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БІ ЛЕ ТЫ БУ ДУЦЬ НЕ НА ЎСЕ ЦЯГ НІ КІ ВА УКРА І НУ

Бе ла рус кая чы гун ка ча со ва пры пы ні ла про даж бі ле таў на 
не ка то рыя цяг ні кі, што ідуць па тэ ры то рыі Укра і ны.
Як рас па вя лі ў прэс-цэнт ры Бе ла рус кай чы гун кі, на пад ста ве 

па ве дам лен ня ўкра ін скай чы гу нач най ад мі ніст ра цыі — у су вя зі з 
част ко вай ка рэк ці роў кай гра фі ку ру ху цяг ні коў па тэ ры то рыі Укра-
і ны — ча со ва пры пы не на рэа лі за цыя пра яз ных да ку мен таў на на-
ступ ныя цяг ні кі: №46/45 Мінск — Мі не раль ныя Во ды (уклю ча ю чы 
бес пе ра са дач ныя ва го ны Брэст — Мі не раль ныя Во ды і Ма гі лёў — 
Мі не раль ныя Во ды) — з 15 чэр ве ня; №384/383 Ба ра на ві чы — Ма ры-
у паль (уклю ча ю чы бес пе ра са дач ныя ва го ны Ві цебск — Ма ры у паль) 
і №302/301 Мінск — Ад лер (уклю ча ю чы бес пе ра са дач ныя ва го ны 
Брэст — Ад лер і Ма гі лёў — Ад лер) — з 16 чэр ве ня; №390/389 Мінск 
— Ана па (уклю ча ю чы бес пе ра са дач ныя ва го ны Брэст — Ана па і 
Ма гі лёў — Ана па) — з 17 чэр ве ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЖЫЦ ЦЁ ЗА БРАЎ ДНЕПР
Яшчэ ад но не паў на лет няе дзі ця ста ла ах вя рай ра кі Днепр 
у Ма гі лё ве. У кан цы мая тут аба рва ла ся жыц цё 7-га до вай 
дзяў чын кі, а ця пер та кі ж тра гіч ны лёс на пат каў 12-га до ва-
га хлоп чы ка.
Ён па та нуў пад час ку пан ня са сва і мі сябрамі ў не пры ста са ва ным 

для гэ та га мес цы па ву лі цы Ла ка ма біль най. Па вод ле слоў ві да-
воч цаў, хлоп чык ра зам з ін шы мі пад лет ка мі ны раў з са ма роб на га 
пры ста са ван ня і пас ля ня ўда лай спро бы стаў клі каць на да па мо гу. 
Але хут ка знік пад ва дой. Це ла пад лет ка праз паў га дзі ны пас ля 
зда рэн ня пад ня лі з ча ты рох мет ро вай глы бі ні ва да ла зы Дняп роў скай 
стан цыі аб лас ной служ бы Та ва рыст ва вы ра та ван ня на во дах.

Як па ве да міў ва да лаз гэ тай стан цыі Аляк сей Ка мя нец кі, сё лет ні 
ку паль ны се зон вы даў ся асаб лі ва на пру жа ны. З па чат ку школь ных 
ка ні кул мат ро сам ужо не ад на ра зо ва да во дзі ла ся вы цяг ваць з ва ды 
не раз лі чыў шых свае сі лы пад лет каў. Ня ма ла кло па таў вы ра та валь-
ні кам да стаў ля юць яшчэ і вы пі во хі. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ХТО ЛЕП ШЫ ЦЫ РУЛЬ НІК?
Ад кры ты кон курс «Свет пры га жос ці» і пер шын ство на Ку бак 

Мін скай воб лас ці па цы руль ніц кім май стэр стве, дэ ка ра тыў-
най кас ме ты цы і па зног це вым сэр ві се прой дзе 20 чэр ве ня ў 
Ма ла дзеч не. 

У 16 на мі на цы ях бу дуць спа бор ні чаць больш чым 100 пра фе сі я-
на лаў, якія аказ ва юць вы шэй азна ча ныя па слу гі на прад пры ем ствах 
Мін шчы ны, не за леж на ад фор мы ўлас нас ці. Па вы ні ках пер шын ства 
бу дзе вы зна ча ны леп шы май стар ста ліч на га рэ гі ё на. 

Удзел у кон кур се да зво ліць кож на му не толь кі па вы сіць свой 
пра фе сій ны імідж, а так са ма імідж ар га ні за цыі, але і прад стаў ляць 
Мін скую воб ласць на рэс пуб лі кан скім і су свет ным уз роў нях.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ка лек тыў Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні сак ра та ру пры ём най Ваўч ко вай Але сі Мі ка ла еў не 
з пры чы ны на пат каў ша га яе го ра — смер ці БАЦЬ КІ.

Раздел 1. Общие сведения об эмитенте
1. Наименование эмитента.
На белорусском языке:
полное наименование: Камерцыйная сумесная арганiзацыя «Знешэканомбуд» 

таварыства з абмежаванай адказнасцю;
сокращенное наименование: КСА «Знешэканомбуд» ТАА.
На русском языке:
полное наименование: Коммерческая совместная организация «Внешэконом-

строй» общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – эмитент);
сокращенное наименование: КСО «Внешэкономстрой» ООО.
2. Место нахождения эмитента: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр. По-

бедителей, д. 27, пом. 362; телефон: (017) 393-07-96; факс: (017) 393-07-96; электрон-
ный адрес (e-mail): info@bves.by.

3. Основной вид деятельности эмитента:
согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» ОКРБ 005-2006 
701 – Операции с собственным недвижимым имуществом.
КСО «Внешэкономстрой» ООО заключен договор на реализацию права про-

ектирования и строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по генплану 
№ 12 в жилом районе Лебяжий» от 08.01.2013 № 01-Д с Минским городским ис-
полнительным комитетом.

4. Номер расчетного счета эмитента, на который будут зачисляться средства, 
поступающие при проведении открытой продажи, наименование обслуживаю-
щего банка: р/с № 3012004529008 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226; 220004 г. Минск, 
пр. Победителей, 29.

5. Наименования периодических печатных изданий для раскрытия инфор-
мации:

Эмитентом для раскрытия информации определено следующее печатное из-
дание: газета «Звязда».

Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект эмиссии – не 
позднее семи календарных дней после регистрации соответствующих изменений в 
Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Срок публикации информации о возбуждении в отношении эмитента производства 
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – в течение пяти рабочих 
дней с момента получения соответствующего судебного постановления. 

Срок публикации информации о принятом решении о реорганизации эмитента – 
не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения уполно-
моченным органом эмитента.

Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении деятельности) 
эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в срок не позд-
нее пяти рабочих дней после принятия соответствующего решения уполномоченным 
органом эмитента.

Бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструк-
ции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчет-
ности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 21.12.2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления 
и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации», в 
соответствии с законодательством в периодическом печатном издании не публико-
валась и ее опубликование не требуется.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента: (далее по тек-
сту – депозитарий).

ОАО «Банк БелВЭБ» (далее по тексту – депозитарий).
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победите-

лей, 29.
Место нахождения и почтовый адрес депозитария: Республика Беларусь, 220030, 

г. Минск, ул. Мясникова, 32, ком. 607.
Дата и место государственной регистрации депозитария — зарегистрирован На-

циональным Банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный 
номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министер-
ством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального 
разрешения (лицензии) продлен на основании решения № 243 от 13 июля 2007 г. и 
решения № 155 от 24 мая 2012 г. Срок действия лицензии до 29 июля 2022 г. 

УНП 100010078.
7. Размер уставного фонда эмитента: 1 197 275 (Один миллион сто девяносто 

семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США (уставный фонд сформирован в 
размере 100%).

8. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование 
органа, его зарегистрировавшего. 

Коммерческая совместная организация «Внешэкономстрой» общество с огра-
ниченной ответственностью зарегистрировано Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь 15 августа 2002 года в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 800015707.

9. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии. 
Ознакомиться с Проспектом эмиссии облигаций можно ежедневно (кроме 

выходных и нерабочих праздничных дней) c 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 
(в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, 
объявленным нерабочими, c 9:00 до 12:30) начиная с даты публикации в сред-
ствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже 
облигаций:

- в КСО «Внешэкономстрой» ООО по адресу: 220004, г. Минск, пр. Победителей, 
д. 27, пом. 362;

- в ОАО «Банк БелВЭБ» по адресу: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 
607.

10. Решение о выпуске жилищных облигаций сорок пятого, сорок шестого, со-
рок седьмого, сорок восьмого выпусков принято «08» мая 2014 года на внеочередном 
Общем собрании Участников (протокол № 27).

11. Объем эмиссии жилищных облигаций составляет:
сорок пятого выпуска – 28 050 000 000 (Двадцать восемь миллиардов пятьдесят 

миллионов) белорусских рублей;
сорок шестого выпуска – 34 000 000 000 (Тридцать четыре миллиарда) бело-

русских рублей;
сорок седьмого выпуска – 16 200 000 000 (Шестнадцать миллиардов двести 

миллионов) белорусских рублей;
сорок восьмого выпуска – 11 875 000 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот 

семьдесят пять миллионов) белорусских рублей.
Количество жилищных облигаций:
сорок пятого выпуска – 1 700 (Одна тысяча семьсот) штук;
сорок шестого выпуска – 2 000 (Две тысячи) штук;
сорок седьмого выпуска – 900 (Девятьсот) штук;
сорок восьмого выпуска – 950 (Девятьсот пятьдесят) штук;
12. Номинальная стоимость одной жилищной облигации:
сорок пятого выпуска составляет 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот 

тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру 
общей площади жилого помещения (квартира в «Многоквартирном жилом доме по 
генплану № 12 в жилом районе Лебяжий»);

сорок шестого выпуска составляет 17 000 000 (Семнадцать миллионов) белорус-
ских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей площади 
жилого помещения (квартира в «Многоквартирном жилом доме по генплану № 12 в 
жилом районе Лебяжий»);

сорок седьмого выпуска составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) 
белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру общей 
площади жилого помещения (квартира в «Многоквартирном жилом доме по генплану 
№12 в жилом районе Лебяжий»);

сорок восьмого выпуска составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот 
тысяч) белорусских рублей и имеет эквивалент, равный одному квадратному метру 
общей площади жилого помещения (квартира в «Многоквартирном жилом доме по 
генплану № 12 в жилом районе Лебяжий»);

13. Открытая продажа (размещение) жилищных облигаций проводится с 
«11» июня 2014 года и по «30» июня 2015 года.

14. Срок обращения облигаций с «11» июня 2014 года по «31» августа 
2015 года включительно (446 календарных дней).

15. Проведение открытой продажи (размещения) жилищных облигаций 
осуществляет:

- ОАО «Банк БелВЭБ» ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а также за 
исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и 
объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) 
c 9:00 до 16:00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и празднич-
ным дням, объявленным нерабочими – c 9:00 до 15:00) по адресу: 220030, г. Минск, 
ул. Мясникова, 32, каб. 607;

- КСО «Внешэкономстрой» ООО ежедневно (кроме субботы и воскресенья, а 
также за исключением государственных праздников и праздничных дней, установ-
ленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь) c 9:00 до 16:00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и 
праздничным дням, объявленным нерабочими – c 9:00 до 15:00) по адресу: 220004, 
г. Минск, пр. Победителей, 27, офис. 362.

16. Жилищные облигации сорок пятого, сорок шестого, сорок седьмого и сорок 
восьмого выпусков обеспечиваются банковской гарантией ОАО «Банк БелВЭБ» в сум-
ме 90 125 000 000 (Девяносто миллиардов сто двадцать пять миллионов) белорусских 
рублей. Срок действия банковской гарантии – не позднее 30.11.2015 г.

17. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Мини-
стерства финансов Республики Беларусь 05. 06. 2014 года.

Регистрационный номер облигаций сорок пятого: W5-200-02-2172.
Регистрационный номер облигаций сорок шестого: W5-200-02-2173.
Регистрационный номер облигаций сорок седьмого: W5-200-02-2174.
Регистрационный номер облигаций сорок восьмого: W5-200-02-2175.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже жилищных облигаций

сорок пятого, сорок шестого, сорок седьмого, сорок восьмого выпусков
Коммерческой совместной организации «Внешэкономстрой» общества с ограниченной ответственностью

(КСО «Внешэкономстрой» ООО)

У
Н

П
 8

0
0

0
1

5
7

0
7

Зна ё мы стар шы ня 
сель ска гас па дар чай 
ар га ні за цыі ска заў не як (ці 
то жар там, ці то ўсур' ёз), што 
зям лю трэ ба лю біць, як жон ку. 
Толь кі та ды атры ма еш доб ры 
вы нік. І гэ ты кі раў нік, ка лі 
за ду мац ца, мае ра цыю.

Ай чын ныя на ву коў цы сцвяр-
джа юць, што ка лі б на ся ле не па-
ру ша лі тэх на ло гіі, а пра цаў ні кі бы лі 
дыс цып лі на ва ны мі, ура джай насць 
ра да ва ла б, як і ін шыя вы ні кі пра-
цы. Гэ та ж ты чыц ца і «ма лоч ні каў» 
так са ма: да гля дай ка ро ву на фер-
ме, як аса біс тую, і на доі бу дуць 
доб рыя, а з імі і за ро бак.

Ча му пры ад ноль ка вых клі ма-
тыч ных і ін шых умо вах, на прык-
лад, Па стаў скі ра ён па мно гіх 
па каз чы ках — аў тсай дар, а Глы-
боц кі — у пе ра да ві ках?

Алег МОР ХАТ, стар шы ня 
Глы боц ка га рай вы кан ка ма, па 
спе цы яль нас ці аг ра ном. Пра ца-
ваў ра ней на роз ных па са дах у 
Шар каў шчын скім, Брас лаў скім, 
Чаш ніц кім ра ё нах. У лі ку ін ша га 
кі ра ваў сель ска гас па дар чай ар-
га ні за цы яй.

— Для па спя хо вай пра цы са-
май га лоў най умо вай па він на 
быць дыс цып лі на. Вы твор чым 
пра цэ сам трэ ба пра віль на кі ра-
ваць, а пра цу ра цы я наль на ар га-
ні зоў ваць, — лі чыць ён.

Да рэ чы, Глы боц кі — асаб лі вы 
рэ гі ён. І не ка то рыя зайз дрос цяць 
та му, што там усё ёсць: акра мя 
пры клад на 15 сель ска гас па дар-
чых і аб слу го вых ар га ні за цый, 

двух комп лек саў буй ной ра га тай 
жы вё лы, сві на комп лек су — прак-
тыч на ўся «пе ра пра цоў ка». Гэ та 
кан сер ва вае і ма лоч на кан сер ва-
вае прад пры ем ствы, мя са кам-
бі нат, кам бі кор ма вы і два льно-
за во ды. Глы боц кія каў ба сы, згу-
шча нае ма ла ко, роз ныя кан сер вы 
ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там не 
толь кі на Ві цеб шчы не.

Ёсць у Пры дзвін скім краі і 
асоб на ўзя тыя гас па дар кі, на 
пры кла дзе якіх пра ца ваць мож на 
па ву чыц ца на ват не ка то рым аг-
ра ры ям Еў ра са ю за. У гас па дар цы 
«Аль гоў скае» Ві цеб ска га ра ё на 
бы лі ўра джаі збож жа вых і пад 70 
цэнт не раў з гек та ра. Кам бай не ры 
і ін шыя прад стаў ні кі — па ста ян-
ныя ўдзель ні кі рэс пуб лі кан ска га 
свя та вёс кі «Да жын кі». Акра мя 
тра ды цый ных для на шай кра і ны 
куль тур, тут экс пе ры мен ту юць з 
ві на гра дам.

— Сак рэт на шай плён най ра-
бо ты — у доб рых тра ды цы ях яшчэ 
з са вец кіх га доў, ка лі ка лек тыў 
кал га са імя Чыр во най Ар міі дэ-
ман стра ваў са мы вы со кі клас 
пра цы. Яго бы лы кі раў нік, Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра цы Мі ха іл 
Іса ка віч Кац, уз на чаль ваў гас па-
дар ку з кан ца 1950-х да ся рэ дзі ны 
1980-х га доў. Ка лі Кац стаў стар-
шы нёй, бы ло яму толь кі 35 га доў. 
Шмат ча го ка рыс на га зра біў для 
вёс кі і раз віц ця вы твор час ці. Ён 
не кож на га браў на пра цу. І ця пер 
зем ля ро баў і ін шых спе цы я ліс таў 
у «Аль гоў скім» ад бі ра юць па кон-
кур се. Мне ў свой час па шан ца-

ва ла па зна ё міц ца з ві цеб скім ві-
на гра да рам Вік та рам Паў ла ві чам 
Ку ха ра вым і аса біс та ўба чыць яго 
план та цыю. Я на ма ёй ра дзі ме, 
у Гру зіі, та ко га не ба чыў: больш 
як 200 га тун каў ягад! За га рэў ся і 
вы ра шыў вы рошч ваць ві на град у 
пра мыс ло вых маш та бах, — рас-
каз вае Дэ мі ко НА ДЗІ РАШ ВІ ЛІ, 
кі раў нік сель ска гас па дар ча га 
вы твор ча га ка а пе ра ты ва «Аль-
гоў скае».

Ві на град з-пад Ві цеб ска ака-
заў ся вель мі смач ным і па тэн-
цый на доб рым кан ку рэн там для 
пры ваз но га. Да рэ чы, гас па дар ка 
ў лі ку ін ша га мае і фір мо вую сет-
ку крам.

Але па куль ад ны ста ра юц ца 
пра ца ваць эфек тыў на, мно гія, 
на пэў на, спа дзя юц ца на ўда чу.

— Ле тась ура джай насць збож-
жа вых у амаль 140 гас па дар ках 
бы ла больш за 30 цэнт не раў з 
гек та ра, а ў 95 — да 20 цэнт не-
раў. А ў цэ лым воб ласць што год 
ста біль на здае дзяр жа ве больш 
як 1 міль ён збож жа вых... Ка лі 
ка заць пра на доі, то ёсць прад-
пры ем ства, дзе з цяж кас цю на-
да ілі за год ад ка ро вы 1,5 ты ся чы 
літ раў ма ла ка. У 52 гас па дар ках 
на доі да 3 ты сяч літ раў, у пры-
клад на столь кі ж — да 5 ты сяч, — 
кан ста туе Эду ард ДЗЯМ' Я НАЎ, 
на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма.

Ад на з га лоў ных праб лем аг-
ра пра мыс ло ва га сек та ра паў ноч-
най воб лас ці Бе ла ру сі ты по вая 
для ўсёй кра і ны: вя лі кія па зы кі 

па крэ ды тах і кас міч ныя па ме ры 
пра цэнт най стаў кі апош ніх.

Па пад лі ках спе цы я ліс таў, 38% 
ад вы руч кі ідзе на кам пен са цыю 
бан каў скіх крэ ды таў. Ва ўра дзе, 
зра зу ме ла, ве да юць пра гэ ты «га-
лаў ны боль».

І як ня даў на ад зна чыў ві цэ-
прэм' ер Мі ха іл РУ СЫ пад час 
су стрэ чы з ад каз ны мі асо ба мі ў 
По лац ку, трэ ба на огул вы ра шыць 
праб ле му за па зы ча нас ці аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су, асаб лі ва 
крэ ды тор скай. Зы хо дзя чы з гэ-
та га, бы лі пад рых та ва ны ча ты ры 
пра ек ты ўка за Прэ зі дэн та. Бу дзе 
пра ду гле джа ны шэ раг прэ фе рэн-
цы й, але даў гі прый дзец ца ўсё 
роў на вяр таць! Кі раў ні кі гас па да-
рак, рай вы кан ка маў па він ны так 
кі ра ваць, каб за раб ляць больш 
гро шай. У вы ні ку бу дзе доб ра 
ўсім: у цэ лым дзяр жа ве, ра ё ну, 
гас па дар цы і кож на му пра ца ві та-
му вяс коў цу.

Мяр ку ец ца, што ўжо ў на ступ-
ным го дзе дзяр жаў ны за каз ста не 
вель мі пры ваб ным, па вы гад ных 
ры нач ных цэ нах — толь кі пра цуй.

Якас ная сель ска гас па дар чая 
пра дук цыя заў сё ды за па тра ба ва-
на, а ін вес ты цыі ў зям лю мо гуць 
пры но сіць доб рыя да хо ды. Так 
ро біц ца ва ўсім цы ві лі за ва ным 
све це, і Бе ла русь, вя до ма, не вы-
клю чэн не. Ня ўжо мы менш пра-
ца ві тыя, чым, на прык лад, швей-
цар цы, га ланд цы? Ды не. І зям лі, і 
ва ды ха пае. Лю бі сваю зям лю — і 
яна не пад вя дзе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На ўкра ін скім — на ла дзі лі вы ста ву вы ра баў 

на род най твор час ці ўкра ін цаў Бе ла ру сі, а так са-
ма свя та ва рэ ні каў — з на чын кай на лю бы густ. 
Та та ры і баш кі ры зна ё мі лі з роз ны мі ві да мі на-
цы я наль най ба раць бы. Да ге стан цы пад рых та ва лі 
вы ста ву ха лод най зброі, а страў на цы я наль най 
кух ні бы ло столь кі, коль кі на род нас цяў, якія жы-
вуць у Да ге ста не. Бе ла рус ка-па лес цін ская су пол ка 
па ка за ла вя сель ны аб рад, ка лі сяб ры на ру ках ня-
суць жа ні ха да ня вес ты пас ля... лаз ні. На пад вор-
ку гра мад ска га аб' яд нан ня «Дом іран цаў» гу ча лі 
эк за тыч ныя для нас му зыч ныя ін стру мен ты (даф, 
тун бак, се тар, тар, сан тур), пра вя лі май стар-клас 
па ка лі гра фіі. Мал да ва не за пра ша лі гас цей у тан-
ца валь нае ко ла, па каз ва лі на цы я наль ныя руч ні кі 
і ды ва ны руч ной ра бо ты, не ка то рым з якіх ужо 
больш за ста год дзе...

Адзін з фес ты валь ных пад вор каў сё ле та ўпер шы ню быў паш то-
вым. І гэ та да во лі сім ва ліч на, бо ме на ві та пош та за доў га да з'яў лен ня 
тэ ле фо на і ін тэр нэ ту са скай пам бы ла для лю дзей роз ных на цы я-
наль нас цяў, якія пе ра яз джа лі жыць да нас з ін шых кут коў све ту, 
адзі ным срод кам су вя зі з іх гіс та рыч най ра дзі май. На пад вор ку бы лі 
прад стаў ле ны эле мен ты гро дзен скай пош ты даў ніх ча соў (адзен не 
паш то вых слу жа чых, штэм пе лі, мар кі, кан вер ты...), а так са ма зна ё-
мі лі з су час ны мі па слу га мі.

У за ключ ны дзень фес ты ва лю ў сё лет няй куль тур най ста лі-
цы Бе ла ру сі «ўла да рыў» тэ атр. 8 спек так ляў бы лі ў пра гра ме 
свя та на цы я наль на га тэ ат раль на га мас тац тва, пры чым у са мых 
роз ных жан рах. На прык лад, ар тыс ты экс пе ры мен таль на га тэ ат-
ра-сту дыі «Ба чо нак» па ка за лі прэм' е ру гру зін скай му зы каль най 
ка ме дыі «Вай мэ, Ха ну ма!». Яў рэй скі тэ атр «Ша лом» — му зыч-
ны спек такль «Па да ру нак лё су». А вы пуск ны клас тэ ат раль на га 
ад дзя лен ня Гро дзен скай шко лы мас тац тваў імя Ты зен гаў за — 
па ста ноў ку зна ка мі та га «Рэ ві зо ра». На ву лі цах го ра да лю дзей 

за баў ля лі тэ ат ры пан та мі мы, рос та вых ля лек, мо ды, кас цю ма і 
пры чос кі...

...Пэў на, та кой коль кас ці мяс цо вых жы ха роў і гас цей, столь кі па-
зі тыў ных эмо цый, усме шак у фес ты валь ным Грод не да гэ туль яшчэ 
не бы ло. У чар го вы раз свя та па цвер дзі ла, што на ша кра і на — гэ та 
бе ла рус кі дом, дзе ша ну юць лю дзей лю бой на цы я наль нас ці. Дзе ўсе 
мы роз ныя, але мы — ра зам!

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК, 
фота Ана толя КЛЕ ШЧУКА.

СУЛАДДЗЕ ЖЫЦЦЯСУЛАДДЗЕ ЖЫЦЦЯ

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  �� ЛЮ БІ ЗЯМ ЛЮ — 
ЯНА НЕ ПАД ВЯ ДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У 1944 го дзе вой скі, якія вы зва ля лі Бе ла русь ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў, за спе лі по пел ад яшчэ не асты лых пе чаў і бы лі 
ўра жа ны бес ча ла веч ны мі зла чын ства мі, якія тва ры лі ся на пра ця гу 
не каль кіх га доў у Трас цян цы. «Бе ла русь, якая стра ці ла за га ды 
вай ны кож на га трэ ця га жы ха ра, ні ко лі не за бу дзе тых страш ных 
ста ро нак гіс то рыі», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Гіс то ры ка мі і ар хі тэк та ра мі рас пра ца ва на маш таб ная кан цэп цыя 
ме ма ры я ла, вы дат ка ва ны дзяр жаў ныя срод кі на яго бу даў ніц тва, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА. Жа дан не ўнес ці свой уклад ва ўве ка ве чан не 
па мя ці ах вяр на цыз му вы ка за ла і між на род ная гра мад скасць. У 
за кла дзе най па мят най кап су ле на мес цы бу даў ніц тва ме ма ры яль-
на га комп лек су га во рыц ца, што ён па ві нен па слу жыць на па мі нам 
бу ду чым па ка лен ням аб тра гіч ных па дзе ях, якія ні ко лі не па він ны 
паў та рыц ца; ста не сім ва лам бо лю і смут ку для лю дзей роз ных на-
цы я наль нас цяў і ве ра выз нан няў, пе ра сця ро гай су праць ад ра джэн ня 
вар' яц кіх ідэй пе ра ва гі ад ных на ро даў над ін шы мі.

На ме ра пры ем стве пры сут ні ча лі на шчад кі вяз няў Трас цян ца 
з роз ных кут коў Бе ла ру сі, а так са ма з Аў стрыі, Гер ма ніі, Із ра і ля, 
Поль шчы, Чэ хіі, ЗША і ін шых кра ін, за меж ныя гос ці, прад стаў ні кі 
дып кор пу са. У цы ры мо ніі за клад кі па мят най кап су лы пры ня ла ўдзел 
і ву ча ні ца ад ной з мін скіх школ, чыя пра ба бу ля ра зам са сва ім ма-
лень кім сы нам бы ла спа ле на ў Трас цян цы.

«У гэ тыя хві лі ны агуль нага смут ку ўсе мы звяр та ем ся ў дум ках да 
свет лай па мя ці кож на га, хто стаў ах вя рай на цысц кіх зла чын стваў, 
да ня мых це няў жан чын, муж чын, ста рых і дзя цей, якія ня бач на ата-
ча юць нас тут. І мы цвёр да ка жам: «Ні ко лі больш!» Ні ко лі не па він ны 
паў та рыц ца вар' яц твы фа на ты каў, ні ко лі не па він ны пе ра маг чы ідэі 
ксе на фо біі, да мі на ван ня і на цы я наль най не цяр пі мас ці», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар, звяр та ю чы ся да пры сут ных.

«Мы зро бім усё для та го, каб на бе ла рус кай зям лі па на ва лі ўза е -
ма па ва га, па мяр коў насць і зго да, ула да ры лі прын цы пы гу ма ніз му 
і доб рай во лі», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На ме ра пры ем стве так са ма пры сут ні чаў прэ зі дэнт Су свет на га 
яў рэй ска га кан грэ са Ро нальд Лаў дэр. «Сён ня га лоў ны ўрок, які 
ўсе мы па він ны за сво іць, гэ та тое, што не аб ход на не пры мі ры ма 
зма гац ца з усі мі пра ява мі ра сіз му, ан ты се мі тыз му, ксе на фо біі і 
не цяр пі мас ці», — ска заў ён на цы ры мо ніі.

У гу тар цы з ве тэ ра на мі пас ля за вяр шэн ня цы ры мо ніі Прэ зі дэнт 
пад крэс ліў, што Бе ла русь па каз вае ўся му све ту прык лад за ха ван ня 
са праўд ных каш тоў нас цяў у жыц ці лю дзей. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па жа даў ве тэ ра нам яшчэ доў гіх га доў жыц ця і пад крэс ліў, што шмат 
у чым ме на ві та яны, а не пом ні кі, спры я юць пе ра да чы ма ла до му 
па ка лен ню па мя ці пра мі ну лую вай ну і цяж кія пас ля ва ен ныя га ды. 
Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што ста ра ец ца іні цы я ваць бу даў ніц тва 
пом ні каў, ме ма ры я лаў, і ў тым лі ку но ва га бу дын ка му зея Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, «каб лю дзі, якія прый шлі на ват ужо пас ля нас, 
не за бы лі ся пра тое страш нае го ра».

Акра мя та го, Прэ зі дэнт зга даў пра па дзеі ў Еў ро пе, дзе ча сам 
ад маў ля юц ца і ста вяц ца пад су мнен не тра ды цый ныя каш тоў нас ці, 
руй ну юц ца ве ка выя асно вы. «Я га на ру ся тым, што мой на род — 
вы — з'яў ля ец ца апо рай гэ тых каш тоў нас цяў. Ця пер нам ад да юць 
да ні ну па ва гі, што мы за ста лі ся ты мі людзь мі, якія па він ны жыць 
на гэ тай зям лі і па каз ваць прык лад ін шым, як трэ ба бу да ваць ад-
но сі ны», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Прый дзе час, і мы 
бу дзем ба га тыя ма тэ ры яль на, та му што мы ба га тыя ду хоў на», — 
упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

ЖЫ ВАЯ 
ПА МЯЦЬ

АБ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТАХ 
І ПЕРС ПЕК ТЫ ВАХ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю 
буй ным серб скім срод кам ма са вай ін фар ма цыі: гра мад ска-
па лі тыч на му што дзён ні ку «Па лі ты ка» — най ста рэй шай га зе це 
на Бал ка нах, па пу ляр най у па лі тыч ных, дзе ла вых і ака дэ міч-
ных ко лах Сер біі, і дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «Ра дыё 
і тэ ле ба чан не Сер біі» — на цы я наль на му ме ды я хол дын гу, 
най буй ней ша му вя шчаль ні ку на тэ ры то рыі бы лой Юга сла віі 
і Бал кан.

Кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў на шы ро кае ко ла пы тан няў, якія 
да ты чы лі ся пры чын устой лі вас ці са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Бе ла ру сі на фо не кры зіс ных з'яў у су свет най эка но мі цы, 
уза е ма ад но сін Бе ла ру сі з ЕС і НА ТА, ста ну і перс пек тыў бе ла рус-
ка-серб скіх ад но сін, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Га во ра чы аб кры ты цы За ха ду ад нос на па лі ты кі, што пра во-
дзіц ца ў Бе ла ру сі, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Ча го мне 
крыў дзіц ца на За хад? Я ж ра зу мею, ча го яны хо чуць ад мя не і 
ча го яны хо чуць ад Бе ла ру сі. Я ні ко лі на гэ та не пай ду і не да зво-
лю ім тут гас па да рыць».

«Дзя ку ю чы гэ та му мы не як раз ві ва ем ся і больш-менш утрым лі-
ва ем ста біль насць у кра і не. Для мя не знач на важ ней, я час та пра 
гэ та ка жу, каб ма ла дая ма ма вый шла поз на ве ча рам і вы вез ла 
на ка ляс цы сваё дзі ця, не ба ю чы ся та го, што ней кія ма ра дзё ры-
жы ва дзё ры яе спы няць і бу дуць здзе ка вац ца. Каб нар маль на 
жы лі сем'і, каб на ра джа лі дзя цей. Для мя не гэ та важ ней, чым 
па ехаць у Еў ра са юз і там паў смі хац ца адзін ад на му», — пад крэс-
ліў Прэ зі дэнт.

Асоб ная ўва га пад час ін тэр в'ю бы ла на да дзе на да лей шай 
эва лю цыі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, яго пры ваб нас ці для 
ін шых дзяр жаў. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што ў но ва га ін-
тэ гра цый на га ўтва рэн ня вя лі кія перс пек ты вы. Ад нак для та го, 
каб да яго за ха це лі да лу чыц ца ін шыя кра і ны, ЕА ЭС «не аб ход на 
пра дэ ман стра ваць з пунк ту гле джан ня эка но мі кі нар маль ныя 
перс пек ты вы, па ка заць усім, што гэ та са праў ды жыц ця здоль нае 
аб' яд нан не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма вы ка заў сваё ба чан не вы то каў 
унут ры па лі тыч на га кры зі су ва Укра і не.

Пас ля ін тэр в'ю серб скія жур на ліс ты цёп ла па дзя ка ва лі бе ла-
рус ка му лі да ру за да па мо гу, ака за ную Бе ла рус сю ў пе ра адо лен ні 
на ступ стваў ня даў няй раз бу раль най па вод кі ў Сер біі.

СУСТРЭЧЫ Ў КІЕВЕ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел 

у інаў гу ра цыі вы бра на га Прэ зі дэн там Укра і ны Пят ра Па ра-
шэн кі, пад час якой ко рат ка па раз маў ляў з шэ ра гам кі раў ні-
коў дзяр жаў, што пры бы лі на цы ры мо нію. Асаб лі ва цёп лыя 
су стрэ чы ад бы лі ся з бы лы мі прэ зі дэн та мі Укра і ны Ле а ні дам 
Краў чу ком, Ле а ні дам Куч мам і Вік та рам Юшчан кам, па ве дам-
ляе ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Як ад зна ча юць на гля даль ні кі, Аляк сандр Лу ка шэн ка апош-
нім па кі нуў ло жу, дзе зна хо дзі лі ся за про ша ныя вы со кія гос ці 
і сям'я Пят ра Па ра шэн кі. Пры чы най та го бы ла ўва га дэ пу та-
таў Вяр хоў най Ра ды Укра і ны да бе ла рус ка га лі да ра. Мно гія з 
дэ пу та таў па ды хо дзі лі, каб па ціс нуць ру ку і вы ка заць сло вы 
ўдзяч нас ці.

По тым ад бы ла ся ім пра ві за ва ная 30-хві лін ная прэс-кан фе рэн-
цыя Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Яго аб сту пі лі ка ля 100 жур на ліс таў 
з еў ра пей скіх і ўкра ін скіх СМІ. Бе ла рус кі лі дар ад ка заў на ўсе 
пы тан ні, якія да ты чы лі ся раз віц ця ўза е ма ад но сін з Укра і най і 
вы бра ным прэ зі дэн там, а так са ма бу ду ча га Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за.

Як ад зна ча юць на гля даль ні кі ў Кі е ве, мер ка ван не Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі на конт сі ту а цыі ва Укра і не, а так са ма яго асо ба вы клі ка лі 
вы со кую ці ка васць у жур на ліс таў і па лі ты каў.

ДАЎ ГІ ВЫ ПЛА ЦІ ЛІ...
Але зо ла та ва лют ныя рэ зер вы кра і ны па вы ні ках мая, згод на 
з ме та да ло гі яй МВФ, ска ра ці лі ся на 84,5 млн до ла раў ЗША 
і, па па пя рэд ніх звест ках, на 1 чэр ве ня скла лі 5,3956 млрд 
до ла раў ЗША ў 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 рэ зер ваў 

ска ра ціў ся на 3,1 млн до ла раў і на 1 чэр ве ня склаў 6,0912 млрд у 
эк ві ва лен це. «На зні жэн не рэ зер ваў у маі 2014 го да паў плы ва ла 
па га шэн не ўра дам і На цы я наль ным бан кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
поў ным аб' ёме знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най 
ва лю це, а так са ма зні жэн не кош ту зо ла та на між на род ным рын ку 
каш тоў ных ме та лаў», — тлу ма чаць у Нац бан ку.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
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«ІН ДЭЗ ІТЫ» ВЯР ТА ЮЦ ЦА 
Ў ГАНД ЛЁ ВУЮ СЕТ КУ

Дзярж стан дарт вы даў прад пі сан не аб вы ман ні з ганд лё вай 
сет кі ім парт ных ха ла дзіль ні каў «Ін дэз іт». Гэ та ста ла вы ні кам 
пра вер кі, якую пра вя ла ін спек цыя Дзярж стан дар та па Мін скай 
воб лас ці і г. Мін ску ў фі лі яле ТАА «Ты тунь Ін вест» «Ганд лё вы 
цэнтр «Ка ро на» ў ста лі цы.

Ча ты ры най мен ні ха ла дзіль ні каў ганд лё вай мар кі «Ін дэз іт» — BІA 
18NF, BІA 20, BІA 20X, ІB 201S — вы твор час ці Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі (г.Лі пецк, ЗАТ «Ін дэз іт Ін тэр нэшнл») рэа лі зоў ва лі ся ў зга да най 
ганд лё вай ар га ні за цыі з па ру шэн ня мі па тра ба ван няў бяс пе кі, уста-
ноў ле ных у дзяр жаў ным стан дар це на гэ тую пра дук цыю. Па вы ні ках 
вы пра ба ван няў, якія пра во дзі лі ся пад час пра вер кі спе цы я ліс та мі 
акрэ ды та ва най вы пра ба валь най ла ба ра то рыі, быў вы яў ле ны шэ раг 
не ад па вед нас цяў яму.

Так, устрой ства ма ца ван ня сет ка ва га шну ра не бы ло за фік са ва на 
на леж ным чы нам: пры вы пра ба ван нях яго па шко джан не ад бы ло ся 
ўжо пас ля 3-крат на га пры кла дан ня цяг ну ча га на ма ган ня за мест 25-
крат на га, уста ноў ле на га стан дар там. Ман таж і ма ца ван не сет ка ва га 
шну ра не за бяс печ ва лі на дзей насць за зям лен ня ха ла дзіль ні ка. Тым 
са мым не бы ла вы клю ча на маг чы масць па ра жэн ня элект рыч ным 
то кам пры вы ка ры стан ні пры бо ра. Акра мя та го, за пра ва чныя труб кі 
ма тор-кам прэ са раў ме лі вост рыя кром кі, якія ства ра юць не бяс пе ку 
для спа жыў ца пры экс плу а та цыі і аб слу гоў ван ні вы ра баў. Тым не 
менш на вы шэй на зва ныя ха ла дзіль ні кі ёсць сер ты фі ка ты ад па вед-
нас ці Мыт на га са ю за, вы да дзе ныя ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, па ве дам-
ляе прэс-служ ба Дзярж стан дар та.

Ганд лё вае прад пры ем ства атры ма ла прад пі сан не ар га ні за ваць 
вяр тан не спа жыў ца мі і вы ман не з аба ра чэн ня пра ве ра най пра дук-
цыі. Ма тэ ры я лы аб вы яў ле ных ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
і вы ка ры стан ні штраф ных санк цый пе ра да дзе ны ў су до выя ор га ны. 
Апроч гэ та га, афі цый ная ін фар ма цыя аб вы ні ках пра вер кі бу дзе на-
кі ра ва на ў Фе дэ раль ную служ бу па акрэ ды та цыі «Ра сак рэ ды та цыя» 
для ацэн кі дзей нас ці ор га на па сер ты фі ка цыі, які вы даў сер ты фі кат 
ад па вед нас ці.

БЕ ЛАЕ ПА ВІН НА БЫЦЬ ЧЫС ТЫМ
Га ра доц кі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт за ба ра ніў вы ка ры стан-

не ма ла мер ных суд наў з бен зі на вы мі пад вяс ны мі ло дач ны мі 
ма то ра мі, ка та раў і гід ра цык лаў на шэ ра гу вод ных аб' ек таў.

Па вод ле ін фар ма цыі 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, гэ та азё-
ры Лу га вое, Шчар ба коў скае, Арэ ха вае, раз ме шча ныя з за ход ня га 
бо ку Га рад ка; во зе ра Цёс та з паў ноч на-ўсход ня га бо ку вёс кі Ся ло 
Ста да лі шчан ска га сель са ве та; во зе ра Ра маш ка ва з за ход ня га бо ку 
і во зе ра Азяр кі з паў ноч на га бо ку вёс кі Азяр кі Ме жан ска га сель са-
ве та; во зе ра Бе лае, раз ме шча нае з паў ноч на га бо ку вёс кі Сур мі на 
Гур кін ска га сель са ве та; во зе ра Чар на во з паўд нё ва г а бо ку вёс кі 
Клю шо ва Ві раў лян ска га сель са ве та.

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та на пад ста ве ар ты ку ла 23 Вод на га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь у мэ тах ахо вы жыц ця і зда роўя гра ма-
дзян, за бес пя чэн ня на сель ніц тва ва дой для піт ных і гас па дар чых па-
трэб, за ха ван ня рэ жы му ка ры стан ня асаб лі ва ахоў ных тэ ры то рый.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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