон Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб про ці дзе ян ні ганд лю 
людзь мі». Да ку мент дае но выя азна чэн-
ні тэр мі нам «ган даль людзь мі» і «экс-
плу а та цыя», а так са ма пра ду гледж вае 
пра да стаў лен не ча ла ве ку, які мог стаць 
ах вя рай ганд лю людзь мі або звя за ны мі з 
гэ тым зла чын ства м, 30-дзён на га тэр мі ну 
на пры няц це ра шэн ня аб зва ро це ў ор га-
ны кры мі наль на га пра сле да ван ня.

На ша кра і на з'яў ля ец ца ад ным з су-
свет ных лі да раў у сфе ры ба раць бы 
з гэ тым зла чын ствам. За апош нія га-
ды дзя ку ю чы пры ня тым Мі ніс тэр ствам 
унут ра ных спраў ме рам маш та бы між-
дзяр жаў на га ганд лю людзь мі знач на 
змен шы лі ся. Пік вы яў ле ных фак таў 
(уся го 129) ганд лю людзь мі прый шоў ся 
на 2005 год. Да лей сі ту а цыя ста бі лі за-
ва ла ся: у 2011 го дзе вы яві лі 9 фак таў 
ганд лю людзь мі, у 2012 — 8, у 2013 — 6. 
За апош нія га ды су пра цоў ні кі МУС лік ві-
да ва лі 22 між на род ныя ка на лы, па якіх 
здзяйс ня ўся ган даль людзь мі, і 82 ар га-
ні за ва ныя зла чын ныя гру пы, што так са ма 
«ра бі лі біз нес» у гэ тай сфе ры. За гэ ты 
пе ры яд, па ін фар ма цыі мі ніст ра, уста-
на ві лі пры клад на 5 ты сяч ах вяр ганд лю 
людзь мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ШАНЦ НА НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ
Дэ пу та ты пры ня лі чар го вы за кон аб ам ніс тыі

Сё ле та з мес цаў зня во лен ня па 
ам ніс тыі вый дуць пры клад на 
7400 ча ла век, яшчэ пры клад на 
столь кім жа змен шаць тэр мін 
зна хо джан ня ў тур ме.

Пра ду гледж ва ец ца гу ма ні тар ны 
пра ект пад трым кі бе ла ру саў, 
якія вяр та юц ца на ра дзі му.

СЛОВЫ СПАЧУВАННЯ 
ТУРЭЦКАМУ НАРОДУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла-
рус ка га на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў глы бо кія спа чу ван ні і 
пе ра даў сло вы пад трым кі прэ зі дэн ту Ту рэц кай Рэс пуб лі кі Аб-
ду ла ху Гю лю, род ным і бліз кім за гі ну лых, а так са ма па жа дан ні 
хут чэй ша га вы зда раў лен ня па цяр пе лым у вы ні ку ава рыі на 
шах це ў ту рэц кім го ра дзе Со ма. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь га то ва прый сці на да па мо гу ва шай 
кра і не і ака заць не аб ход нае са дзей ні чан не ў рэ абі лі та цыі 
шах цё раў, якія па цяр пе лі ад гэ тай ка та стро фы», — га во рыц-
ца ў спа чу ван ні.

Каб помнілі...Каб помнілі...  ��

У па мяць пра дзе сяць ах вяр
У вёс цы Ма лыя Сях но ві чы Жа бін каў ска га ра ё на ўра-
чыс та ад кры лі ме ма ры яль ную дош ку ў го нар дзе ся ці 
ад на вяс коў цаў, якія за гі ну лі ад рук фа шыс таў пе рад 
са мым вы зва лен нем.

Гэ тую тра гіч ную гіс то рыю доб ра па мя та юць у вёс цы. Пад-
час па ля вых ра бот вяс ной 1944 го да шас цё ра ма ла дых муж-
чын знай шлі ў по лі бом бу, якая не ўза рва ла ся. Зем ля ро бы 
вы ра шы лі пры ха ваць яе, каб по тым ад даць пар ты за нам. За 
гэ тым за ня ткам іх і за ста лі нем цы. Во раг, які цяр пеў па ра жэн-
не, асаб лі ва лю та ваў. Та му рас стра ляць вы ра шы лі не толь кі 
хлоп цаў, якіх па лі чы лі за па ма га тых пар ты зан, але і іх сва я коў. 
Не па шка да ва лі на ват дзяў чы нак 12 і 14 га доў. А са май ста-
рэй шай з ах вяр ішоў 72-і год.

Ме ма ры яль ную дош ку з ім ёна мі ўсіх бяз він ных ах вяр вай ны 
за ма ца ва лі на сця не мяс цо ва га края знаў ча га му зея. На ад-
крыц ці па мят на га зна ка пры сут ні чаў свед ка страш ных па дзей 
Мі ка лай Гінь. Ся мі га до вы хлоп чык та ды цу дам ура та ваў ся, а 
яго баць ка і ста рэй шая сяст ра за гі ну лі.

Яна СВЕ ТА ВА
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Пра ек тыПра ек ты  ��

«Мінск-Сі ці» ча кае ін вес та раў
Тэр мін па да чы за яў на ўдзел у кон кур се па вы ба ры ін-
вес та ра для рэа лі за цыі пра ек та «Шмат функ цы я наль ны 
цэнтр» Мінск-Сі ці» пра доў жа ны да 16 мая.

Та кое ра шэн не пры ня та ў Мін скім гар вы кан ка ме з мэ тай 
пры цяг нен ня больш шы ро ка га ко ла ін вес та раў.

За явы з пры кла дзе ны мі да ку мен та мі пры ма юц ца па ад ра-
се: 220030, Рэс пуб лі ка Бе ла русь, Мінск, прасп. Не за леж нас ці, 
8, каб. 227 (кант. тэл. +375 (17) 200-20-89, 218-00-62, 218-02-
97, 218-02-67) па пра цоў ных днях з 9.00 да 12.00 і з 14.00 да 
16.00. Апош ні дзень пры ёму за яў на ўдзел у кон кур се — 16 мая 
ўключ на да 17.00.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Ведай нашых!Ведай нашых!  ��

Рос сып ме да лёў юных «зо рак»
Хлоп чы кі і дзяў чат кі з 
узор най сту дыі эст рад-
най пес ні цэнт ра куль-
ту ры «Ві цебск» за ва я-
ва лі на між на род ным 
фэс це TALENT SHOW 
шэсць пры за вых мес-
цаў. Ці ка ва, што фес-
ты валь пра хо дзіў на 
кру із ным ка раб лі.

— У гэ тай куль тур най ак-
цыі, якая пра во дзі ла ся чац вёр-
ты раз, у кон курс най пра гра ме 
прад стаў ле ны та кія на мі на цыі, 
як ва кал, ха ра выя спе вы, ха-
рэа гра фія, ін стру мен таль ная 
му зы ка, ары гі наль ны жанр (цырк, тэ атр, мас тац кае чы тан не і ін шае), ды зайн 
адзен ня. Ся род удзель ні каў бы лі і дзе ці з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. Кон курс-
нае мар ское па да рож жа па ча ло ся ў Ры зе, за тым ка ра бель прый шоў у Стак гольм, 
а по тым зноў у ста лі цу Лат віі. Юныя та лен ты не толь кі зма га лі ся за пе ра мо гу, але і 
маг лі прос та на ка раб лі на ве даць май стар-кла сы, паў дзель ні чаць у за баў ляль ных 
ме ра пры ем ствах. Дзе цям на доў га за пом няц ца эк скур сіі па Ры зе і Стак голь ме, — 
па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ў цэнт ры куль ту ры «Ві цебск». А «за ла ты 
ме даль» ва ўзрос та вай ка тэ го рыі 8-9 га доў вый гра ла Ве ра ні ка Юх на вец.

Кі раў нік сту дыі эст рад най пес ні «Фо рум» Тац ця на КІ РЫ ЛА ВА ад зна-
чы ла, што пас ля Між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у 
Ві цеб ску», дзе ка лек тыў бу дзе не раз з'яў ляц ца на сцэ не ра зам з «зор ка мі» 
эст ра ды, за пла на ва ны ўдзел у но вым пра ек це — VІ Між на род ным фес ты ва лі 
дзі ця чай і ма ла дзёж най твор час ці «Бал тый скі ва яж». Без умоў на, і там ві цеб-
скія дзе ці вы сту пяць вель мі ўда ла!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Кант ра лё ры пад час 
чэм пі я на ту бу дуць ла яль ны мі

У пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі кан дук та ры не бу дуць 
пра ца ваць на марш ру тах, якія пра хо-
дзяць па блі зу спар тыў ных арэн. Пра 
гэ та пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на 
сай це БЕЛ ТА ска заў на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра дзяр жаў на га 
прад пры ем ства «Мінск транс» Вік тар 
То зік, ад каз ва ю чы на пы тан не ад нос на 
га тоў нас ці кан дук та раў і кант ра лё раў 
гра мад ска га транс пар ту да чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі.

— Больш за тое, аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 
кант ро лю апла ты пра ез ду, якую мы ўка ра ня-
ем у Мін ску і якая ця пер пра цуе ў тэс та вым 
рэ жы ме, у прын цы пе, не пра ду гледж вае ра-
бо ту кант ра лё раў, — ска заў ён.

Па вод ле яго да лей шых слоў, «кант ра лё ры, 
вя до ма, бу дуць пра ца ваць. Але не ва ўзмоц-
не ным, а ў звы чай ным рэ жы ме. З імі пра-
ве дзе на рас тлу ма чаль ная ра бо та, каб яны 
доб ра зыч лі ва, ла яль на ста ві лі ся да лю дзей, 
якія бу дуць ка рыс тац ца транс пар там, асаб-
лі ва на марш ру тах, што пра хо дзяць па блі зу 
спар тыў ных арэн, і каб у нас не бы ло ні я кіх 
кан флікт ных сі ту а цый».

Што да ты чыц ца маг чы мых праб лем у 
зно сі нах на роз ных мо вах, як ад ка заў Вік тар 
То зік, «ду маю, хут чэй за ўсё, іх не ўзнік не. 
Бо 90 пра цэн таў тых, хто пры е дзе ў Мінск на 
ха кей ныя мат чы, бу дуць з Ра сіі і кра ін, дзе ве-
да юць рус кую мо ву на ўзроў ні, да стат ко вым 
для бы та вых зно сін».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


