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...Бо сяб роў са праў ды 
не мя ня юць

Пас ля за кан чэн ня фа куль тэ та жур на ліс ты кі Бел дзярж-
уні вер сі тэ та я пяць га доў пра ца ваў у Стаўб цоў скай ра ён-
най га зе це «Пра мень» і вось ужо трыц цаць — ва Уз дзен-
скай «Чыр во най зор цы». За гэ ты час да во дзі ла ся мець 
спра вы (су пра цоў ні чаць аль бо дру ка вац ца) з аб лас ным і 
пе ра важ най боль шас цю рэс пуб лі кан скіх вы дан няў, не ад-
но з іх вы піс ваць на боль шы ці мен шы тэр мін, па ста ян на 
куп ляць у кі ёс ках Бел са юз дру ку. Та кім чы нам, у кож най 
га зе ты вы яў ля лі ся як свае плю сы, так і мі ну сы. А вось 
на дзей ным, пра ве ра ным сяб рам усе 35 га доў бы ла і за-
ста ец ца «Звяз да».

Ці ка васць да яе па ча ла ся з та го, што, атры маў шы све-
жы ну мар, па чы наў шу каць там проз ві шчы зна ё мых па 
ву чо бе жур на ліс таў Але ны Ці ха но віч і Ва лян ці на Ждан ко, 
по тым — ін шых ма ла дых ці не вель мі, але да свед ча ных, 
ад каз ных за спра ву пра фе сі я на лаў... У тыя не та кія ўжо і 
даў нія 90-я мі ну ла га ста год дзя «Звяз да», як ні я кая ін шая 
га зе та, бы ла сме лай, уваж лі вай да праб лем ча ла ве ка, 
ад каз най за кож нае сло ва.

Апроч та го, вя лі кім да сяг нен нем звяз доў цаў бы ла і 
за ста ец ца іх пры хіль насць да род на га сло ва. Па сут нас-
ці, гэ та вы дан не — ці не адзі ны су раз моў нік, які га ва рыў, 
га во рыць і, спа дзя ю ся, бу дзе га ва рыць з чы та чом па-бе-
ла рус ку. Прык лад «Звяз ды» да па ма гаў і мне на сва ім 
уз роў ні на пра ця гу дзе ся ці год дзяў ад стой ваць та кую ж 
па зі цыю: у ра ён най га зе це Уз дзен шчы ны (ра дзі мы мно гіх 
кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры, вя до мых дзея чаў куль ту-
ры і мас тац тва) на рус кай мо ве дру ку юц ца толь кі вер шы, 
пра гра ма тэ ле ба чан ня ды асоб ныя рэ клам ныя ма тэ ры я лы. 
Та кой жа па зі цыі пры трым лі ва лі ся і ка ле гі са Стоўб цаў, 
Ва ло жы на, не ка то рых ін шых ра ё наў Мін шчы ны.

...Дру ка ва лі ся на ста рон ках «Звяз ды» і мае до пі сы — 
края знаў чыя ар ты ку лы, лі та ра тур ныя спро бы, праў дзі выя 
гіс то рыі ў руб ры цы «Алё, на род на про ва дзе!», вер ша ва-
ныя рад кі на кон курс «Хто ка го?».

Зрэш ты, не бу ду пе ра ліч ваць руб ры кі ды проз ві шчы 
аў та раў, якія най больш па да ба юц ца. Густ у кож на га свой. 
А вось што не су мнен на, дык гэ та вы со кі ўзро вень «Звяз-
ды», га зе ты, у «асо бе» якой, ві даць, кож ны зной дзе ка лі 
не вер на га сяб ра, то шчы ра га су раз моў ні ка.

Вік тар Са ба леў скі,

г. Уз да.

Як па ве да міў на мес-

нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня па нар ка кант-

ро лі і су праць дзе ян ні ганд-

лю людзь мі кры мі наль най 

мі лі цыі Дзміт рый ЦА ЮН, 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў у поў най ме ры ўсве-
дам ляе маш та бы па гро зы і 
імк нец ца адэ кват на рэ ага-
ваць на звя за ныя з ёй вы-
клі кі.

З 2007 го да ў на шай кра і-
не па ча лі вы яў ляц ца вы пад кі 
вы ра бу пар наг ра фіч най пра-
дук цыі ў пад поль най сту дыі 
з пры цяг нен нем дзя цей і 
рас паў сюдж ван нем па доб-
ных зды мак у ін тэр нэ це на 

роз ных спе цы я лі за ва ных 
плат ных сай тах. Дзя ку ю чы 
свое ча со ва пры ня тым ме-
рам у Бе ла ру сі бы ла спы-
не ная дзей насць не каль кіх 
зла чын ных груп, якія зай-
ма лі ся вы ра бам і рас паў-
сюдж ван нем дзі ця чай пар-
наг ра фіі ў се ці ве. З улі кам 
на рас тан ня па гроз, звя за-
ных з гэ тай з'я вай, па іні цы-
я ты ве МУС са снеж ня 2008 
го да дзей ні чае но вая нор-
ма Кры мі наль на га ко дэк са, 
якая пра ду гледж вае ад каз-
насць за та ко га ро ду зла-
чын ства. За вы раб і рас паў-
сюдж ван не пар награ фіч ных 
ма тэ ры я лаў або прад ме таў 

пар наг ра фіч на га ха рак та ру 
з вы явай не паў на лет ніх пра-
ду гледж ва ец ца па ка ран не ў 
вы гля дзе па збаў лен ня во лі 
тэр мі нам да 13 га доў.

У бе ла рус кім за ка на-
даў стве па няц це дзі ця чай 
пар наг ра фіі ад па вя дае ўсім 
між на род ным стан дар там. 

Пад раз дзя лен ні па ба-
раць бе з па доб ны мі пра ва-
па ру шэн ня мі ак тыў на ўка-
ра ня юць у сваю дзей насць 
пра грам нае за бес пя чэн не 
СРS, рас пра ца ва нае і пры-
зна ча нае для збо ру і ана-
лі зу ад кры тай ін фар ма цыі 
з фай ла аб мен ных се так з 
мэ тай вы яў лен ня асоб, якія 
рас паў сюдж ва юць аль бо 
ка лек цы я ну юць дзі ця чую 
пар наг ра фію. На сён няш ні 
дзень да дзе ным пра грам-
ным пра дук там ка рыс та-
юц ца 77 кра ін све ту. Па ха-
дай ніц тве на шай кра і ны 
рас пра цоў шчы кі СРS пе ра-
кла лі сваю пра гра му на бе-
ла рус кую мо ву, што іс тот на 
па вы шае эфек тыў насць яе 
вы ка ры стан ня.

Га во ра чы аб ін шых фор-
мах дзі ця чай экс плу а та цыі, 

трэ ба ад зна чыць, што, згод-
на з на цы я наль ным і між на-
род ным за ка на даў ствам, 
лю быя дзе ян ні, якія на кі-
ра ва ны на вы ка ры стан не 
дзі ця ці, на ват не звя за ныя 
з якім-не будзь уз дзе ян нем 
на яго — мае мес ца ўяў ная 
доб ра ах вот насць, — лі чац-
ца ганд лем людзь мі. У гэ-
тай су вя зі МУС пра па нуе 
раз гля даць ган даль дзець-
мі як са ма стой ны від зла-
чын ства, які ахоп лі вае ўсе 
фор мы дзі ця чай экс плу а та-
цыі не за леж на ад срод каў 
уз дзе ян ня.

— У цэ лым сі ту а цыя не 
з'яў ля ец ца кры тыч най для 
на шай кра і ны і не вы хо дзіць 
з-пад кант ро лю, — пад крэс-
ліў Дзміт рый Ца юн. — Ад нак 
ёсць дак лад нае ра зу мен не, 
што ў част цы за ка на даў ства 
трэ ба ўдас ка наль ваць тыя 
нор мы, якія іс ну юць, з ужы-
ван нем ак ту аль ных фор маў 
і ме та даў ба раць бы су праць 
та кіх не га тыў ных з'яў, як 
рас паў сюдж ван не дзі ця чай 
пар наг ра фіі і пра сты ту цыі ў 
ін тэр нэце.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Ак ту аль наАк ту аль на

Што год у краіне вы яў ля юц ца і пры цяг ва юц ца 

да кры мі наль най ад каз нас ці не каль кі дзя сят каў 

рас паў сюдж валь ні каў дзі ця чай пар наг ра фіі 

ў ін тэр нэце. Уся го з 2009 го да за фік са ва на 

434 зла чын ствы, звя за ныя з аба ро там дзі ця чай 

пар наг ра фіі. За 9 ме ся цаў бя гу ча га го да 

вы яў ле на 54 та кія зла чын ствы. Па чы на ю чы 

з 2005 го да ўста ноў ле на 149 не паў на лет ніх 

дзя цей, з іх — 79 ма ла лет ніх, якія бы лі 

вы ка ры ста ныя ў пор наз дым ках і ма тэ ры я лы з які мі 

рас паў сюдж ва лі ся ў ін тэр нэ це. Праб ле ма дзі ця чай 

пра сты ту цыі так са ма іс нуе. З 2005 го да ў ака зан не 

ін тым ных па слуг бы ло ўцяг ну та 300 дзя цей.

Трэ нер скі штаб 
«зуб роў» па кі дае клуб

Пра гэ та па ве да мі лі ў прэс-

служ бе ха кей на га «Ды на-

ма-Мінск». Га лоў ны трэ нер 

Гор дзі Ду а ер зволь не ны, з 

трэ не ра мі Сяр ге ем Ста сем 

і Кан стан ці нам Каль цо вым, 

а так са ма на стаў ні кам па ва-

ра та рах Анд рэ ем Ку дзі ным, 

трэ не рам па фіз пад рых тоў цы Ге на дзем Лян го і 

трэ не рам-се лек цы я не рам Юры ем Кузь мян ко вым 

кант рак ты ска са ва ны па па гад нен ні ба коў.

«Ка ман дзе па трэб ны ра ды каль ныя пе ра ме ны, та му, 

су мес на з трэ не ра мі аб мер ка ваў шы ста но ві шча спраў, 

мы прый шлі да ад на душ най вы сно вы, што спы нен не су-

пра цоў ніц тва з ця пе раш нім трэ нер скім шта бам па він на 

на даць ста ноў чы ім пульс на шай ка ман дзе», — ка ментуе 
на ві ну ге не раль ны ды рэк тар ХК «Ды на ма-Мінск» 

Дзміт рый БАС КАЎ. Ён ад зна чыў, што гуль цам не аб-
ход на кар ды наль нае па ляп шэн не прак тыч на ўсіх кам-
па не нтаў гуль ні. У та кія мо ман ты рэз кія ра шэн ні апраў-
да ныя, толь кі так маг чы ма неш та змя ніць. Хут ка бу дзе 
аб ве шча на пра тое, хто за ме ніць Гор дзі Ду а е ра і яго 
асіс тэн таў. Но вы трэ нер скі штаб пры сту піць да ра бо ты 
ў най блі жэй шы час, каб пад рых та ваць ка ман ду да мат ча 
су праць «Трак та ра», які ад бу дзец ца ўжо заўт ра. Мяр-
ку ец ца, што яго ўзна ча ліць ця пе раш ні трэ нер збор най 
Бе ла ру сі Анд рэй Сі да рэн ка.

На га да ем, Ду а ер пры няў ка ман ду ле там мі ну ла га го да. 
На ця пе раш ні мо мант «Ды на ма-Мінск» зай мае апош няе 
мес ца ў За ход няй кан фе рэн цыі, ад зо ны плэй-оф на шу 
ка ман ду ад дзя ляе сем ач коў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукцио-
на) по поручению РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-
Гомельоблнефтепродукт» (продавец) извещает о проведении 20 ноября 
2018 года открытого аукциона по продаже имущества – лот № 13: Стенд 
для проверки электрооборудования Э-250-02 (инв. № 5956r). Начальная 
цена продажи имущества, с учетом НДС (20 %), 24,50 бел. руб. Сумма 
задатка, с учетом НДС (20 %), 2,45 бел. руб. Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участ-
ника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Подробное извеще-
ние опубликовано в газете «Звязда» от 18.10.2018 г.  УНП

У ня дзе лю ўвесь свет ад зна чыць юбі лей ную да ту — 
100-год дзе з дня за кан чэн ня Пер шай су свет най вай ны. Свя-
точ ныя ме ра пры ем ствы з удзе лам лі да раў дзяр жаў ад бу дуц-
ца ў Фран цыі, дзе і бы ло пад пі са на па гад нен не, якое па кла ла 
ка нец ад ной з са мых жах лі вых вой наў ча ла вец тва.

Прой дуць дні па мя ці і ў Бе ла ру сі. Учо ра дэ ле га цыі і па слы 
за меж ных кра ін ус кла лі квет кі да ме ма ры яль на га комп лек-

су, уста ля ва на га ў го нар за гі ну лых у Пер шай су свет най 
вай не на Брац кіх ва ен ных мо гіл ках. На шчад кі тых, хто не-
ка лі ва я ваў па роз ныя ба кі, су стрэ лі ся, каб хві лі най маў-
чан ня ўша на ваць па мяць тых, хто паў ах вя рай па лі тыч ных 
кан флік таў па чат ку XX ста год дзя. Ад бе ла рус ка га бо ку на 
ме ра пры ем стве пры сут ні чаў на мес нік мі ніст ра за меж ных 
спраў Алег Краў чан ка.

Пра даў жэн нем ме ра пры ем стваў, пры све ча ных юбі лей-
най да це, ста не ба га слу жэн не ў хра ме-пом ні ку ў го нар Усіх 
Свя тых, якое ад бу дзец ца 11 ліс та па да.

Анд рэй СА ЗО НАЎ. Фо та аў та ра.

Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не

Мо ва на ша
Ці важ на, як га во раць на бо га слу жэн ні?

Дня мі ад бы ло ся па ся джэн не Кан суль та тыў на га між-

кан фе сій на га са ве та пры Упаў на ва жа ным па спра-

вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў. На ім пры сут ні ча лі як 

служ бо выя асо бы, так і свя та ры са мых роз ных кан-

фе сій — у тым лі ку пра ва слаў ных, ка то лі каў, іў дзе-

яў, лю тэ ран, хрыс ці ян ве ры еван гель скай і ін шых. 

На па ся джэн ні аб мяр коў ва лі са мыя вост рыя пы тан ні, 

да тыч ныя жыц ця кан фе сій, на прык лад моў ныя і па-

лі тыч ныя ас пек ты.

— Ка та ліц кая царк ва скон чы ла вя лі кую пра цу па пе ра кла-
дзе Біб ліі на бе ла рус кую мо ву, — ад зна чыў Упаў на ва жа ны 

па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў Ле а нід ГУ ЛЯ КА. — 
Ад нак у мя не ўзні кае пы тан не, да во лі не ча ка нае: для ча го 
гэ та бы ло зроб ле на?.. Тлу ма чу сваю дум ку. У Гро дзен скай 
воб лас ці пра цуе 23 ксян дзы з Поль шчы, і ні во дзін з іх не 
вы ка рыс тоў вае ні бе ла рус кую, ні рус кую мо вы!.. У нас да-
во лі ла яль нае за ка на даў ства ў гэ тым пла не. Але ня даў на я 
су стра каў ся са сва і мі ка ле га мі з Літ вы. Ка лі раз мо ва зай-
шла пра тое, на якой мо ве ў іх пра вод зяць бо га слу жэн ні 
за про ша ныя свя та ры, яны ад ка за лі, што та кое там уво гу ле 
не аб мяр коў ва ец ца — не вы ка рыс тоў ва ец ца ні я кая ін шая 
мо ва апроч лі тоў скай. Біб лію пе ра кла лі, паў сюль пра гэ та 
рас па вя лі — гэ та ўсё над звы чай доб ра. І я стаў лю ся з вя лі-
кай па ва гай да пе ра кла ду Біб ліі на бе ла рус кую мо ву. Ад нак 
трэ ба, каб тое, што зроб ле на, сты ка ва ла ся з мо вай, якая на 
прак ты цы вы ка рыс тоў ва ец ца ў слу жэн ні.

У сваю чар гу ві кар ны епіс кап Мін ска-Ма гі лёў скай ар-

хі епар хіі Рым ска-ка та ліц кай царк вы ў Бе ла ру сі Юрый 

КА СА БУЦ КІ ад ка заў: «Не ўсё ад ра зу. Мы і так ма ем да-
во лі вя лі кі пра грэс ва ўвя дзен ні бе ла рус кай мо вы ў бо га-
служ бо вую прак ты ку. Та ко га пра грэ су, як у нас, ня ма ні дзе 
ў све це».

«Та ко га пра грэ су, як у Бе ла ру сі, ні дзе ў све це не шу ка-
юць, — адказаў Ле а нід Гу ля ка. — Та му што служ бы вя дуц ца 
на мо вах тых кра ін, дзе яны ла дзяц ца».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ГОР КАЯ ПА МЯЦЬ ЗЯМ ЛІ

Аба ро нім на шых дзя цей

У апош нія дні моц ны ту ман па нуе прак тыч на на ўсёй тэ-

ры то рыі Мін скай, а так са ма Го мель скай і Гро дзен скай 

аб лас цей, бач насць на асоб ных участ ках аў та ма біль-

ных да рог скла дае 100—200 мет раў. Не зда валь ня ю чыя 

ўмо вы на двор'я за ха ва юц ца і ў бліжэйшыя дні, а сён ня, 

10 ліс та па да, з-за ту ма ну ў кра і не аб' яў ле ны аран жа вы 

ўзро вень не бяс пе кі.

УДАІ УУС Мінск ага абл вы кан ка ма рэ ка мен дуе аў та ма бі ліс-
там у та кіх умо вах аба вяз ко ва ру хац ца з уклю ча ным бліз кім 
свят лом фар. Ехаць вар та з асаб лі вай асця рож нас цю, не пе ра-
вы шаць хут касць, не па ру шаць пра ві лы аб го ну, а пры бач нас ці 
100 і менш мет раў і зу сім па збя гаць аб го наў, за хоў ваць дыс-
тан цыю, на ват лепш па вя лі чыць яе, і па ста ян на кант ра ля ваць 
сі ту а цыю на да ро зе. Не ліш нім бу дзе па збя гаць рэз кіх ма неў раў 
і тар ма жэн няў, а так са ма па вы сіць піль насць пры пра ез дзе 
пе ша ход ных пе ра хо даў як у га ра дах, так і на тра сах. У вы пад-
ку вы му ша на га пры пын ку не аб ход на пар ка ваць аў то як ма га 
да лей ад пра ез най част кі, у аба вяз ко вым па рад ку ўклю чаць 
ава рый ную сіг на лі за цыю, а пры вы ха дзе з ма шы ны кі роў цам 
не аб ход на на дзя ваць свят ло ад бі валь ныя ка мі зэль кі.

Пе ша хо дам ДАІ на гад вае, што іх бяс пе ка цал кам за ле жыць ад 
іх са міх і на стой лі ва рэ ка мен дуе пра яў ляць асаб лі вую ўва гу пры 
пе ра хо дах лю бой пра ез най част кі, а ў цём ны час су так аба вяз-
ко ва аба зна чаць ся бе свят ло ад бі валь ны мі эле мен та мі. Так са ма 
пе ша хо ды па він ны па мя таць, што на сліз кай да ро зе тар маз ны і 
пры пы нач ны шляхі лю бой ма шы ны па вя ліч ва юц ца ў ра зы.
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