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СА ЛЮТ, ХА КЕЙ 

І ПЕ РА МО ГА...
Па ра лель на са свят ка ван нем 9 Мая ў Мін ску сё ле та 
бу дуць пра хо дзіць і ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя 
ад крыц цю чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

— Тра ды цый нае шэс це ве тэ ра наў па пра спек це Не за-
леж нас ці і ўскла дан не вян коў на пло шчы Пе ра мо гі прой дзе 
9 Мая з 10 да 11 га дзін. Адзі нае ад роз нен не ад мі ну лых га-
доў — не вя лі кае ска ра чэн не марш ру ту. Шэс це сё ле та пач-
нец ца ад скры жа ван ня пра спек та Не за леж нас ці і ву лі цы Ян кі 
Ку па лы, — па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі 
га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аба ро ны Ула дзі мір Ма ка раў.

У су вя зі з пад рых тоў кай да гэ та га ме ра пры ем ства 2 і 
3 мая ў го ра дзе адбыліся трэ ні роў кі ро ты га на ро вай вар ты.

Што да ты чыць кан цэрт ных пра грам, то, як звы чай на, у 
кож ным ра ё не ста лі цы жы ха роў за пра ша юць да свя точ ных 
пля цо вак. Сё ле та да звы чай на га пе ра лі ку кан цэр таў і за баў 
да да дуц ца ме ра пры ем ствы ля «Мінск-Арэ ны», «Чы жоў ка-
Арэ ны» і Па ла ца спор ту, якія бу дуць пры све ча ны ад крыц цю 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

8 мая ў Па ла цы Рэс пуб лі кі прой дзе кан цэрт май строў 
мас тац тваў. Сё ле та ар га ні за та ры вы ра шы лі зра біць пра-
гра му на асно ве пе сень Ле а ні да Уцё са ва і Мар ка Бер нэ са. 
Вы кон вац ца кам па зі цыі бу дуць пад акам па не мент ар кест ра 
на род ных ін стру мен таў імя Л. Іва но ва Ма гі лёў скай аб лас ной 
фі лар мо ніі. Так са ма гле да чоў па ра ду юць вы ступ лен ні са-
ліс таў Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та, ар тыс таў фі лар мо ніі, 
бе ла рус кай эст ра ды, тэ ат ра і кі но. Па тэ ле ба чан ні кан цэрт 
па ка жуць удзень 9 мая.

Свя точ ны са лют па гля дзець мож на бу дзе 9 мая ў 22 га-
дзі ны. Доў жыц ца ён бу дзе 10 хві лін, а зал пы ча ка юц ца з 
не каль кіх мес цаў. Гэ та парк 50-год дзя Пе ра мо гі, пуст ка бліз 
ву лі цы Пры га рад най, тэ ры то рыя аэ ра пор та «Мінск-1», ра ён 
Чы жоў скіх мо гі лак і паў ноч на-ўсход ні бе раг ва да схо ві шча 
«Драз ды».

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ПА РАД АЎ ТО
У Ле пель скім ра ё не 7 мая ад бу дзец ца аў та пра бег, 
пры све ча ны 70-й га да ві не вы зва лен ня Бе ла ру сі, у якім 
возь муць удзел ка ля 400 школь ні каў і на ву чэн цаў.

«Па рад аў то» ўжо стаў тра ды цый ным. Ка ло на стар туе ў 
рай цэнт ры, по тым за е дзе ва Уша чы, а фі ні шуе на тэ ры то рыі 
ме ма ры яль на га комп лек су «Пра рыў» (Ушац кі ра ён).

Па вод ле слоў І. Урба на, на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч-
най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма, 
у рам ках ме ра пры ем ства ад бу дуц ца ўра чыс тыя мі тын гі, у 
тым лі ку і з цы ры мо ні яй пры ёму ў ра ды пі я нер скай ар га ні-
за цыі, уру чэн нем мо ла дзі пу цё вак у трэ ці — пра цоў ны — 
се местр. Пад час ме ра пры ем ства бу дуць іграць ва ен ны і 
дзі ця чы ду ха вы ар кест ры, пра вя дуць дэ гус та цыю страў па-
ход най кух ні і г.д.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЖЫЛ ЛЁ ВАЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА:
ЛІ ДЗІ РУЕ МІНСК

У пер шым квар та ле ў на шай кра і не ар га ні за цы я мі 
ўсіх фор маў улас нас ці па бу да ва на 15,6 ты ся чы но вых 
ква тэр (1,25 млн квад рат ных мет раў агуль най пло шчы 
жыл ля), што скла дае 25% да пра ду гле джа на га за дан-
ня на год, па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным 
ка мі тэ це.

Экс пер ты Бел ста та пад лі чы лі, што пе ра важ ны мі кры ні ца-
мі фі нан са ван ня жыл лё ва га бу даў ніц тва з'яў ля юц ца ўлас ныя 
срод кі на сель ніц тва (51,4% гэ тых ін вес ты цый) і крэ ды ты 
бан каў (27,3%). Для гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс плу а-
та цыю 622,4 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы, 
або 49,8% ад агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. У па раў-
на нні з І квар та лам мі ну ла га го да ўвод у экс плу а та цыю жыл-
ля для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян змен шыў ся на 50,2 тыс. 
квад рат ных мет раў. З агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля 
для чар га ві коў па бу да ва на: з вы ка ры стан нем дзяр жаў най 
пад трым кі — 478,4 ты ся чы квад рат ных мет раў у тым лі ку, 
у шмат ква тэр ных жы лых да мах у га ра дах — 421,9 ты ся чы 
«квад ра таў».

Трэ ба ад зна чыць той факт, што па жыл лё вым бу даў ніц тве 
сё ле та ўпэў не на лі дзі руе ста лі ца, дзе ў пер шым квар та ле 
бы ло ўзве дзе на амаль 340 ты сяч квад рат ных мет раў. По тым 
ідзе Мін ская воб ласць (256 тыс.), Брэсц кая (193,7 тыс.), Го-
мель ская (158 тыс.), Гро дзен ская (139,2 тыс.), Ма гі лёў ская 
(91,5 тыс.) і Ві цеб ская (70,7 тыс. кв.).

Сяр гей КУР КАЧ.

КУ РОР ТЫ КРАС НА ДАР СКА ГА КРАЮ 
СТА ЛІ БЛІ ЖЭЙ

Ад быў ся пер шы рэ гу ляр ны авія рэйс па марш ру це 
Мінск — Крас на дар — Мінск. Па лё ты на гэ та му кі рун ку 
«Бел авія» бу дзе пра во дзіць трой чы на ты дзень — па 
па ня дзел ках, се ра дах і пят ні цах на са ма лё тах CRJ-
100\200, Embraer-175, Boeіng-737\500.

Крас на дар — гэ та сё мы пункт пры зна чэн ня ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, ку ды авія кам па нія «Бел авія» ажыц цяў ляе 
рэ гу ляр ныя рэй сы. Па чы на ю чы іх, яна ў пер шую чар гу 
раз ліч вае на жы ха роў Бе ла ру сі, якія жа да юць ад па чыць 
на ку рор тах Крас на дар ска га краю, а так са ма на ўжо 
сфар мі ра ва ны біз нес-па ток. Апроч пра мых па са жы раў, 
у авія кам па ніі раз ліч ва юць, што рэй сам ска рыс та юц ца 
і тыя, хто па да рож ні чае тран зі там з Крас на да ра да лей 
па марш рут най сет цы «Бел авія» праз На цы я наль ны аэ-
ра порт «Мінск». Як па ве да мі лі ў ад дзе ле мар ке тын гу 
авія кам па ніі, ужо на пер шым рэй се з Крас на да ра ля це-
ла ка ля 30 пра цэн таў та кіх тран зіт ных па са жы раў, якія 
пра доў жы лі свае па да рож жы з Мін ска ва Ус ход нюю і 
За ход нюю Еў ро пу.

ЗНІЖ КА ДА ДАЧ НА ГА СЕ ЗО НА
Што год у пе ры яд сель ска гас па дар чых ра бот з 1 мая 
па 30 ве рас ня гра ма дзя не, якія да сяг ну лі пен сій на га 
ўзрос ту (муж чы ны 60 га доў, жан чы ны — 55), ма юць 
пра ва на зніж ку ў 50 пра цэн таў ад кош ту пра ез ду ў 
цяг ні ках рэ гі я наль ных лі ній эка ном-кла са.

Гэ та пра ду гле джа на Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 29.04.2011 №176 «Аб дзяр жаў най пад трым цы 
пен сі я не раў». Да ку мен там не пра ду гле джа на пра да стаў-
лен ня гэ тай іль го ты пры пра ез дзе ў элект ра цяг ні ках рэ-
гі я наль ных лі ній біз нес-кла са (з ну ме ра ва ны мі мес ца мі). 
Так са ма зніж ка ў 50 пра цэн таў не да ец ца пры пра ез дзе ў 
цяг ні ках га рад скіх лі ній. У прэс-цэнт ры Бе ла рус кай чы гун-
кі на га да лі, што для на быц ця пра яз ных бі ле таў са зніж кай 
па са жы рам не аб ход на прад' яў ляць ары гі на лы пен сій ных 
па свед чан няў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
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Бе ла русь не раз за яў ля-
ла, што ў яе ін та рэ сах адзі ная 
і не па дзель ная Укра і на. Але як 
гэ та га да маг чы ся? У за ход няй 
і цэнт раль най част ках Укра і ны 
да мі нуе адзін пункт гле джан ня 
аб бу ду чы ні раз віц ця кра і ны, на 
паў днё вым ус хо дзе — кар ды-
наль на ін шы. Ві да воч на, што для 
за ха ван ня дзяр жа вы не аб ход-
на ад чай на і на стой лі ва шу каць 
агуль ныя па ды хо ды, зблі жаць 
па зі цыі, іс ці на кам пра мі сы. За-

мест гэ та га мы з'яў ля ем ся свед-
ка мі эс ка ла цыі на пру жан ня, уза-
ем ных па гроз і аб ві на вач ван няў, 
якія пра ва ку юць та кія ма са выя і 
жорст кія рас пра вы, як у Адэ се.

Ча му па гро зы, аб ві на вач ван-
ні ў се па ра тыз ме і рэй ды на ба я-
вых ма шы нах пя хо ты па га ра дах 
паўд нё ва г а ўсхо ду бес перс пек-
тыў ныя для за ха ван ня тэ ры та-
ры яль най цэ лас нас ці ўкра ін скай 
дзяр жа вы і толь кі па гар ша юць 
сі ту а цыю?

Па-пер шае, пе ра мо вы, а не 
за па лох ван не, бу дуць плён ныя, 
па коль кі на паў днё вым ус хо-
дзе Укра і ны пра жы вае больш 
за трэць на сель ніц тва кра і ны. 
У вась мі аб лас цях, якія скла-
да юць рэ гі ён, пра жы вае амаль 
19 млн ча ла век. Вя до ма, не ўсе 
з іх па дзя ля юць пра тэст ныя на-
строі су праць но ва га кі еў ска га 
ўра да, але лік не за да во ле ных 
рэз ка па вя лі чыц ца пас ля аб лог 
га ра доў вай ско вы мі пад раз дзя-
лен ня мі, стра лян нем на ву лі цах 
і жах лі вых кар цін за бі тых і па ра-
не ных, мно гія з якіх з'яў ля юц ца 
сяб ра мі або су се дзя мі. Та кі мі 
спо са ба мі па пу ляр насць ура ду 
не за ва я ваць, і но вых пры хіль-
ні каў на паў днё вым ус хо дзе не 
знай сці. Па ста ян на за хоп лі ваць 
і кант ра ля ваць пас ля гэ та га кож-
ны за хоп ле ны го рад Кі еў не мо-
жа, па коль кі ар мія зна хо дзіц ца 
ў вар тым жа лю ста не, як і дзяр-
жаў ная каз на.

А тое, што ў гэ тай сі ту а цыі да 
ўдзе лу ў вай ско вых апе ра цы ях 
пры цяг ва юць ама та раў па стра-
ляць з За ход няй Укра і ны, якія 

не га тыў на ўспры ма юц ца мно гі-
мі на паў днё вым ус хо дзе, толь кі 
па гар шае ста но ві шча і са праў ды 
мо жа пры вес ці да рос ту се па ра-
тысц кіх на стро яў. Кант ра ля ваць 
пры да па мо зе ар міі трэць кра і ны 
бы ло б вель мі цяж ка і дзяр жа ве, 
якая зна хо дзіц ца ў нар маль най 
фі нан са вай сі ту а цыі.

Па-дру гое, не аб ход на ўліч-
ваць і асаб лі вас ці да мі ну ю чых 
пра фе сій на паў днё вым ус хо-
дзе. Там вель мі шмат ме та лур-
гіч ных прад пры ем стваў і шахт. 
Ра бот ні кі ме та лур гіч ных за во даў 
і шах цё ры па ста ян на пра цу юць 
у скла да ных, не бяс печ ных для 
жыц ця ўмо вах, і да іх у лю бой 

кра і не не аб ход на ста віц ца вель-
мі да лі кат на.

Гэ та не га рад скі «офіс ны 
планк тон», а ра шу чыя лю дзі, 
якія не ба яц ца ры зы ка ваць, 
звык лыя да ка манд най пра цы і 
здоль ныя хут ка аб' яд ноў вац ца і 
пас ля доў на ад стой ваць свае ін-
та рэ сы. У сі лу гэ та га ў ва ен ны 
час яны ста но вяц ца ідэа льны мі 
сал да та мі і асаб лі ва цэ няц ца на 
пры зыў ных пунк тах. Зла ваць іх 
у мір ны час у іх улас ных га ра дах 
і па сёл ках з да па мо гай вай ско-
вых апе ра цый не вар та лю бо му 
ўра ду ў лю бой кра і не.

Па-трэ цяе, па ста ян нае не га-
тыў нае згад ван не ў пра гра мах 
на він і ток-шоу Кі е ва жы ха роў 
паўд нё ва г а ўсхо ду як се па ра тыс-
таў, у да чы нен ні да якіх не аб ход на 
пры маць са мыя жорст кія за ха ды, 
па ста ян нае су праць пас таў лен-
не іх па тры я тыч на на стро е ным 
гра ма дзя нам кра і ны ў ін шых аб-
лас цях, здоль на на са мой спра-
ве сфар міра ваць у іх па доб ныя 
на строі. І лю дзі, якія ўся го толь кі 
ха це лі па важ лі ва га стаў лен ня да 
сва іх ін та рэ саў з бо ку цэнт раль-

най ула ды, пач нуць сур' ёз на за-
дум вац ца аб тым, каб ад дзя ліц ца 
ад кра і ны, у якой іх не толь кі не 
за ха це лі вы слу хаць, але і кі ну лі 
су праць іх ва ен ную тэх ні ку.

Якія рэ цэп ты вы ра та ван ня 
ўкра ін скай дзяр жаў нас ці? Яны 
до сыць прос тыя. За мест ва яў-
ні чай і аб ві на ваў чай ры то ры кі ў 
СМІ і вы ка ры стан ня вой ска ва 
ўлас ных га ра дах, не аб ход на пе-
рай сці да пе ра моў з жы ха ра мі 
паўд нё ва г а ўсхо ду.

На ўрад ці так ужо цяж ка ва 
ўмо вах па ста ян ных змен кан сты-
ту цыі ва ўкра ін скай рэ ча іс нас ці 
скан стру я ваць та кі яе ва ры янт, 
які да зво ліць жы ха рам з роз ны-
мі эт ніч ны мі ка ра ня мі ад чу ваць 
ся бе ў бяс пе цы ў сва іх га ра дах 
і сё лах, не ба ю чы ся на па дак з 
бо ку жы ха роў ін шых аб лас цей. І 
чым хут чэй ад бу дзец ца пе ра ход 
да рэа лі за цыі та ко га сцэ на ра, 
тым больш шан цаў ва Укра і ны 
за ха ваць сваю тэ ры та ры яль ную 
цэ лас насць.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ТРА ГЕ ДЫЯ ЗА ТРА ГЕ ДЫ ЯЙ
Най ноў шая гіс то рыя Укра і ны фар мі ру ец ца на асно ве но вых па мы лак?

Па дзеі 2 мая ў Адэ се, ка лі пад час ма са вых 
су тык нен няў і пры штуч на ар га ні за ва ным 
па жа ры ў До ме праф са юзаў за гі ну лі 46 ча-
ла век, а ў баль ні цы тра пі ла больш за дзве 
сот ні па цяр пе лых, ста лі чар го вай тра ге ды-

яй, су па стаў най па ве лі зар най коль кас ці ах вяр з кі еў скай 
бой няй, якая ад бы ла ся 19-20 лю та га. Пры гэ тым шан цы знай-
сці і пры цяг нуць да су ду са праўд ных ві на ва тых у абод вух 
зда рэн нях са страш ным зы хо дам імк нуц ца да ну ля, па коль кі 
ўлад ныя і сі ла выя ін сты ту ты ў кра і не аль бо па ра лі за ва ныя, 
аль бо пра цу юць па не спа сціж ных для за меж ні каў схе мах. 
Да да дзім да гэ та га дзя сят кі ах вяр з мо ман ту па чат ку «ан ты-
тэ ра рыс тыч най апе ра цыі» на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны. 
Па доб на на тое, што най ноў шая гіс то рыя Укра і ны фар мі ру-
ец ца на асно ве ўсё но вых і но вых па мы лак, якія пры вод зяць 
кож ны раз да вя лі кай коль кас ці за гі ну лых і па ра не ных.

Па доб на на тое, 
што най ноў шая гіс то рыя 
Укра і ны фар мі ру ец ца 
на асно ве ўсё но вых 
і но вых па мы лак, 
якія пры вод зяць кож ны 
раз да вя лі кай коль кас ці 
за гі ну лых і па ра не ных.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што сам вы твор ца аў та ма бі ляў па-

ві нен пры клас ці на ма ган ні, каб за бяс пе чыць вы со кую якасць аў та ма бі ля 
па пры маль най ца не.

Гу та ра чы з пра цоў ным ка лек ты вам прад пры ем ства «Бел Джы», Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за кра нуў і тэ му між на род нага су пра цоў ніц тва. Па вод ле 
яго слоў, Бе ла русь не мо жа са бе на шко ду ўвай сці ў Еў ра зій скі эка на-
міч ны са юз на ня роў ных умо вах.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ка лі Бе ла русь, Ра сія і Ка зах стан 
да маў ля юц ца аб ства рэн ні са ю за, «зна чыць, пе ра шкод ужо быць не па-
він на і ўсім трэ ба пра ца ваць на роў ных умо вах». «Так я па ста віў пы тан не 
пе рад сва і мі ка ле га мі-прэ зі дэн та мі», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка аб 
ня даў няй су стрэ чы кі раў ні коў дзяр жаў «трой кі» ў Мін ску на па ся джэн ні 
Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та. «У апош нія дні ў Мін ску 
іш ла вель мі не тое што стро гая — жорст кая раз мо ва на конт бу ду чы ні на-
шых лег ка вых аў та ма бі ляў. Зра зу ме ла, на шых парт нё раў на сця рож вае 
тое, што вы (СЗАТ «Бел Джы») да во лі па спя хо ва стар та ну лі, асаб лі ва ў 
гэ тым го дзе, у пер шым квар та ле, — кан ста та ваў Прэ зі дэнт. — Вы ўжо 
на но вым прад пры ем стве вый шлі на 10 пра цэн таў рэн та бель нас ці. Гэ та 
ня дрэн на. Ле тась бы ло кры ху больш як адзін пра цэнт, ця пер — у дзе сяць 
ра зоў больш». Та кіх па каз чы каў уда ло ся да сяг нуць, ня гле дзя чы на тое, 
што на зі раў ся спад вы твор час ці аў та ма бі ляў на ра сій скім рын ку. «Але 
Geely дае рост — амаль 50 пра цэн таў на ра сій скім рын ку. Гэ та, вя до ма, 
на сця рож вае і ра сі ян. На пэў на, ду ма юць аб тым, што кі тай цы за б'юць 
ра сій скі аў та прам з тэ ры то рыі Бе ла ру сі», — ска заў Прэ зі дэнт.

У су вя зі з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы лі чыць не аб ход ным да ства рэн ня 
ЕА ЭС вы ра шыць з кра і на мі-парт нё ра мі ўсе праб лем ныя пы тан ні. На дум-
ку кі раў ні ка дзяр жа вы, цал кам зра зу ме ла, што кож ная кра і на спра буе 
аба ра няць свой ры нак, але ка лі ства раць са юз, то трэ ба пер ша па чат ко ва 
да мо віц ца аб раў на праў ных умо вах ра бо ты.

Пад ка нец сва ёй су стрэ чы з пра цоў ным ка лек ты вам прад пры ем ства 
Прэ зі дэнт па жа даў: «Дай Бог, каб мы ці ха, спа кой на жы лі сва ім нар-
маль ным жыц цём і ні ко лі не вы хо дзі лі на ву лі цы і пло шчы з ду бі на мі, 
как тэй ля мі Мо ла та ва. Ужо сён ня і з руж жа мі, і з ку ля мё та мі вы хо дзяць, 
са ма лё ты збі ва юць, са мі ў сва іх стра ля юць». Ён пад крэс ліў, што да гэ-
та га нель га дай сці. «Вось гэ та са мае га лоў нае. Я прос та ха чу, каб мы 
спа кой на пра ца ва лі. Ня хай мы бу дзем 500-600 до ла раў атрым лі ваць, але 
бу дзем ста біль на пра ца ваць у цэ хах», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ве ча рам у Ба ры са ве ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця са-
ма га су час на га фут боль на га ста ды ё на ў кра і не. Удзел у цы ры мо ніі 
ад крыц ця «Ба ры саў-Арэ ны» пры няў Прэ зі дэнт. Ён звяр нуў ува гу на 
тое, што ста ды ён не ўсту пае ана ла гіч ным збу да ван ням за мя жой і з'яў-
ля ец ца цу доў ным па да рун кам ба лель шчы кам, жы ха рам Ба ры са ва і ў 
цэ лым Мін шчы ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што бе ла рус кім фут боль ным ка ман дам 
не аб ход на знач на па вы сіць пра фе сій ны ўзро вень. «Спорт — фут бол, 
ха кей, ін шыя ві ды — гэ та ўжо не гуль ня, спа бор ніц твы, ба раць ба, гэ та 
вай на, і ты па ві нен зма гац ца за пе ра мо гу. Ка лі гэ ты на строй на пе ра-
мо гу бу дзе, мы аба вяз ко ва ўба чым тут «зо рак» су свет на га фут бо ла і іх 
пе ра мо жам», — ска заў Прэ зі дэнт.

АЎТО 
БЕЗ НАРАКАННЯЎ

Фота Надзеі БУЖ
АН.

МеркаваннеМеркаванне  ��

МЯС ЦО ВЫЯ НА ВІ НЫ 
БУ ДУЦЬ ЗА ПА ТРА БА ВА НЫЯ ЗАЎ СЁ ДЫ

— Ха чу звяр нуц ца да гіс та-
рыч ных ана ло гій. Са з'яў лен-
нем ра дыё дру ка ва ным вы дан-
ням прад каз ва лі не па збеж ную 
па гі бель. Але га зе ты за ста лі ся. 
Вы жы лі яны і пас ля роск ві ту 
тэ ле ба чан ня. Су мня ва ю ся, 
што той жа ін тэр нэт вы не се 
ад на знач ны вер дыкт, маў ляў, 
га зе ты ад жы лі сваё. Так, кан-
ку рэн цыя аба вяз ко ва бу дзе, 
яна на ват уз моц ніц ца, бо вы-
рас ла цэ лае па ка лен не «дзя-
цей вір ту аль най пра сто ры». 
Але ча ла век не змо жа ўвесь 
час за ста вац ца сам-на сам з 

«жа ле зам» — яму аба вяз ко-
ва трэ ба бу дзе звяр тац ца да 
дру ка ва ных срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі, каб грун тоў на па-
глы біц ца ў тую ці ін шую праб-
ле му, па чы таць пра тое, што 
са праў ды ці ка ва.

Га лі на Ла зоў ская ўпэў не на, 
што ра ён ныя га зе ты не знік-
нуць.

— Най перш ка жу пра мяс-
цо вую пе ры ё ды ку — больш 
бліз кую да ча ла ве ка. Ён бу дзе 
звяр тац ца да дру ка ва най вер сіі, 
каб пра чы таць пра свой го рад, 
сваю вёс ку, пра свай го ка ле гу 

аль бо су се да. Да рэ чы, у Еў ро пе 
рэ гі я наль ныя га зе ты па сту по-
ва пе ра тва ра юц ца ў ся мей ныя 
вы дан ні, якія пі шуць пра жыц цё 
прос тых лю дзей, пра іх кло па-
ты, за хап лен ні...

Да рэ чы, «Ма ла дзе чан ская 
га зе та» ўжо не пер шы год пра-
цуе за кошт улас на за роб ле ных 
срод каў, атры ма ных з да хо даў 
ад рэ кла мы і на кла ду.

— Апош нім ча сам мно гія 
ра ён ныя га зе ты па леп шы лі 
сваю эка но мі ку, пе ра ста лі ка-
рыс тац ца да та цы я мі з бюд жэ-

ту. Мя ня ец ца да леп ша га фі-
нан са вая сі ту а цыя і ў буй ных 
рэс пуб лі кан скіх вы дан нях. Ра-
зам з тым дзяр жа ва мае пра ва 
пад стаў ляць пля чо та му, хто 
па куль аб' ек тыў на не ў ста не 
са ма стой на вы жы ваць. Як-ні як, 
але срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
бы лі і бу дуць чац вёр тай ула дай. 
Тут на прош ва ец ца ана ло гія пра 
ар мію: хто не ў ста не кар міць 
сваё вой ска, той бу дзе кар міць 
чу жое.

Дэ пу тат упэў не на, што ра-
ён ныя га зе ты і сён ня за па тра-
ба ва ны ў чы та ча, асаб лі ва ў 
прад стаў ні коў ся рэд ня га і ста-
рэй ша га па ка лен ня. Яны не 
толь кі да но сяць да га ра джан і 
вяс коў цаў раз на стай ную ін фар-
ма цыю, але і кан крэт ную да па-
мо гу аказ ва юць, якая ты чыц ца 
най перш вы ра шэн ня шмат лі кіх 
са цы яль на-бы та вых праб лем.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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У Еў ро пе рэ гі я наль ныя 
га зе ты па сту по ва 
пе ра тва ра юц ца 
ў ся мей ныя вы дан ні, 
якія пі шуць пра 
жыц цё звы чай ных 
лю дзей, пра іх кло па ты, 
за хап лен ні...

Га лі на ЛА ЗОЎ СКАЯ, член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках ма-
са вай ін фар ма цыі, не адзін год ад пра ца ва ла ў жур на ліс-
ты цы: бы ла рэ дак та рам ад дзе ла ра дыё «Ма ла дзе чан скай 
га зе ты». Дэ пу тат вы ка за ла ўпэў не насць, што га зе там не 
па гра жае знік нен не — яны прос та па сту по ва зме няц ца 
пад уплы вам па тра ба ван няў ча су — ста нуць больш ана лі-
тыч ны мі, у той час як іх ін тэр нэт-вер сіі возь муць на ся бе 
асноў ную ін фар ма цый ную на груз ку.

Бе ла русь ста ла 68-й кра і най, якая да-
лу чы ла ся да WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl 
(WSІ).

Мэ тай гэ тай уні каль най не ка мер цый най 
між на род най ар га ні за цыі з'яў ля ец ца па пу-
ля ры за цыя пра цоў ных пра фе сій, у тым лі ку 
праз пра вя дзен не між на род ных спа бор ніц-
тваў, якія яшчэ на зы ва юць алім пі я дай у пра-
фе сій ным май стэр стве.

Ар га ні за цыя ахоп лі вае 68% на сель ніц тва 
пла не ты і ўсе кан ты нен ты, за вы клю чэн нем 
хі ба што Ан тарк ты ды. Кож ныя два га ды 
WоrldSkіlls пра во дзіць кон курс пра фе сій на-
га май стэр ства ў шас ці га лі нах: транс парт і 
ла гіс ты ка, бу даў ніц тва і тэх на ло гія бу даў ні чай 
вы твор час ці, тэх на ло гія вы твор час ці і тэх на-
ло гія ма шы на бу да ван ня, ін фар ма цый на-ка-
му ні ка цый ныя тэх на ло гіі, твор чыя пра фе сіі і 
са цы яль на-бы та вое аб слу гоў ван не.

Апош нія спа бор ніц твы прай шлі ў Лейп-
цы гу, са бра лі 200 ты сяч гле да чоў і рас цяг-
ну лі ся аж но на ча ты ры дні. Пра гэ та рас ка-
заў на су стрэ чы з жур на ліс та мі прэ зі дэнт 
WSІ Сай ман БАРТ ЛІ. Але спа бор ніц твы, 
па сло вах кі раў ні ка WSІ, пра вод зяц ца не 
дзе ля са міх спа бор ніц тваў. Іх фар мат вы-
ка рыс тоў ва ец ца для та го, каб да па маг чы 
прад стаў ні кам са мых роз ных кра ін па вы-
сіць пра фе сій ныя кам пе тэн цыі і спры яць 
рас паў сюдж ван ню ў све це між на род ных 
пра фе сій ных стан дар таў.

Ёсць кра і ны, якія ста біль на пе ра ма га юць у 
між на род ных спа бор ніц твах: так, на апош ніх 
шас ці чэм пі я на тах лі дзі ра ва лі прад стаў ні кі 
Ка рэі. Ці вар та здзіў ляц ца та ко му фак ту, уліч-
ва ю чы, што ме на ві та гэ тая кра і на з'яў ля ец-
ца са мым па спя хо вым вы твор цам у све це? 
Ці ўсё на ад ва рот: Ка рэя з'яў ля ец ца са мым 
па спя хо вым вы твор цам у све це дзя ку ю чы 
ме на ві та вы со кай ква лі фі ка цыі ра бот ні каў, 
за ня тых у вы твор час ці?

У ТОП-15 кра ін у Еў ро пе ўва хо дзяць Аў-
стрыя, Швей ца рыя, Гер ма нія, Фран цыя, Вя-
лі ка бры та нія, Фін лян дыя. У азі яц кім рэ гі ё не 
лі дзі ру юць Япо нія і Кі тай. Тра ды цый на вель мі 
моц на вы сту па юць на спа бор ніц твах прад-
стаў ні кі Аў стра ліі, а на аме ры кан скім кан ты-
нен це цу ды пра фе сій на га май стэр ства дэ-
ман стру юць у апош нія 15 га доў прад стаў ні кі 
Бра зі ліі. Як за зна чыў Сай ман Барт лі, Бра зі лія 
вый шла са ста ту су «ні хто і ні што» ў пла не 
ава ло дан ня пра фе сій ны мі кам пе тэн цы я мі, і 
гэ та яск ра ва ві даць па тэм пах раз віц ця эка-
но мі кі гэ тай кра і ны. На ступ ныя «алім пій скія 
гуль ні» ся род прад стаў ні коў ра бо чых пра-
фе сій прой дуць у 2015 го дзе ў Сан-Паў ла 
ў Бра зі ліі. І ўдзел у іх упер шы ню возь муць і 
бе ла ру сы. Прэ зі дэнт WSІ ка жа, што не мо жа 
пры га даць вы пад ку, каб кра і на, якая толь кі 
што да лу чы ла ся да спа бор ніц тваў, ад ра зу 
здзейс ні ла ма гут ны ры вок і тра пі ла ў «топ» 
пе ра мож цаў.

Але ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га ін-
сты ту та пра фе сій най аду ка цыі Ар кадзь 
ШКЛЯР на стро е ны вель мі ап ты міс тыч на:

— Нам ка жуць, што мы не мо жам ад ра зу 
вы ла віць вя лі кую ры бу, але мы па спра бу ем 
гэ та зра біць. Ёсць на мі на цыі, дзе нам гэ та 
пад сі лу.

А 20-22 мая ў Фут боль ным ма не жы ў ста-
лі цы прой дзе Пер шы на цы я наль ны чэм пі я нат 
пра фе сій на га май стэр ства ся род ра бо чых, 
слу жа чых, спе цы я ліс таў і на ву чэн цаў. Фак-
тыч на гэ та бу дзе свя та пра фе сій най аду ка-
цыі, у рам ках яко га за пла на ва ныя і «Млын 
мо ды», і май стар-кла сы па цы руль ніц кім май-
стэр стве, і мно гія ін шыя ме ра пры ем ствы.

— Не знай шло ся ні вод най кам па ніі, ні вод-
на га прад пры ем ства, ку ды б мы звяр ну лі ся 
і нам бы там ад мо ві лі ў пад трым цы: сваё 
са мае су час нае аб ста ля ван не для спа бор ніц-
тваў пра да ста вяць «Фоль ксва ген», «Бош», 
«Ін тэ грал», «Ат лант» і ін шыя. Мы за мах ну лі ся 
ад ра зу на 20 кам пе тэн цый. Удзел у чэм пі я на-
це возь муць амаль дзве сот ні прад стаў ні коў 
пра фе сій на-тэх ніч ных, ся рэд ніх спе цы яль ных 
і вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, — да даў 
Ар кадзь Шкляр.

За ста ец ца да даць, што стаў лен не да сіс тэ-
мы пра фе сій най аду ка цыі змя ня ец ца ва ўсім 
све це гла баль на, та му што яе ўклад у су час ную 
эка но мі ку раз ві тых кра ін цяж ка пе ра аца ніць. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Мож на доў га пад ліч ваць, коль кі 
эша ло наў за час ва ен на га лі ха лец-
ця пус ці лі пар ты за ны пад ад хон, 
коль кі аку пан таў і іх пры служ-
ні каў зні шчы лі за га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, але на ват праз 
сем мі ну лых ад лі ха лец ця дзе ся-
ці год дзяў раз мах ру ху на род на га 
су пра ціў лен ня ўраж вае. 374 ты ся-
чы пар ты за наў і 70 ты сяч пад поль-
шчы каў зма га лі ся ў ты ле во ра га 
на аку па ва най бе ла рус кай зям лі. 
Гіс то ры кі ка жуць: усе га ды вай ны 
на Бе ла ру сі фак тыч на дзей ні чаў 
пар ты зан скі фронт...

— Што ад мет на, са вец кая ва ен ная 
дакт ры на ў кан цы 1930-х га доў не да-
пус ка ла маг чы мас ці вы ка ры стан ня 
пар ты зан ска га ру ху пад час ба я вых 
дзе ян няў, — га во рыць док тар гіс та-
рыч ных на вук, пра фе сар, за гад чык 
ад дзе ла ва ен най гіс то рыі і між дзяр-
жаў ных ад но сін Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Бе ла ру сі Аляк сей Літ він. — Та ды 
мер ка ва ла ся, што ў вы пад ку на па ду 
пра ціў нік бу дзе тут жа спы не ны ўсі мі 
сі ла мі, і пас ля баі пя рой дуць ужо на 
тэ ры то рыю во ра га. Ме на ві та та му лі-
чы ла ся, што не аб ход нас ці рых та ваць 
лю дзей да дзе ян няў ва ўмо вах маг чы-
май аку па цыі ня ма. Хоць трэ ба за ўва-
жыць, што ў 20-я га ды і на ват у па чат ку 
30-х та кая маг чы масць да пус ка ла ся. 
Ся род пар тый на га складу, су пра цоў-
ні каў НКУС, ва ен ных на ват пра во дзі-
лі ся спе цы я лі за ва ныя за ня ткі. Ад нак 
усе яны бы лі згор ну ты ў 1935 го дзе, 
ка лі быў пры ня ты но вы ста тут, у якім і 
бы ла акрэс ле на та га час ная са вец кая 
дакт ры на. І ка лі б та ды хтось ці ска заў, 
што да вя дзец ца ства раць пар ты зан-
скія атра ды, яго тут жа за лі чы лі б у 
па ні кё ры з усі мі на ступ ства мі.

Ад нак ра ней шыя ўяў лен ні пе ра ла-
маў імк лі вы на ступ нем цаў у са мым 
па чат ку вай ны. 29 чэр ве ня 1941 го да, 
ка лі аку пан ты ўжо за ня лі Мінск, бы ла 
пры ня та Ды рэк ты ва Саў нар ка ма СССР 

і ЦК ВКП(б), у якой і бы лі сфар му ля ва ны 
асноў ныя за да чы пар ты зан ска га ру ху. 
Ме на ві та ад гэ та га мо ман ту пар ты за ны 
па ча лі дзей ні чаць уза ко не на.

— Але ў ра ё нах, якія бы лі ўжо пад 
нем ца мі, пар ты зан скія фар мі ра ван ні 
ства ра лі ся сты хій на, — за зна чае Аляк-
сей Літ він. — Афі цэ ры і пар тый ныя ра-
бот ні кі, якія тра пі лі ў акру жэн не, але 
во ра гу ў па лон не зда лі ся, ус ту пі лі ў 
ба раць бу аў та ном на. Як пра ві ла, яны 
вы ка рыс тоў ва лі ста рыя на пра цоў кі, у 
пры ват нас ці, во пыт, атры ма ны пад час 
гра ма дзян скай вай ны... 

Уво гу ле мож на ска заць, што пад час 
усёй вай ны на шы на род ныя мсці ўцы 
бы лі ў цэнт ры ўва гі. Адзі най з усіх аку-
па ва ных тэ ры то рый Са ю за, дзе ў 1942 
го дзе ад зна чаў ся най боль шы роск віт 
пар ты зан ска га ру ху, бы ла ме на ві та Бе-
ла русь. Так, рост ад зна чаў ся і ва Укра-
і не, і ў Ра сіі, ад нак ад бы ва ла ся гэ та за 
кошт рэ гі ё наў, з якіх ад сту па ла Чыр во-
ная Ар мія. А ў нас аку па ва най бы ла ўся 
рэс пуб лі ка. Імк лі вае рас паў сюдж ван не 

пар ты зан ска га ру ху пры вя ло да ства-
рэн ня воль ных ад аку пан таў зон, дзе 
бы ла ад ноў ле на са вец кая ўла да.

Да кан ца 1943 го да буй ных пар ты-
зан скіх зон у Бе ла ру сі на ліч ва ла ся 20. 
А на сты ку Бе ла ру сі з ін шы мі са юз ны-
мі рэс пуб лі ка мі бы лі ство ра ны пар ты-
зан скія краі. Толь кі ў ад ным з іх, які 
зна хо дзіў ся ў ра ё не лі ніі Ло еў — Ма-
зыр — Пет ры каў — Сто лін — Ра кіт на, 
пад аба ро най на род ных зма га роў бы ло 
ка ля 200 ты сяч ча ла век! 10 ты сяч квад-
рат ных кі ла мет раў зай маў дру гі пар ты-
зан скі край на сты ку Бе ла ру сі, Ра сіі ды 
Лат віі, дзе ра зам дзей ні ча лі пар ты за ны 
з усіх трох рэс пуб лік. На ту раль на, што 
ма са вае су пра ціў лен не прый шло ся не 
 да спа до бы нем цам.

— Аку пан ты ста лі ства раць ад мыс-
ло выя фар мі ра ван ні для ба раць бы з 
пар ты за на мі. Ка лі ў сту дзе ні 1944 го да 
ў іх склад ува хо дзі лі 30 ты сяч кар ні каў, 
то ў маі іх коль касць да гна лі да 100 
ты сяч, — пра цяг вае Аляк сей Літ він. 
— Са мая ж буй ная кар ная апе ра цыя 

пад наз вай «Свя та вяс ны» ад бы ва ла-
ся з 11 кра са ві ка па 5 мая 1944 го да 
су праць пар ты за наў По лац ка-Ле пель-
скай зо ны. У ба я вых дзе ян нях су праць 
пар ты зан удзель ні ча ла 60 ты сяч сал-
дат і афі цэ раў, 137 тан каў, 235 ар ты-
ле рый скіх гар мат, 70 са ма лё таў, 2 
бра ня по ез ды. На ча ле апе ра цыі ста я лі 
гру пен фю рэр вой скаў СС, ге не раль ны 
ка мі сар Бе ла ру сі фон Гот берг і ка ман-
ду ю чы 3-й тан ка вай ар мі і ге не рал-пал-
коў нік Рэй нгардт. А хто ёй су праць ста-
яў? 16 пар ты зан скіх бры гад агуль най 
коль кас цю ў 17,5 ты ся чы ча ла век... 
Але нем цам сва ёй мэ ты да сяг нуць так 
і не ўда ло ся.

Сён ня бе ла рус кія і ра сій скія гіс то-
ры кі пад рых та ва лі су мес ную ма на гра-
фію аб вы зва лен ні Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Яе ас но вай 
ста лі да ку мен ты як Стаў кі вяр хоў на га 
ка ман да ван ня, так і фран та выя ар хі вы. 
Фо та ко піі мно гіх да ку мен таў з'я вяц ца ў 
ад кры тым дру ку ўпер шы ню.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПАР ТЫ ЗАН СКІ ФРОНТ
Та ко га ру ху супраціўлен ня, як у Бела ру сі, не бы ло больш ні дзе

Пра фе сій ны АлімпПра фе сій ны Алімп  ��
У БРА ЗІ ЛІЮ, НА АЛІМ ПІ Я ДУ

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск»
Размер дивидендов за 2013 год на одну акцию составляет 1808,9847781246 руб. 

Выплата дивидендов за 2013 год будет производиться до 27 июня 2014 года. 
Порядок выплаты дивидендов:

- физическим лицам:
а) выплата по отдельным ведомостям, одновременно с перечислением на 

карт-счета;
б) почтовым переводом;
- юридическим лицам — путем перечисления на расчетный счет.
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