
Га тоў насць 
ну мар адзiн

Яшчэ за доў га да стар ту 

фес ты ва лю мно гiя спра ча лi ся, 

цi вар та на огул яго пра во дзiць. 

На ня даў няй прэс-кан фе рэн-

цыi мi нiстр куль ту ры Бе ла ру сi 

Юрый Бон дар на га даў, што за 

ўвесь час геа гра фiя мас тац ка-

га фо ру му аха пi ла 75 кра iн на 

пяці кан ты нен тах, i фак тыч на 

ад ка заў усiм кры ты кам ра зам: 

«За га ды свай го iс на ван ня фес-

ты валь стаў вi зi тоў кай на шай 

кра i ны, жам чу жы най мiж на род-

на га фес ты валь на га ру ху i свое-

асаб лi вым куль тур ным брэн дам 

Бе ла ру сi. Ён яск ра ва i са ма быт-

на пра па ган дуе су час ную i тра-

ды цый ную куль ту ру Бе ла ру сi на 

мiж на род ным уз роў нi, па спя хо ва 

вы кон ва ю чы важ ную мi сiю за ха-

ван ня адзi най твор чай пра сто ры 

сла вян скiх на ро даў».

Так, сё ле та фэст ад на знач на 

бу дзе не та кi, як заў сё ды, але — 

бу дзе. I гэ та ў лi ку iн ша га — наш 

ад каз скеп ты кам, ад ста ра жы-

лаў да не ка то рых кап рыз ных 

прад стаў нi коў СМI, якiя сцвяр-

джа юць, што «ба зар» што год 

толь кi паў та ра ец ца i дэ гра дуе, 

маў ляў, нi чо га но ва га. Але кi-

раў нiк ды рэк цыi мiж на род на га 

фес ты ва лю «Сла вян скi ба зар у 

Вi цеб ску» Глеб Ла пiц кi пе ра ка-

на ны, што па дзея сё ле та бу дзе 

рэ корд най па маш таб нас цi. Ла-

пiц кi пад крэс лi вае: пад рых тоў ка 

па тра ды цыi рас па чы на ец ца на 

на ступ ны дзень пас ля за вяр-

шэн ня па пя рэд ня га фэс ту i iдзе 

што дня з ра нi цы да но чы. Ця пер, 

без умоў на, улiч ва ю чы ню ан сы 

ў су вя зi з вi рус най не бяс пе кай, 

ар га нi за та ры ро бяць усё, каб за-

бяс пе чыць бяс пе ку га ра джан i 

шмат лi кiх гас цей свя та.

Не рас кры тых iнт рыг, акра мя 

та го, ка му да ста нец ца пе ра мо га 

ў мiж на род ным дзi ця чым кон-

кур се i кон кур се ма ла дых вы ка-

наў цаў, за ста ло ся ня шмат. Ад на 

з га лоў ных — ад крыц цё но вай 

зор кi на ад мыс ло вай Алеi зо рак, 

за кла дзе най у 2009 го дзе ка ля 

ам фi тэ ат ра. На ёй ужо кра су юць 

iм ёны лаў рэ а таў Спе цы яль най 

прэ мii Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе-

ла русь «Праз мас тац тва — да 

мi ру i ўза е ма ра зу мен ня» Анд-

рэя Пят ро ва, Алы Пу га чо вай, 

Са фii Ра та ру, Аляк санд ры Пах-

му та вай, Ва ле рыя Ля вонць е ва, 

Ула дзi мi ра Му ля вi на i ан самб ля 

«Пес ня ры», Iга ра Лу чан ка, Льва 

Ле шчан кi, Эдзi ты П'е хi, Над зеi 

Баб кi най, Па ла да Бюль бюль-

аглы, Мi ха i ла Фiн бер га i На цы я-

наль на га ака дэ мiч на га кан цэрт-

на га ар кест ра Бе ла ру сi, Та ма ры 

Гверд цы тэ лi, Ро зы Рым ба е вай, 

Та i сii Па ва лiй... У роз ных кры-

нi цах хо дзяць чут кi, што сё ле та 

спiс па поў нiць Фi лiп Кiр ко раў, 

але ды рэк цыя «Сла вян ска га 

ба за ру» ста ран на за хоў вае маў-

чан не на гэ ты конт.

Сцэ ны без сцен
Оpen air — ме на вi та та кi фар-

мат аб' яд ноў вае ўсе без вы клю-

чэн ня ме ра пры ем ствы «Сла-

вян ска га ба за ру ў Вi цеб ску — 

2020». Тыя iм прэ зы i кан цэр ты, 

якiя не маг чы ма бы ло пе ра нес цi 

з за кры тых па мяш кан няў пад ад-

кры тае не ба, на жаль, да вя ло ся 

вы клю чыць з пра гра мы — але 

са мыя па пу ляр ныя ў фес ты валь-

най пуб лi кi ар тыс ты вы сту пяць 

у збор ных кан цэр тах. У Лет нiм 

ам фi тэ ат ры iх за пла на ва на сем: 

га ла-кан цэрт ад крыц ця «Сла-

вян ска га ба за ру ў Вi цеб ску» 

(16 лi пе ня), пра гра ма Дня Са юз-

най дзяр жа вы «Жы вая му зы ка 

кi но» (17 лi пе ня), «За ла ты хiт» 

(у ноч на 18 лi пе ня), «За ла ты хiт» 

i «Шан сон ТБ — усе зор кi» (18 лi-

пе ня), кан цэрт «Бе ла русь вi тае 

сяб роў» i га ла-кан цэрт за крыц ця 

фес ты ва лю (19 лi пе ня). На ця пе-

раш нi мо мант ды рэк цыя ча кае 

ар тыс таў, удзель нi каў i гас цей 

больш чым 20 кра iн све ту, а на 

кож ную з iм прэз за ста ло ся ка ля 

1000 бi ле таў.

Звяр нi це ўва гу: у мэ тах са-

нi тар най бяс пе кi служ ба ахо вы 

фес ты ва лю сё ле та аб мя жуе для 

гле да чоў до ступ на сцэ ну, та му 

па да рыць з рук у ру кi лю бi ма му 

ар тыс ту бу кет цi су ве нiр атры-

ма ец ца, толь кi ка лi той вый дзе 

ў за лу. На ўза мен ды рэк цыя пра-

па нуе паў дзель нi чаць у ак цыi 

«Бу кет да бры нi» — пе ра лi чыць 

су му, якую мер ка ва ла ся па тра-

цiць на квет кi, на спе цы яль ны 

даб ра чын ны ра ху нак, срод кi з 

яко га на кi ру юць у да па мо гу дзе-

цям.

Но вы ма бiль ны кан цэрт ны 

комп лекс, уз ве дзе ны ка ля КЗ 

«Вi цебск», пры ме не толь кi дзi-

ця чы мiж на род ны кон курс (на 

сён ня вя до ма, што ў iм возь муць 

удзел юныя ар тыс ты з 16 кра iн), 

але i ста не пля цоў кай для iн шых 

пра ек таў. Ме на вi та тут упер шы-

ню ад кры ец ца бяс плат ны нач ны 

кi на тэ атр, у якiм дзя ку ю чы на-

цы я наль най кi на сту дыi «Бе ла-

русь фiльм» бу дуць па ка за ныя 

«Брэсц кая крэ пасць», «Пра вi лы 

гей ме ра», кi на аль ма нах «Вай-

на. За стац ца ча ла ве кам» (уся-

го за пла на ва на тры «Кi на но чы»: 

з 16 на 17 лi пе ня, з 17-га на 18-е 

i з 19-га на 20-е; па ча так се ан-

саў у 23.30). 17 лi пе ня на гэ тай 

пля цоў цы фi нi шуе II Мiж на род-

ны тан ца валь ны пра ект Dream 

Dance Fest — у фi на ле за зван не 

най леп ша га па спа бор нi ча юць 

12 ка лек ты ваў з 11 роз ных га-

ра доў.

Так са ма ўпер шы ню 18 лi-

пе ня тут ад бу дзец ца пра ект 

Promofest Top Artist — кан цэрт 

ма ла дых бе ла рус кiх вы ка наў-

цаў, якiя яшчэ толь кi шу ка юць 

шлях да сва ёй пуб лi кi i па тэн-

цый ных прад зю са раў. Ся род 

удзель нi каў гэ тых кан цэр таў, 

на прык лад, за яў ле ныя Ян Яраш, 

Ан жа лi ка Пуш но ва, Хе ле на Ме-

ра аi, Са ша За ха рык, Воль га Са-

цюк, VAL, Ве ра нi ка Цу бi ка ва ды 

iн шыя ар тыс ты, чые iм ёны ўжо 

гу ча лi ў роз ных мiж на род ных 

кон кур сах i тэ ле пра ек тах.

Тут жа бу дуць пра хо дзiць 

i «Зор ныя га дзi ны» — вя лi кiя 

прэс-кан фе рэн цыi па пу ляр ных 

ар тыс таў i ка лек ты ваў, за якi мi 

ўпер шы ню не ў ан лайн-транс ля-

цыi, а не па срэд на змо гуць на зi-

раць пры хiль нi кi.

Кан цэрт нае «ме ню»
Мас тац кi фо рум — вя лi кi жы-

вы ар га нiзм, у ра бо це яко га, на-

ту раль на, мо гуць зда рац ца збоi i 

форс-ма жо ры, але ар га нi за та ры 

ро бяць усё маг чы мае, каб апе ра-

тыў на ска рэк та ваць усе не прад ба-

ча ныя сi ту а цыi. Та му, на прык лад, 

ка лi са нi тар ная служ ба Гер ма нii не 

да зво лi ла вы езд з кра i ны То ма су 

Ан дэр су, якi му сiў вы сту паць у дру-

гiм ад дзя лен нi кон кур су ма ла дых 

вы ка наў цаў, твор чае спа бор нiц-

тва пе ра фар ма та ва лi — ця пер яно 

прой дзе кам пакт на, у адзiн дзень. 

19 лi пе ня ў 16 га дзiн кан кур сан ты 

(на ця пе раш нi мо мант па цвер дзi-

лi свой удзел прад стаў нi кi 14 кра-

iн) вы ка на юць «Сла вян скi хiт» 

у су пра ва джэн нi Прэ зi дэнц ка га 

ар кест ра — i гэ тыя вы ступ лен нi 

ста нуць част кай кан цэр та «Бе ла-

русь вi тае сяб роў», а ўжо ў 22 га-

дзi ны ма ла дыя вы ка наў цы прад-

ста вяць кож ны свой «Су свет ны 

хiт» на га ла-кан цэр це за крыц ця 

фес ты ва лю.

На 2021 год пе ра не се ны 

адзiн з са мых ча ка ных кан-

цэр таў — «Рок на ўсе ча сы». 

Бi ле ты на яго пры не аб ход нас-

цi мож на здаць цi аб мя няць са 

знiж кай 11 %. Але ў ды рэк цыi 

за пэў нi ва юць, што на бы тыя 

квiт кi бу дуць дзейс ныя i на ле-

та, та му, ка лi вы ма ры це па-

слу хаць «Чы жа & Со», «Ага ту 

Крыс цi», «Воп лi Вi дап ля са ва», 

Аляк санд ра Iва но ва з гур том 

«Рон да» i Дзядзь ку Ва ню, прос-

та ад кла дзi це бi ле ты ў на дзей-

нае мес ца да га дзi ны «iкс».

Ад на з на вi нак у афi шы — 

кан цэрт май строў мас тац тваў 

Укра i ны «З Україною в сер цi!», 

якi ад бу дзец ца ў Лет нiм ам-

фi тэ ат ры 18 лi пе ня а 18-й га-

дзi не. У пра гра ме за яў ле ныя 

то па выя ар тыс ты роз ных па-

ка лен няў — Мi ка лай Гна цюк, 

Iры на Бi лык, Та i сiя Па ва лiй, 

ка ме дый ны ду эт «Кролики», 

Цi на Ка раль, гур ты «ТИК» 

i KAZKA, «тан цу ю чая скрып-

ка» KADI, квар тэт «Геть ман» 

i iн шыя ка лек ты вы i вы ка-

наўцы.

Упер шы ню ў ме жах «Сла вян-

ска га ба за ру» прой дзе свя та 

ся мей на га ад па чын ку — Color 

Fest, што ад бу дзец ца 19 лi пе ня ў 

комп лек се куль тур на-ма са ва га 

ад па чын ку iмя Са вец кай Ар мii. 

Све жае па вет ра, са цы яль ная 

дыс тан цыя, фес ты валь фар баў 

i раз на стай ная му зыч на-тан ца-

валь ная пра гра ма, а так са ма 

рос та выя ляль кi, ма шы ны мыль-

ных бур ба лак i ды му, твор чыя 

май стар-кла сы, пля цоў ка вiр ту-

аль най рэ аль нас цi i на ват зо на 

Tik-Tok — у асар ты мен це.

Яшчэ ад но вi до вiшч нае, маш-

таб нае i бяс печ нае для пры сут-

ных свя та зла дзiць МНС — па-

ка заль ныя вы ступ лен нi «Утай-

ма ван не сты хiй: па вет ра, агонь, 

ва да, зям ля» прой дуць 18 лi пе ня 

на на бя рэж най За ход няй Дзвi-

ны, на пля цоў цы ка ля ме ма-

рыя ль на га комп лек су са вец кiх 

воi наў-вы зва лi це ляў.

У Вi цеб ску 
ўсе ля та юць

Адзiн з са мых яр кiх i ўлю бё-

ных гас ця мi фес ты ва лю пра ек-

таў — VI фэст ву лiч на га мас тац-

тва «На ся мi вят рах» — сё ле та 

так са ма ска рэк та ваў фар мат. 

Ня змен ная за ста ла ся га лоў ная 

iдэя: сем кi рун каў мас тац тва 

(тэ атр, му зы ка, пер фор манс, 

ха рэа гра фiя, фа ер-шоу, паэ зiя, 

вы яў лен чае мас тац тва), сем 

жан раў i сем пля цо вак. Сквер 

Ма я коў ска га, ву лi ца Талс то га 

i арт-пра сто ра на Талс то га, 7, 

Пуш кiн скi мост i Пуш кiн ская 

пло шча, дво рык Цэнт ра су час-

на га мас тац тва — сё ле та да гэ-

тых пля цо вак дадасца мост над 

рэ чы шчам Вiць бы, дво рык бе ла-

рус ка га тэ ат ра «Ляль ка» i са мая 

не звы чай ная пля цоў ка — не ба 

Вi цеб ска.

«У Вi цеб ску ўсе ля та юць», — 

на мя ка ю чы на па лот ны сла ву-

та га Мар ка Ша га ла, ар га нi за та-

ры фэс ту за пра ша юць кож на га 

ах вот на га ўзяць удзел у но вым 

чэ лен джы. Па трэб ныя толь кi 

ва ша жа дан не, пры сут насць 

у Вiцебску, на тхнен не i тэ ле-

фон. 16-19 лi пе ня ў лю бы час 

не аб ход на сфа та гра фа ваць вi-

цеб скае не ба i эле мент го ра да 

(шпiль ра ту шы, ам фi тэ атр, да хi 

па зна валь ных бу дын каў), а пры 

жа дан нi так са ма ся бе i блiз кiх, 

i вы клас цi зды мак з хэш тэ гам 

#НебаВiцебска ў са цы яль ных 

сет ках. Усе здым кi i вi дэа ро-

лi кi, за зна чае кi раў нiк фэс ту 

«На ся мi вят рах» Ула дзi сла-

ва ЦВI КI, бу дуць пад лi ча ныя 

як но вы фес ты валь ны рэ корд, 

са бра ныя i апуб лi ка ва ныя клу-

бам «Фо та крок» у ад мыс ло вай 

кнi зе.

...Па ра лель на з цэнт раль ны-

мi ме ра пры ем ства мi «ба зар най» 

пра гра мы за пла на ва ны i шэ раг 

iн шых цi ка вых ме ра пры ем стваў. 

На прык лад, 16 лi пе ня Вi цеб ская 

аб лас ная фi лар мо нiя за пра шае 

ў дво рык на кан цэрт ва каль най 

му зы кi «У та наль нас цi ка хан ня», 

17-га тут вы сту пiць сла ву ты ак-

тэт ба ла ла ек «Вi цеб скiя вiр ту-

о зы». Аб лас ны края знаў чы му-

зей 17 лi пе ня ча кае на вед валь-

нi каў на вы стаў ках «Усё жыц цё 

ў свят ле рам пы» (пры све ча най 

на род най ар тыст цы Бе ла ру сi 

Свят ла не Акруж ной) i «Iнт ры-

га... Пра цяг...» (парт рэ ты з ма нет 

аў тар ства ма гi лёў ска га мас та ка 

Ва дзi ма Кра соў ска га). 18 лi пе ня 

з чы гу нач на га вак за ла ад пра вiц-

ца не звы чай ны цяг нiк «#Бела-

русь. Мо ладзь. На тхнен не», ка ля 

100 па са жы раў яко га на ве да юць 

па мят ныя мес цы Вя лi кай Ай чын-

най вай ны, паў дзель нi ча юць у 

па тры я тыч ных, даб ра чын ных, 

твор чых i спар тыў ных ме ра пры-

ем ствах i праз ты дзень фi нi шу-

юць у Мiн ску. 19 лi пе ня на ву лi-

цы Пуш кi на збя рэ ўдзель нi каў i 

гле да чоў Мiж на род ны кон курс 

май строў тра ды цый на га i су час-

на га мас тац ка га рос пi су «Фар бы 

ня бёс». I гэ та да лё ка не ўсе цi ка-

вiн кi, якiя рых ту юць для гас цей у 

фес ты валь най ста лi цы. Сло вам, 

са чы це за афi шай!

Аляк сандр ПУК ШАН СКI, 

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.
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 Да рэ чы
Учо ра ка ля га лоў най сцэ нiч най пля цоў кi «Сла вян ска га ба за-

ру ў Вi цеб ску» — Лет ня га ам фi тэ ат ра — жур на лiс там па ка за лi 

мi лi цэй скiя ву чэн нi. Ад пра цоў ва лi агляд гле да чоў пе рад ува-

хо дам у «ча ру» i дзе ян нi ў вы пад ку ня штат ных сi ту а цый, ка лi, 

на прык лад, зной дуць не бяс печ ныя прад ме ты.

Пры ем ная на вi на: пра хо даў да кант роль на-пра пуск ных па-

стоў ста не на 10 больш. Гэ та га ран тыя та го, што не бу дзе 

мi тус нi ў ча кан нi чар гi.

Упер шы ню на «ба за ры» бу дзе функ цы я на ваць iн тэ ле кту-

аль ная сiс тэ ма вi дэа на зi ран ня з iдэн ты фi ка цы яй тва ру i транс-

парт ных срод каў, i тых, хто зна хо дзiц ца ў вы шу ку, змо гуць 

апе ра тыў на за тры маць.

Кi раў нiц тва УУС Вi цеб ска га абл вы кан ка ма на га да ла пра 

бяз вi за вы ўезд з 6 да 25 лi пе ня для iн ша зем цаў, якiя бя руць 

удзел у фес ты ва лi i па пя рэд не на бы лi бi ле ты. Гэ та ста ла маг чы-

ма, як i ле тась, згод на з рас па ра джэн нем Прэ зi дэн та. У 2019-м 

та кiм чы нам «ба зар» уба чы лi дзве ты ся чы ча ла век.

Пры ваб ныя дзяў ча ты з ДАI сё ле та зноў бу дуць кант ра ля ваць 

да рож ны рух у цэнт ры го ра да.

У ву лiч ных ка вяр нях ужы ваць ал ка голь не за ба ра ня ец ца, 

у 500-мет ро вай зо не ва кол ам фi тэ ат ра i iн шых пля цо вак так-

са ма мож на, але толь кi пра дук цыю ад ар га нi за цый-парт нё раў 

фэс ту з вы ка ры стан нем «ба зар на га» та вар на га зна ка.

19 лi пе ня на пло шчы Пе ра мо гi ар га нi зу юць iн тэр ак тыў ную 

пля цоў ку УУС Вi цеб ска га абл вы кан ка ма, на якой бу дуць пра во-

дзiць кон кур сы з уру чэн нем па да рун каў, мож на бу дзе ўба чыць 

спе цы яль ную тэх нi ку ды iн шае.

Пра гэ та па ве да мiў на прэс-кан фе рэн цыi ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Бе-

ла рус кi ме та лур гiч ны за вод — кi ру ю чая кам па нiя хол дын га «Бе ла рус кая 

ме та лур гiч ная кам па нiя» Дзмiт рый КОРЧЫК.

«Бе ла рус кi ме та лур гiч ны за вод за паў год дзе экс пар та ваў пра дук цыi, ка-

лi ка заць у на ту раль ным вы ра жэн нi, ка ля 92 %. Так, ёсць знi жэн не, але яно 

не кры тыч нае. Гэ та звя за на з за крыц цём шэ ра гу вы твор час цяў i знi жэн нем 

за ка заў як у аў та ма бiль най пра мыс ло вас цi, так i наф та вай га лi не», — ад зна-

чыў ге не раль ны ды рэк тар.

БАН КI РЫ ПАД СТА ВI ЛI ПЛЯ ЧО
На ту раль на, на эка но мi цы за во да апош нiм ча сам ад бi ла ся знi жэн не цэн на 

ме та ла пра дук цыю. Але дзя ку ю чы пад трым цы бан каў скай сiс тэ мы i ўра да прад-

пры ем ству ўда ло ся вы тры маць удар. Ня гле дзя чы на скла да ныя знеш нiя ўмо вы, 

у цэ лым, па сло вах ге не раль на га ды рэк та ра, сён ня за вод функ цы я нуе ста бiль на. 

«Усе вы твор час цi пра цу юць — дзесь цi з не вя лi кiм знi жэн нем, але прак тыч на з 

поў най за груз кай. Мы за бяс пе ча ны сы ра вi най i ма тэ ры я ла мi», — ска заў Дзмiт-

рый Кор чык.

Яшчэ кi раў нiк БМЗ за ўва жыў, што пад час пан дэ мii прад пры ем ства не сыш-

ло са сва iх тра ды цый ных рын каў i ў ня прос тых умо вах ста бiль на за бяс печ ва ла 

вы пуск пра дук цыi на за каз з не аб ход най вы со кай якас цю. «У прын цы пе, па 

ды на мi цы лi пе ня мы ба чым, што па вя лiч ва юц ца за ка зы на ме та ла пра дук цыю 

еў ра пей скiх аў та ма бiль ных за во даў, перш за ўсё па ме та ла кор дзе», — да-

даў ён.

ЦУ ДА-ЧЫ ГУН ДЛЯ ЕЎ РА ПЕЙ ЦАЎ
Дзмiт рый Кор чык асоб на спы нiў ся на но вых рас пра цоў ках. Ён пад крэс лiў, 

што дзя ку ю чы вы ключ на iн вес ты цый ным укла дан ням, якiя бы лi зроб ле ны 

ў апош нiя га ды, на вы твор час цi сён ня ёсць маг чы масць ак тыў на зай мац ца 

но вы мi вi да мi ма рак ста лi ў ад па вед нас цi з до сыць вы со кi мi па тра ба ван ня мi 

аў та вы твор цаў, у пер шую чар гу еў ра пей скiх. Па вод ле яго слоў, за мi ну лы год 

бы ло асвое на ка ля 265 но вых вi даў вы ра баў. За раз пра цэ ду ры апра ба ван ня i 

сер ты фi ка цыi пра хо дзiць яшчэ ка ля паў сот нi. Асаб лi ва вар та ўдзя лiць па вы ша-

ную ўва гу но вым га тун кам чы гу ну з над звы чай вы со кi мi ха рак та рыс ты ка мi.

Вар та ад зна чыць, што БМЗ ак тыў на су пра цоў нi чае з ака дэ мiч ны мi iн сты-

ту та мi, у пры ват нас цi з БНТУ. «У нас ёсць ка ледж у Жло бi не — фi лi ял БНТУ. 

Усiм ма ла дым спе цы я лiс там гэ тай уста но вы, а гэ та ка ля 90 %, мы да ём ра-

бо ту на прад пры ем стве. У 2017 го дзе наш вы твор чы гi гант атры маў ста тус 

на ву ко вай ар га нi за цыi, больш за 260 на шых су пра цоў нi каў зай ма юц ца но вы мi 

рас пра цоў ка мi», — рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар.

Па ўзроў нi вы твор час цi пра мыс ло вай пра дук цыi Бе ла рус кi ме та лур гiч ны за-

вод зай мае вя ду чае мес ца ся род прад пры ем стваў Бе ла ру сi. Коль касць за ня тых 

тут пе ра вы шае 12 ты сяч ча ла век. «Ён стаў най буй ней шым прад пры ем ствам 

па доб на га про фi лю ў Еў ро пе i з'яў ля ец ца вы со ка тэх на ла гiч най струк ту рай 

ме та лур гiч най га лi ны. Скла да ец ца з ча ты рох звя за ных ад ным тэх на ла гiч ным 

лан цуж ком вы твор час цяў — ме та лур гiч най, пра кат най, труб най, ме тыз най — 

i цэ хаў iнф ра струк ту ры. Што год больш за 80 % вы раб ле най за во дам пра дук цыi 

ад праў ля ец ца на экс парт», — пад крэс лiў Дзмiт рый Кор чык.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ме та лур гiяМе та лур гiя

Усе вы твор час цi пра цу юць 
прак тыч на з поў най за груз кай

Фi нан са вая па лi ты каФi нан са вая па лi ты ка

Рэ гу ля тар па ра iў 
бан кам не хiт рыць 

з пра цэн та мi 
па крэ ды тах

Та кая вы сно ва на прош ва ец ца са ма са бой, ка лi чы-

та еш лiст Нац бан ка, якi фi нан са вы рэ гу ля тар на-

кi ра ваў бе ла рус кiм бан кам у су вя зi з вы яў ле ны мi 

пад час пра ве рак па ру шэн ня мi.

Як вя до ма, у ад па вед нас цi з Бан каў скiм ко дэк сам 

крэды та да вец не мае пра ва ў ад на ба ко вым па рад ку па-

вя лiч ваць па мер пра цэн таў за ка ры стан не крэ ды там. Гэ та 

са праў ды так, але ра зам з тым у не ка то рых крэ дыт ных 

да га во рах асоб ных бан каў за ма ца ва на пра ва бан ка па-

вя лi чыць па мер пра цэнт най стаў кi. Па га дзi це ся, глуп ства 

ней кае атрым лi ва ец ца. Та му ў Нац бан ку звяр ну лi на гэ та 

ўва гу i лi чаць, што на яў насць у да га во рах па доб ных умоў 

не ад па вя дае па тра ба ван ням за ка на даў ства. Каб па доб-

ных су пя рэч нас цяў у да лей шым не ўзнi ка ла, На цы я наль ны 

банк звяр нуў ува гу фi нан са вых iн сты ту таў на не аб ход-

насць ня ўхiль на вы кон ваць па тра ба ван нi за ка на даў ства 

па крэ дыт ных да га во рах.

Акра мя та го, бы ло вы яў ле на, што асоб ныя бан кi не 

пры трым лi ва юц ца рэ ка мен да цыi аб знi жэн нi па вы ша на га 

па ме ру пра цэн таў па крэ ды це для тых, хто не вяр нуў крэ-

дыт у тэр мiн, а так са ма рэ ка мен да цыi аб су раз мер нас цi 

штра фаў. Так, у крэ дыт ных да га во рах не ка то рых бан каў 

пра ду гле джа на, што за ня свое ча со вае вяр тан не крэ ды ту 

пра цэнт ная стаў ка па вя лiч ва ец ца ў 2—3 ра зы.

Га лоў ны банк кра i ны лi чыць, што пры мя нен не та кiх 

па вы ша ных пра цэн таў мож на рас цэнь ваць як да дат ко-

вую штраф ную санк цыю за па ру шэн не ўмоў крэ дыт на га 

да га во ра. Акра мя та го, крэ ды та атры маль нi кi аба вя за ныя 

вы пла цiць пе ню ў па ме ры ад 0,01 % да 3 % за кож ны дзень 

пра тэр мi ноў кi аль бо штраф. Гэ та не ад па вя дае рэ ка мен да-

цыi Нац бан ка аб не ўжы ван нi двух i больш вi даў штраф ных 

санк цый за ад но па ру шэн не. Атрым лi ва ец ца, што асоб ным 

бан кам рэ ка мен да цыi рэ гу ля та ра як пус ты гук?

У На цы я наль ным бан ку мяр ку юць, што та кая фi нан-

са вая на груз ка не толь кi не сты му люе да свое ча со ва га 

вы ка нан ня аба вя за цель стваў крэ ды та атры маль нi ка мi, 

але i пры во дзiць да яго не маг чы мас цi. Та му фi нан са вы 

рэ гу ля тар кра i ны рэ ка мен дуе пры слу хац ца да яго па рад 

больш уваж лi ва.

Ця пер бан кам не аб ход на пры няць ме ры, каб адпа-

вядаць па тра ба ван ням за ка на даў ства пры за клю чэн нi i 

вы ка нан нi крэ дыт ных да га во раў, за бяс пе чыць су раз мер-

насць штраф ных санк цый з па не се ны мi бан кам вы дат ка мi, 

а так са ма знi зiць па вы ша ныя пра цэн ты. Даць спра ва зда чу 

аб пра ве дзе най ра бо це бан кi па вiн ны не паз ней пер шых 

дзён жнiў ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ва ўра чыс тым мi тын гу ўзя лi ўдзел ве тэ ра ны Вя лi кай 

Ай чын най вай ны i пра цы, мо ладзь, прад стаў нi кi ор га наў 

ула ды, кi раў нiц тва Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла ру сi. Да-

та ад крыц ця экс па на та абра ная не вы пад ко ва. Ме на вi та ў 

гэ ты дзень — 14 лi пе ня 1941 го да — пад Ор шай пра гры-

меў пер шы залп гэ тай сла ву тай ба я вой ма шы ны.

Ра бо ты па по шу ку i рэ стаў ра цыi «Ка цю шы» вя лi ся ка ля го-

да. Част ка дэ та ляў бы ла вы раб ле на на асно ве ўзо раў з Ва ен-

на-гiс та рыч на га му зея ар ты ле рыi Санкт-Пе цяр бур га, а вось 

пульт кi ра ван ня страль бой, част кi аб лi цоў кi, ко лы i дыс кi бы лi 

зной дзе ныя по шу ка вi ка мi ў Ле нiн град скай воб лас цi i ад ноў ле ны 

бе ла рус кi мi рэ стаў ра та ра мi.

З'яў лен не ба я вой ма шы ны ка ля Кур га на Сла вы ста ла маг-

чы мым дзя ку ю чы агуль ным на ма ган ням усiх га лi но вых праф-

са юзаў. Яшчэ ў сту дзе нi быў аб ве шча ны старт збо ру срод каў 

на па паў нен не экс па зi цыi му зея. Акра мя та го, на доб ра ўпа-

рад ка ван не но ва га ма ну мен та бы лi вы дат ка ва ныя гро шы, 

за роб ле ныя пад час рэс пуб лi кан ска га су бот нi ка.

ЗГУ БI ЛА СЯ ЦЭ ЛАЯ ВЁС КА
Не па паў няй це гэ ты спiс

Больш за 60 ча ла век (фак тыч на на сель нiц тва не вя лiч кай вёс кi) за блу дзi-

ла ся ў ля сах з па чат ку го да. Iх шу ка лi ра та валь нi кi су мес на з ра бот нi ка мi 

iн шых ве дам стваў i ва лан цё ра мi. Пра гэ та рас ка заў на чаль нiк упраў лен ня 

ава рый на-вы ра та валь ных служ баў i лiк вi да цыi над звы чай ных сi ту а цый 

МНС Сяр гей НО ВIК.

За два га ды iс на ван ня по шу ка ва-вы ра та валь най служ бы МНС (яна бы ла ство-

ра на ў маi 2018 го да) ра та валь нi кi су мес на з ра бот нi ка мi мi лi цыi, ляс ной гас па дар-

кi i ва лан цё ра мi ўжо знай шлi 768 ча ла век, якiя згу бi лi ся, у тым лi ку 65 дзя цей.

«У ся рэд нiм за год губ ля ец ца 350-400 ча ла век па кра i не. У 2018-м бы ло зной-

дзе на 279 ча ла век, з iх 31 дзi ця, у 2019-м — 425 да рос лых i 26 дзя цей, за шэсць 

ме ся цаў 2020-га — 64 ча ла ве кi, з iх во сем дзя цей», — пра iн фар ма ваў Сяр гей 

Но вiк.

Ён рас ка заў, што ця пер што дня знi ка юць у ля сах два-тры ча ла ве кi. Як пра-

вi ла, гэ та да рос лыя. «Час та губ ля юц ца ба бу лi, дзя ду лi, якiя за бы ва юць узяць з 

са бой ма бiль ны, за бы ва юць па пя рэ дзiць дзя цей, уну каў», — ска заў на чаль нiк 

упраў лен ня.

Каб не згу бiц ца ў ле се, пе рад вы ха дам вар та вы ву чыць кар ту мяс цо вас цi, 

узяць тэ ле фон з на вi га та рам i поў най за рад кай, мi нi маль ную ап тэч ку, ва ду, за-

пал кi, не вя лi кi за пас ежы. Пе рад па хо дам у лес лепш па ве да мiць сва я кам або 

зна ё мым пра мер ка ва ны марш рут i час вяр тан ня. Ка лi ма е це кам па нiю, мож на 

ска рыс тац ца свiст ком. Яго гук чу ваць за 2-3 кi ла мет ры. Не вар та на дзя ваць ка-

муф ляж — адзен не па вiн на быць шчыль нае i яр кае. Не пе ра шко дзяць чыр во ная 

кеп ка, хуст ка або лю бы пры кмет ны прад мет. У па хмур нае на двор'е па ход лепш 

ад клас цi.

Зда рэн нiЗда рэн нi

Жы вая па мяцьЖы вая па мяць
«КА ЦЮ ША» КА ЛЯ ПАД НОЖ ЖА КУР ГА НА
Ле ген дар ную «Ка цю шу» ўчо ра ўста на вi лi ў му зеi ва ен най тэх нi кi 

пад ад кры тым не бам ка ля Кур га на Сла вы

ДВОЕ СЛУ ХА ЛI 
МУ ЗЫ КУ...

У Го ме лi рас сле ду юць 
двай ное за бой ства

У аў то рак ноч чу ў Го ме лi так сiст ехаў па 

ву лi цы Двор нi ка ва i знай шоў ка ля пра ез-

най част кi муж чы ну з ра нен ня мi. На мес-

ца зда рэн ня вы клi ка лi хут кую да па мо гу 

i мi лi цыю. Ме ды кi, якiя пры бы лi, кан ста-

та ва лi смерць муж чы ны. У аль тан цы на 

два ро вай тэ ры то рыi не да лё ка ад пра-

ез най част кi след чыя вы явi лi дру го га 

муж чы ну без пры кмет жыц ця.

Па пя рэд не ўста ноў ле на, што два мяс цо выя 

жы ха ры ва ўзрос це 32 i 38 га доў ноч чу ў гэ-

тай аль тан цы гуч на слу ха лi му зы ку. «Iм бы лi 

на не се ны ця лес ныя па шко джан нi, ад якiх яны 

па мер лi», — ад зна чы лi ў СК.

Уз бу джа ная кры мi наль ная спра ва па пунк це 

1 част кi 2 ар ты ку ла 139 КК (за бой ства дзвюх 

асоб). Асо бу зла чын ца i вi да воч цаў зда рэн ня 

ўста наў лi ва юць. Пры зна ча ны экс пер ты зы.

Гра ма дзян, якiм што-не будзь вя до ма пра 

зла чын ства, про сяць па тэ ле фа на ваць па ну-

ма ры (8 029) 743-75-45 або 102.

Па вод ле Бел ТА.
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