
25 чэрвеня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

 
 

Ф
А

К
Т

Ы
 

 
 

 
П

А
Д

З
Е

І 
 

 
  

 
Н

А
В

ІН
Ы

  
 

 
Ф

А
К

Т
Ы

 
 

 
 

П
А

Д
З

Е
І 

 
  

  
  

 
Н

А
В

ІН
Ы

 

МАХ ЛЯ РЫ РАС СЫ ЛА ЮЦЬ СМС 
ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк» па пя рэдж-
вае сва іх клі ен таў аб 
мах ляр скай рас сыл-
цы ка рыс таль ні кам 
пла цеж ных кар так 
СМС ад імя бан ка, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА. 
«Да ўва гі тры маль ні-
каў пла цеж ных кар-
так на ша га бан ка: 
ка лі вам прый шло 
СМС з ін фар ма цы яй, 
што карт ка за бла кі-
ра ва на, і прось бай 

пе ра зва ніць па n-аму ну ма ру, рэ ка мен ду ем звяр нуц ца ў 
банк па мес цы ад крыц ця ра хун ку для вы свят лен ня сі ту а-
цыі. Гэ та мо гуць быць мах ляр скія дзе ян ні. Наш банк ні я кіх 
СМС не ад праў ляў», — па пя рэдж ва юць у Бе ла рус бан ку. 
Банк так са ма про сіць усіх, хто су тык нуў ся з та кой рас сыл-
кай, па ве дам ляць пра яе ў кан такт-цэнтр Бе ла рус бан ка па 
ну ма ры 147.

СТРА ЛОК ЗА ТРЫ МА НЫ
У су бо ту мiн чан ка па тэ ле фа на ва ла ў мi лi цыю i па ве да-
мi ла, што па Пар ты зан скiм пра спек це iм чыць ма шы на, 
з якой стра ля юць па лю дзях. У вы нi ку аб стрэ лу па-
цяр пе лi трое. Хло пец 1997 на ра джэн ня i дзве ма ла дыя 
жан чы ны 1990 i 1982 га доў на ра джэн ня з ра нен ня мi 
шпi та лi за ва ны ў баль нi цу. Iх жыц цю, як свед чаць ме-
ды кi, нi чо га не па гра жае.

Зла чын ства бы ло здзейс не на на пры пын ку гра мад ска га 
транс пар ту ў ра ё не стан цыi мет ро «Пар ты зан ская». Як па-
ве да мiў афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня СК па го ра-
дзе Мiн ску Аляк сандр ГЕ РА СI МАЎ, мяр ку е мы аў та ма бiль, 
якi з’ехаў з мес ца зда рэн ня, знай шлi на тэ ры то рыi Мiн ска 
ў ноч на 23 чэр ве ня. Чац вё ра гра ма дзян, якiя зна хо дзi лi-
ся ў са ло не, за тры ма ны. Па мес цы жы хар ства ад на го з 
iх — 29-га до ва га ра ней двой чы су дзi ма га мiн ча нi на — кан-
фiс ка ва ны пнеў ма тыч ны пiс та лет. Па да зро ны зна хо дзiц ца 
ў iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. За тры ма ныя ра зам з iм 
ма ла дыя лю дзi да юць па ка зан нi, яны ў ад па вед нас цi з за-
ка на даў ствам ад пу шча ны пад аба вя за цель ства аб яў цы. 
След ства пе ра ка наў ча про сiць гра ма дзян, якiя з'яў ля юц ца 
свед ка мi гэ та га зла чын ства, па тэ ле фа на ваць па на ступ ных 
тэ ле фо нах: (017) 340 02 02, (017) 395 50 31 або 102. Кан фi-
дэн цый насць га ран ту ец ца.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЛЮ ДЗІ НЕ ХВА РЭ ЮЦЬ, 
АД НАК ПА ВІН НЫ БЫЦЬ ПІЛЬ НЫ МІ

У вёс цы Ча пунь Іў еў ска га ра ё на на ад ным з пры ват-
ных пад вор каў па цвер джа на за хвор ван не сві ней на 
аф ры кан скую чу му. На ад па вед най ад мі ніст ра цый най 
тэ ры то рыі ўста ноў ле ны ка ран цін і ажыц цяў ля ец ца 
комп лекс ме ра пры ем стваў, каб лік ві да ваць ачаг ін-
фек цыі і не да пус ціць рас паў сюдж ван ня за хвор ван ня 
жы вё лы, па ве да міў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла ве тэ ры на рыі ка мі тэ та па сель скай 
гас па дар цы і хар ча ван ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Та дэ вуш ПАЛЬ ГУЙ.

На аф ры кан скую чу му хва рэ юць толь кі свойскія і дзі кія 
свін ні, для ін шых ві даў жы вёл па гро зы ня ма. Для ча ла ве ка 
аф ры кан ская чу ма сві ней так са ма не ўяў ляе не бяс пе кі. 
Пры гэ тым Та дэ вуш Паль гуй на гад вае пра ві лы, якія па-
він ны вы кон ваць лю дзі дзе ля та го, каб за ха ваць зда роўе 
сві ней і па збег нуць уз нік нен ня і рас паў сюдж ван ня ін фек-
цыі. Трэ ба ўтрым лі ваць па га лоўе ў за кры тых па мяш кан-
нях, не да пус каць сва бод на га вы гу лу сві ней, а так са ма 
на вед ван ня аса біс тых пад соб ных гас па да рак па боч ны мі 
людзь мі. Пры гэ тым нель га за во зіць сві ней з ін шых тэ ры то-
рый без уз гад нен ня з дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бай. 
Для карм лен ня жы вё лы не аб ход на вы ка рыс тоў ваць толь кі 
кам бі кар мы, вы раб ле ныя на бе ла рус кіх прад пры ем ствах 
кам бі кор ма вай пра мыс ло вас ці; нель га пры мя няць хар чо-
выя ад хо ды.

Якія ча ка юц ца на ступ ствы хва ро бы сві ней на ад ным з 
пад вор каў у вёс цы Чу пань для ін шых ся лян скіх пад вор каў 
у на ва кол лі? З гэ тым пы тан нем ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
звяр нуў ся да га лоў на га ве тэ ры нар на га ін спек та ра Іў-
еў ска га ра ё на Час ла ва ХА ЦЯ НО ВІ ЧА, ад нак атры маць 
ней кую ін фар ма цыю не ўда ло ся. Час лаў Сяр ге е віч па пра-
сіў па тэ ле фа на ваць паз ней, а па куль трэ ба ра за брац ца ў 
сі ту а цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК, Сяр гей КУР КАЧ.

МI НI МI ЗА ВАЦЬ ПА КА РАН НЕ 
НЕ АТРЫ МА ЛА СЯ

Пры атры ман нi ха ба ру су пра цоў нi кi Ка мi тэ та дзяр-
жаў най бяс пе кi за тры ма лi на мес нi ка стар шы нi су да 
Каст рыч нiц ка га ра ё на г. Ма гi лё ва.

Як па ве дам ля юць у прэс-служ бе КДБ, гра шо вае ўзна га-
ро джан не ў па ме ры 2,7 ты ся чы до ла раў за тры ма на му пе-
ра да ваў ад ва кат юры дыч най кан суль та цыi Каст рыч нiц ка га 
ра ё на за вы ня сен не ста ноў ча га вы нi ку па кры мi наль най 
спра ве ў да чы нен нi да сва ёй пад аба рон най i мi нi мi за цыю 
маг чы ма га па ка ран ня. Абод ва зна хо дзяц ца пад вар тай. 
За ве дзе ны кры мi наль ныя спра вы — за атры ман не i да чу 
ха ба ру.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ГА РЭЛ КА ПА ДА РА ЖЭЕ
Гра нiч ныя мi нi маль ныя ад пуск ныя i роз нiч ныя цэ ны 
на ал ка голь ма цун кам вы шэй за 28 гра ду саў у лi пе нi 
вы рас туць больш як на 25 пра цэн таў. 

Гэ та пра ду гле джа на пра ек там па ста но вы, што рас пра цоў-
ва ец ца Мi нэ ка но мi кi, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў мi нiс тэр стве. «Пла-
ну ец ца, што па ста но ва ўсту пiць у сi лу ў лi пе нi», — па ве да мi лi 
ў мi нiс тэр стве, у той жа час да даў шы, што кан крэт ная да та 
па чат ку дзе ян ня да ку мен та па куль не вя до ма.

Открытое акционерное общество «Радиотехника» 
ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

в заочной форме 5 июля 2013 года. 

Повестка дня собрания: 
1. Об утверждении для ОАО «Радиотехника» на 2013 год нового 

значения показателя по энергосбережению. 

Собрание проводится в заочной форме с голосованием бюллете-
нем, заполненные бюллетени должны быть представлены в срок до 
03.07.2013 по адресу: ул. Я. Колоса, д. 1, г. Ошмяны, 231103, Грод-
ненская обл. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании, — 05.07.2013, реестра — 25.06.2013. 

Основание созыва внеочередного собрания — решение наблюда-
тельного совета от 20.06.2013. УНП 500227068

Пра гэ та па ве да мiў ды рэк тар На цы я-
наль на га гiс то ры ка-куль тур на га му зея-
за па вед нi ка «Ня свiж» Сяр гей Клi маў у 
дзень ад крыц ця ве ча роў Вя лi ка га тэ ат-
ра, што прай шлi ў вы хад ныя ў па ла ца ва-
зам ка вым комп лек се. Пры нам сi, пры-
ват ная кам па нiя з Бель гii пра па ноў вае 
зра бiць «пад ключ» экс па зi цыю пад наз-
вай «Ле ген ды Ня свi жа: 12 апост алаў» з 
но вы мi iн тэр ак тыў ны мi фор ма мi.

— Iс ну юць кам па нii, якiя ро бяць экс па зi цыi 
«пад ключ». Нам уда ло ся вый сцi на кам па нiю, 
якая зай ма ец ца шклом з 1826 го да, пры клад-
на 30 пра цэн таў iх пра дук цыi — му зей ныя 

вiт ры ны i аб ста ля ван не (асвят лен не, сiг на-
лi за цыя, су праць па жар ныя ме ры), — па тлу-
ма чыў Сяр гей Клi маў. — Яны ўжо па ста вi лi 
свае вiт ры ны ў 1200 му зе яў све ту, ся род якiх 
«Мет ра па лi тэн», «Луўр», «Эр мi таж». Нас за-
цi ка вi ла тое, што яны атрым лi ва юць iдэю i 
па чы на юць з ёй пра ца ваць, каб ажыц ця вiць 
пры да па мо зе су час ных срод каў. Без умоў на, 
кан цэп цыю i тэх нiч нае за дан не пi шам мы. Яны 
пра па ноў ва юць ва ры янт, як гэ та прад ста вiць 
гле да чу. За раз мы ў ста дыi пе ра га во раў па 
гэ тым пра ек це. Гэ та кам па нiя най больш знач-
ная з усiх кан ды да таў. Але, тым не менш, мы 
аб вес цiм тэн дар i вы бе рам леп шых.

У блi жэй шы час у Ня свiж скiм па ла ца ва-
зам ка вым комп лек се па вiн ны з'я вiц ца 3 но выя 
экс па зi цыi. Ужо ажыц ця вi лi рэ кан струк цыю 
ка лек цыi ў ра ту шы — дзе ля гэ та га на бы лi 
ка лек цыю бы та вых прад ме таў у пры ват на га 
ка лек цы я не ра. Па вод ле слоў ды рэк та ра, му-
зей не ста iць на мес цы, раз вi ва ец ца, за раб ляе 
сам i атрым лi вае фi нан са ван не з дзяр жаў ных 
кры нiц:

— Бы лi раз мо вы пра тое, каб мы за ха ва-
лi 50 пра цэн таў фi нан са ван ня дзяр жа вай i 
яшчэ 50 пра цэн таў за раб ля лi са мi, як не ка-
то рыя му зеi за мя жой. За раз фак тыч на так i 
атрым лi ва ец ца. У нас доб ры за ро бак. Але да 
тых гро шай, якiя вы дат коў вае дзяр жа ва, мы 
яшчэ столь кi ж уклад ва ем у раз вiц цё му зея 
са мi. Куп ля ем аб ста ля ван не — на прык лад, 
му зей ныя вiт ры ны. Фак тыч на мы вый шлi на 70 
пра цэн таў акуп ляль нас цi — гэ та ў су свет ных 
маш та бах на ўзроў нi «Луў ра», «Эр мi та жа». 
Па куль нам вы дат коў ва юць фi нан са ван не з 
тым, каб за ха ваць ка лек тыў i даць маг чы-
масць му зею раз вi вац ца. У нас вя лi кi па ток 
ту рыс таў (больш за 10 ты сяч на вед валь нi-
каў), хоць мы i ду ма лi, што гэ та бу дзе толь-
кi на па чат ку пас ля ад крыц ця. Але ажы я таж 
за хоў ва ец ца, увесь час у нас эк скур сiй ныя 
гру пы, асаб лi ва шмат iх у вы хад ныя днi. На 
жаль, лю дзi не хо чуць слу хаць на шых па рад, 
каб больш пры яз джа лi ся род тыд ня. Але ж i ў 
буд ныя днi ў нас ёсць ту рыс ты.

Ця пер у му зеi «Ня свiж» акра мя эк скур сiй 
пра хо дзiць шмат роз ных ме ра пры ем стваў. 
Кож ную су бо ту i ня дзе лю ў па ла цы Ра дзi вi-
лаў гу чыць жы вая му зы ка — да па ма га юць 
парт нё ры з ан самб ля «Кан та бi ле». Iх мож на 
па слу хаць у кап лi цы i ста ло вай за ле, i гэ та 
ўклю ча на ў кошт квiт ка. Да рэ чы, кап лi цу не 
так даў но асвя цi лi, i ця пер у ёй мо гуць пра хо-
дзiць на ба жэн ствы. I ка лi хто пла нуе шлюб ную 
цы ры мо нiю ў тэ ат раль най за ле па ла ца, то 
мо гуць да мо вiц ца i пра вян чан не. Але па куль 
та кiх за моў яшчэ не бы ло.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.
Ня свiж — Мiнск

�

20—22 чэр ве ня 2013 го да ў Санкт-
Пе цяр бур гу ад быў ся Мiж на род ны 
эка на мiч ны фо рум. Гэ ты фо рум 
з'яў ля ец ца ра сiй скiм ана ла гам што-
га до ва га фо ру му ў Да во се. На iм 
збi ра ец ца ка ля 5000 прад стаў нi коў 
па лi тыч ных, на ву ко вых i дзе ла вых 
ко лаў, прад стаў нi коў гра мад скас-
цi i срод каў ма са вай iн фар ма цыi з 
уся го све ту. Ад мет нас цю фо ру му 
стала аса бiс тая пры сут насць на iм 
Прэ зi дэн та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. 
Акра мя гэ та га, звы чай на пры сут-
нi ча юць i прад стаў нi кi iн шых дзяр-
жаў у па доб ным ран гу.

Так, на сё лет нiм фо ру ме пры сут нi ча ла 
канц лер Гер ма нii Ан ге ла Мер кель. Асаб-
лi вым ме ра пры ем ства гэ та га го да бы ло 
i з пунк ту гле джан ня ма ю ча га ад быц ца 
са мi ту «вя лi кай двац цат кi», якi прой дзе 
5—6 ве рас ня 2013 го да ў Санкт-Пе цяр-
бур гу. Па коль кi Ра сiя сё ле та з'яў ля ец ца 
стар шы нёй у G-20, бы ло вы ра ша на пра-
вес цi ў рам ках фо ру му дзе ла вы са мiт. Як 
ад зна чыў у сва iм вы ступ лен нi Ула дзi мiр 
Пу цiн, ён раз лiч вае, што ўдзель нi кi са мi ту 

пад рых ту юць да су стрэ чы «двац цат кi» ў 
Санкт-Пе цяр бур гу кан крэт ныя пра па но-
вы па сты му ля ван нi су свет най эка но мi кi, 
ства рэн нi пра цоў ных мес цаў, удас ка на-
лен нi ва лют на-фi нан са вай сiс тэ мы.

У рам ках фо ру му прай шлi раз на стай-
ныя ме ра пры ем ствы. Не аб ход насць пра-
вя дзен ня тэ ле дэ ба таў «БРIКС — парт нё-
ры або вы пад ко выя спа да рож нi кi?» бы ла 
аб грун та ва на тым, што па апош нiх пра гно-
зах уклад кра iн, якiя раз вi ва юц ца, у рост 
су свет най эка но мi кi ў 2012—2017 га дах 
да сяг не 74%. За 30 га доў ён па вя лi чыў ся 
амаль у 2,5 ра за, а тэм пы рос ту кра iн, якiя 
раз вi ва юц ца, ужо больш як 30 га доў пе ра-
вы ша юць ана ла гiч ныя па каз чы кi раз вi тых 
кра iн. Сяр гей Стор чак, на мес нiк мi нiст ра 
фi нан саў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, па дзя-
лiў ся сва iм пра гно зам па да це ства рэн ня 
бан ка БРIКС. На яго дум ку, мож на ча каць 
па чат ку ра бо ты гэ тай вель мi важ най фi-
нан са вай струк ту ры ў 2015 го дзе.

Цi ка ва так са ма, што прэ зi дэнт China 
Investment Corporation Гао Сi цын па ве-
да мiў пуб лi цы аб тым, што ў апош нiя не-
каль кi га доў су пра цоў нiц тва з Ра сi яй ста-
ла знач на пра сцей вы ра шаць праб ле мы, 

звя за ныя з iн вес ты цы я мi, чым у мно гiх 
iн шых кра i нах. Гэ тую за яву мож на лi чыць 
свое асаб лi вым на мё кам ЕС i ЗША, у якiя 
Кi тай хо ча пра iн вес та ваць вя лiз ныя срод-
кi, але кi тай скiя бiз нес ме ны па ста ян на 
на ты ка юц ца на сур' ёз ныя пе ра шко ды з 
бо ку ўра даў за ход нiх кра iн, якiя асце ра-
га юц ца рос ту ўплы ву Кi тая.

Прак тыч най iлюст ра цы яй слоў Гао Сi-
цы на стаў за клю ча ны на фо ру ме кант-
ракт «Рас наф ты». Яго су ма са праў ды 
ўраж вае i не мо жа быць су па стаў най нi 
з ад ным з кант рак таў, за клю ча ным кi-
тай ца мi ў ЗША або на тэ ры то рыi лю бой 
дзяр жа вы ЕС. «Рас наф та» бу дзе па стаў-
ляць ра сiй скую наф ту ў КНР 25 га доў. 
Агуль ны кошт гэ тай наф ты ацэнь ва ец ца 
ў 270 мiль яр даў до ла раў ЗША.

Ад зна ча ю чы асаб лi вас цi су пра цоў нiц тва 
Ра сii з Кi та ем, нель га не ад зна чыць i су-
стрэ чу Ула дзi мi ра Пу цi на пад час фо ру му з 
пер шым на мес нi кам прэм' е ра Дзяр жаў на-
га Са ве та Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кi 
Чжа нам Га о лi. На ёй, акра мя перс пек тыў 
раз вiц ця ўза е ма дзе ян ня ў наф та вай сфе ры, 
Прэ зi дэнт Ра сiй скай Фе дэ ра цыi ад зна чыў, 
што вя лi кiя над зеi Ра сiя звяз вае з су пра цоў-

нiц твам кi тай скiх парт нё раў з та кi мi кам па-
нi я мi, як «Газ прам» i «НО ВА ТЭК» у га за вай 
сфе ры. Усё гэ та буй на маш таб ныя, доў га-
тэр мi но выя пра ек ты, раз лi ча ныя на дзе ся цi-
год дзi на пе рад. А Чжан Га о лi, у сваю чар гу, 
на га даў, што пас ля ўступ лен ня на па са ду 
Стар шы нi КНР Сi Цзiнь пiн вы браў Ра сiю для 
свай го пер ша га мiж на род на га вi зi ту.

Цi ка вы мi для Бе ла ру сi бы лi i дэ ба ты 
на тэ му «Ус туп лен не ў СГА i па вы шэн не 
кан ку рэн та здоль нас цi ра сiй скай пра мыс-
ло вас цi», якiя прай шлi 21 чэр ве ня. Мi нiстр 
эка на мiч на га раз вiц ця РФ Анд рэй Бе ла ву-
саў пры знаў, што маг чы мас цi, на якiя Ра сiя 
раз лiч ва ла ў рам ках су свет най ганд лё вай 
ар га нi за цыi (СГА), не рэа лi за ва ны. З-за 
вель мi доў гiх пе ра га во раў умо вы да лу чэн ня 
ака за лi ся менш вы гад ны мi. Ге не раль ны ды-
рэк тар аб' яд на най кам па нii «РУ САЛ» Алег 
Дэ ры пас ка па раў наў СГА з «ба сей нам з 
аку ла мi»: хтось цi ў iм бу дзе не па збеж на з'е-
дзе ны, iн шыя ж на ву чац ца пла ваць. Ад ным 
з на ступ стваў ус туп лен ня Ра сii ў СГА стаў 
пры ток iм пар ту, але не склад нi каў i не кам-
па не нтаў, якiя вы раб ля юц ца ў Ра сii, а га то-
вай пра дук цыi. У та кой сi ту а цыi да вя дзец ца 
не толь кi зма гац ца за сваё мес ца ў су свет-

най эка но мi цы, але i 
цал кам спа дзя вац ца 
на свае рэ сур сы. Ге не раль ны ды рэк тар ад-
кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Поў-
на чсталь» Аляк сей Мар да шоў ад зна чыў, 
што на ступ ствы ўступ лен ня ў СГА для Ра сii 
ма юць больш доў га тэр мi но вы ха рак тар. На 
яго дум ку, ус туп лен не ў СГА да зва ляе ра-
сiй ска му бо ку вы ка рыс тоў ваць iн стру мен-
ты ан ты дэм пiн га вых раз гля даў су свет най 
ар га нi за цыi, больш эфек тыў на аба ра няць 
свае iн та рэ сы, ад чу ваць ся бе больш упэў-
не на i спа кой на.

Фо рум быў вы ка ры ста ны для на ладж-
ван ня дзе ла вых кан так таў i бе ла рус кiм 
бо кам. Так, 21 чэр ве ня пад час яго пра-
вя дзен ня ад бы ла ся су стрэ ча пер ша га 
на мес нi ка прэм' ер-мi нiст ра Ула дзi мi ра 
Ся маш кi з вi цэ-прэ зi дэн там най буй ней-
шай фон да вай бiр жы Гер ма нii «Deutsche 
Boerse» Анд рэ а сам Прой сам. На ёй бы лi 
да сяг ну ты да моў ле нас цi аб вi зi це кi раў-
нiц тва бiр жы ў Бе ла русь для вы зна чэн ня 
перс пек тыў ных су мес ных пра ек таў.

Сяр гей КI ЗI МА, 
док тар па лi тыч ных на вук
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Блізкая ўладаБлізкая ўлада  ��

МЕ ДЫК, ПА ЦЫ ЕНТ 
I ПРА ВА ВАЯ БА ЗА

У су вя зi са змя нен ня мi i да паў нен ня мi ў за кон «Аб ахо ве 
зда роўя», якiя ця пер рых ту юц ца Па ла тай прад стаў нi коў 
На цы я наль на га схо ду, чле ны па ста ян най ка мi сii па ахо ве 
зда роўя, фi зiч най куль ту ры, ся мей най i мо ла дзе вай па лi-
ты цы па бы ва лi ў Грод не, дзе на ве да лi шэ раг ме ду ста ноў, 
а по тым ра зам з мяс цо вы мi спе цы я лiс та мi аб мер ка ва лi 
праб лем ныя пы тан нi i спо са бы iх вы ра шэн ня.

— Час не ста iць на мес цы, i на ша за ка на даў ства па вiн на ад-
па вя даць ды на мiч ным змя нен ням у гра мад стве. Па тра бу ец ца дэ-
таль ны ма нi то рынг пра ва пры мя няль най прак ты кi, праг на за ван не 
на ступ стваў тых ра шэн няў, якiя пры ма юц ца, — ад зна чыў стар шы ня 
па ста ян най пар ла менц кай ка мi сii па ахо ве зда роўя, фi зiч най 
куль ту ры, ся мей най i мо ла дзе вай па лi ты цы Аляк сандр ЦА ЦО-
ХА, за пра ша ю чы ка лег да ад кры тай дзе ла вой раз мо вы.

Та кой яна i атры ма ла ся. У пры ват нас цi, га лоў ны ўрач га рад ской 
па лi клi нi кi № 1 г. Грод на Сяр гей СОЎ ЦА пе ра ка на ны, што дэ ма гра-
фiч ная бяс пе ка кра i ны най перш за ле жыць ад ра бо ты ме ды цын скай 
служ бы пяр вiч на га звя на. Гэ та са мая ма са вая i вы зна чаль ная струк ту-
ра ў пы тан нях ран ня га вы яў лен ня за хвор ван няў i iх пра фi лак ты кi. Та му 
па вiн на быць пры яры тэт насць яе раз вiц ця ў дзяр жаў ным маш та бе. 
У мно гiх кра i нах, каб атры маць пра ва пра ца ваць у пяр вiч ным звя не 
(на прык лад, ся мей ным ура чом), док тар па вi нен ад пя цi да дзе ся цi 
га доў ста жы ра вац ца ў роз ных ад дзя лен нях ста цы я на раў. I толь кi по-
тым яго мо гуць да пус цiць да са ма стой най пра цы ў пяр вiч ным звя не. 
У нас на ад ва рот. У па лi клi нi кi пры хо дзяць ма ла дыя, ня во пыт ныя ўра чы 
i, ад пра ца ваў шы два-тры га ды, уладкоўваюцца ў ста цы я на ры аль бо 
ад' яз джа юць за мя жу. Гэ тую праб ле му, лi чыць Сяр гей Соў ца,трэ ба 
вы ра шаць на дзяр жаў ным уз роў нi, ства ра ю чы ўмо вы i прэ фе рэн цыi 
для ўра чоў i мед сёст раў, якiя б да зво лi лi за цi ка вiць iх у пра цяг лай, 
па ста ян най ра бо це ў ме ды цын скай служ бе пяр вiч на га звя на.

Вель мi важ на так са ма аб' яд наць усе ла каль ныя кам п'ю тар ныя 
сiс тэ мы роз ных ля чэб ных уста ноў у адзi ную iн фар ма цый ную сiс-
тэ му Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя. Iнакш мы нi ко лi цал кам не вы-
ра шым пы тан не вя дзен ня ме ды цын скiх картак i гiс то рый хва роб у 
элект рон ным вы гля дзе, ад зна чае на мес нiк стар шы нi па ста ян най 
ка мi сii па ахо ве зда роўя, фi зiч най куль ту ры, ся мей най i мо ла-
дзе вай па лi ты цы Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 
Ва лян цiн МI ЛА ШЭЎ СКI.

Да рэ чы, па куль за ка на даў ствам не вы ра ша на пы тан не аб пра-
ве ме ду ста ноў ад маў ляц ца ад па пя ро ва га нось бi та ме ды цын скай 
iн фар ма цыi, звяр тае ўва гу га лоў ны ўрач Гро дзен скай аб лас-
ной клi нiч най баль нi цы Свя та слаў СА ВIЦ КI. Та му, ха ця i ёсць 
маг чы масць вя дзен ня элект рон най ам бу ла тор най кар ткі i гiс то рыi 
хва ро бы, у ме ду ста но вах па-ра ней ша му вы му ша ны ка рыс тац ца ў 
тым лi ку i «па пя ро вым» спо са бам.

Змя нен нi ў за ко не «Аб ахо ве зда роўя» за кра нуць роз ныя кi рун кi 
ме ды цын скай га лi ны (ахо ва ма ця рын ства i дзя цiн ства, ар га нi за цыi 
пра вя дзен ня пра фi лак тыч ных ме ра пры ем стваў), а так са ма та кое 
па няц це, як ура чэб ная тай на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» рас па вя дае пра ня прос-
ты шлях бе ла ру сак да чвэрць фi-
на лу Еў ра бас ке та, адзi нац ца цi-
мат ча вую бяс прой грыш ную се-
рыю са лi гор ска га «Шах цё ра» i 
пос пех Мак сi ма Мiр на га ў па ры 
на пя рэ дад нi Уiм блдо на.

1. Бе ла рус кая жа но чая збор ная 
па бас кет бо ле вый шла ў чвэрць фi-
нал чэм пi я на ту Еў ро пы. У дру гiм ту-
ры Еў ра бас ке та па да печ ныя Ры ман та са 
Гры га са атры ма лi два па ра жэн нi i ад ну 
пе ра мо гу. Спа чат ку бе ла рус кi да во лi не-
ча ка на са сту пi лi серб скiм бас кет ба лiст-
кам з лi кам 48:54. На дру гi матч на шы 
дзяў ча ты вый шлi цал кам на стро е ныя на 
пе ра мо гу i без праб лем рас пра вi лi ся з 
бры тан ка мi — 71:61. З пунк ту гле джан ня 
тур нiр ных перс пек тыў гэ тая су стрэ ча ме-
ла стра тэ гiч нае зна чэн не. Без пе ра мо гi 
над бры тан ка мi бе ла рус кiм бас кет ба лiст-
кам, мяк ка ка жу чы, бы ло б скла да на раз-
лiч ваць на чвэрць фi нал. Бо на пе ра дзе 
за ста ва ла ся са праўд нае вы пра ба ван не 
— матч су праць чэм пi ё нак Еў ро пы 2009 
го да, фран цу жа нак. I фа ва рыт кi гэ тай су-
стрэ чы па цвер дзi лi свой ста тус, упэў не на 
пе рай граў шы на шых дзяў чат — 58:50. 
Па да печ ныя Ры ман та са Гры га са толь кi 

ад ной чы па да бра лi ся да сва iх апа не нтак, 
у ся рэ дзi не трэ цяй чвэр цi ска ра цiў шы ад-
ста ван не да двух ач коў. Пас ля — раз рыў 
толь кi па вя лiч ваў ся.

Та кiм чы нам, бе ла рус кi за ня лi трэ цяе 
мес ца ў сва ёй гру пе i ў чвэрць фi на ле па-
зма га юц ца з ка ман дай, якая зой ме дру гое 
мес ца ў гру пе Е, — Iс па нi яй цi Тур цы яй.

2. Са лi гор скi «Шах цёр» ужо на пра-
ця гу адзi нац ца цi мат чаў не ве дае па-
ра жэн няў. Па чы на ю чы з трэ ця га ту ра 
чэм пi я на ту Бе ла ру сi па фут бо ле, па-
да печ ныя Ула дзi мi ра Жу ра ў ля атры ма лi 
дзе вяць пе ра мог i толь кi двой чы згу ля лi 
ўнi чыю. Апош няй ах вя рай «гар ня коў» 
стаў «Го мель», якi са сту пiў лi да рам чэм-
пi я на ту з лi кам 0:1. Адзi ны гол у мат чы 
афор мiў фор вард «Шах цё ра» Дзмiт рый 
Асi пен ка.

Ся род iн шых вы нi каў ча тыр нац ца та-
га ра ўн да ад зна чым не ча ка на лёг кую 
пе ра мо гу «Наф та на» над «Тар пе да-
Бе лАЗ». Па да печ ныя Ва ле рыя Стры-
пей кi са ўсу хую рас пра вi лi ся з жо дзiн-
ца мi — 3:0. Рэ зуль та тыў ны мi ата ка мi 
вы лу чы лi ся Ягор Зу бо вiч, Алег Шка ба ра 
i Аляк сандр Алу мо на. Да рэ чы, га лоў-
ны трэ нер «Тар пе да» Iгар Кры ву шэн-
ка вель мi рэз ка пра ка мен та ваў дзе ян нi 
сва iх фут ба лiс таў: «Жах лi выя па мыл кi, 
асаб лi ва на пер шых хвi лi нах. Пас ля пе-

ра пын ку тро хi змя нi лi гуль ню, але по-
тым зноў па нiк лi. Не ма гу аб вi на ва цiць 
хлоп цаў у не жа дан нi, але ўзро вень iх 
май стэр ства вы клi кае ў мя не са праўд ны 
жах. Не столь кi са пер нiк нас пе рай граў, 
коль кi мы са мi вi на ва тыя».

Дру гой пе ра мо гi за пар да бi лi ся гуль-
цы «Ды на ма-Мiнск». У апош нiм мат чы 
мiн ча не пе рай гра лi ма гi лёў скi «Днепр» 
2:1. Зда ец ца, но вы трэ нер «бе ла-сi нiх» 
Ро берт Ма ас кант са праў ды ве дае, у якiм 
кi рун ку раз вi ваць ка ман ду.

3. Бе ла рус кi тэ нi сiст Мак сiм Мiр ны ў 
па ры з ру мы нам Хо ры яй Тэ кау вый граў 
тур нiр у Хер та ген бо шы. Гэ тыя спа бор-
нiц твы на га ланд скай тра ве тра ды цый на 
пра вод зяц ца на пя рэ дад нi га лоў на га стар-
ту ле та — Уiм блдо на. У фi на ле бе ла рус-
ка-ру мын скi тан дэм упэў не на пе рай граў 
нем цаў Анд рэ Бе ге ма на i Мар цi на Эм ры-
ха — 6:3, 7:6. Для алiм пiй ска га чэм пi ё на 
Лон да на ў мiкс це Мак сi ма Мiр на га гэ ты 
ты тул стаў 47-м у кар' е ры i дру гiм зда бы-
тым у па ры з ру мын скiм на пар нi кам.

На Уiм блдо не Мiр ны i Тэ кау атры ма лi 
сё мы ну мар па се ву i свой пер шы матч 
пра вя дуць су праць ня мец ка-аў стрый-
ска га ду э та Да мi нi ка Ме фер та i Фi лi па 
Ос валь да.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Збi раль нi кi скар баўЗбi раль нi кi скар баў  ��

НЯ СВIЖ СКIЯ «ЗА ЛА ТЫЯ АПОСТ АЛЫ»: 
НЕ ЗНАЙ СЦI, ДЫК УЯ ВIЦЬ

Iн тэр ак тыў ная экс па зi цыя па вiн на з'я вiц ца ў му зеi-за па вед нi ку

Падчас спектакля «Лебядзінае возера».

СпортСпорт  ��

ГАР НЯ КАМ СМАК ПЕ РА МОГ 
ДА СПА ДО БЫ

«ПРА МАЯ ЛІ НІЯ» 
З МІ НІСТ РАМ ЖКГ

На гэ тым тыд ні ў рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» прой дзе «пра мая 
лі нія» з мі ніст рам жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Анд рэ ем 
Вік та ра ві чам ШО РА ЦАМ.

Ці бу дуць сё ле та рас ці та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя па-
слу гі? Якія ві ды ра бот пры кап ра мон це па він ны аплач ваць са мі 
жыль цы? Ка лі ў жы роў цы з'я віц ца гра фа, якая бу дзе «рас шыф-
роў ваць» тэх па слу гі? Коль кі бу дзе каш та ваць арэнд нае жыл лё? 
На гэ тыя і ін шыя пы тан ні ад ка жа наш су раз моў ца.

Па пя рэд нія пы тан ні мож на за да ваць па тэ ле фо нах 
(8-017) 287 18 29 і (8-017) 287 18 69.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Кі ла грам клуб ніц каш туе 75 руб лёў. 

Ма ці ку пі ла 2 кг 150 гра маў клуб ніц. Коль-
кі руб лёў зда чы яна па він на атры маць з 
200 руб лёў?».

Тым ча сам за кры тая вы ба рач ная пра-
вер ка вы са ка баль ных і ста баль ных ра-
бот АДЭ вы яві ла па ру шэн ні больш чым 
у па ло ве вы пад каў. З 1,36 ты ся чы пе ра-
пра ве ра ных тэс таў амаль у 11 пра цэн таў 
удзель ні каў эк за ме ну быў за вы ша ны вы-
ні ко вы бал. А ўво гу ле сур' ёз ныя па ру шэн-
ні бы лі вы яў ле ны ў 77% пе ра пра ве ра ных 
ра бот.

У Бе ла ру сі цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра-
ван не па ма тэ ма ты цы ўжо так са ма прай-
шло. Але яго вы ні кі ста нуць вя до мыя блі-
жэй да кан ца чэр ве ня. З тэс ці ра ван ня па 
ма тэ ма ты цы бы лі вы да ле ны 7 ча ла век. 
Двое — за шпар гал кі, ас тат нія — за ма-
біль ныя тэ ле фо ны і на вуш ні кі.

— Ха чу пад крэс ліць, што раз мо ва не 
ідзе пра спро бы ска рыс тац ца ма біль ным 
тэ ле фо нам для атры ман ня пад каз кі звон-
ку, — тлу ма чыць ды рэк тар Рэс пуб лі кан-
ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў Мі ка лай 
Фясь коў. — Спра ва ў тым, што ў на шай 
сі ту а цыі зва нок сяб ру цал кам вы клю-
ча ны, бо пра дык та ваць умо вы за да чы 
і да ча кац ца пра віль на га ад ка зу ні хто на 
дасць. Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не — 
не тэ ле ві зій ная пе ра да ча і не ла та рэя. 
Як пра ві ла, пры сут насць ма біль на га тэ ле-
фо на ў эк за ме на цый най аў ды то рыі ўста-
наў лі ва ец ца пас ля та го, як той за зві неў 
у абі ту ры ен та ў кі шэ ні. Яны іх на ват не 
ад клю ча юць! Усе па ру шаль ні кі пра віл ЦТ 
па зба ві лі ся пра ва ўдзель ні чаць у пры ём-
най кам па ніі сё ле та. Прось бы здаць ма-
біль ныя тэ ле фо ны не ад на ра зо ва гу чаць 
і на ўва хо дзе ў пункт пра вя дзен ня тэс ці-

ра ван ня, і ў эк за ме на цый най аў ды то рыі 
да та го, як рас пя чат ва юц ца па ке ты з ма-
тэ ры я ла мі тэс ці ра ван ня. Ні я кіх «апош ніх 
кі тай скіх па пя рэ джан няў» на эк за ме не 
быць прос та не мо жа. І вы яў лен не ма-
біль на га тэ ле фо на пад час эк за ме ну заў-
сё ды азна чае толь кі ад но — ад хі лен не 
ад да лей ша га ўдзе лу ў цэнт ра лі за ва ным 
тэс ці ра ван ні і вы да лен не з аў ды то рыі без 
пра ва пе ра здаць гэ ты прад мет у рэ зер-
во вы дзень.

Уся го па вы ні ках зда чы ся мі дыс цып-
лін за па ру шэн ні на ЦТ бы ў ад хі ле ны 
41 ча ла век, з іх 18 — за на яў насць ма-
біль на га тэ ле фо на. І 12 ча ла век па кі ну лі 
аў ды то рыю па ста не зда роўя.

Да рэ чы, пе ра рэ гіст ра цыя абі ту ры ен-
таў для ўдзе лу ў ЦТ у рэ зер во вы дзень 
бу дзе вес ці ся з 27 чэр ве ня да 1 лі пе ня. Да 
зда чы тэст-іс пы таў у рэ зер во вы дзень бу-
дуць да пу шча ны толь кі тыя абі ту ры ен ты, 
якія змо гуць да ка заць, што ў іх бы лі сур'-
ёз ныя пры чы ны для та го, каб пра пус ціць 
эк за мен (на прык лад, прад' явяць да вед-
ку пра сваю хва ро бу). Ка лі абі ту ры ен ты 
ўдзель ні ча лі ў ЦТ у асноў ны дзень, але не 
змаг лі да пі саць сваю ра бо ту з-за па гар-
шэн ня ста ну зда роўя, яны так са ма змо-
гуць ска рыс тац ца рэ зер во вым днём.

Рэ гіст ра цыя для ўдзе лу ў тэс ці ра ван ні 
ў рэ зер во вы дзень бу дзе ажыц цяў ляц ца ў 
Брэсц кім дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер-
сі тэ це, Ві цеб скім дзяр жаў ным тэх на ла гіч-
ным уні вер сі тэ це, Го мель скім дзяр жаў-
ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це, Гро дзен скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Я. Ку па лы, 
Бе ла рус ка-Ра сій скім уні вер сі тэ це і ў Бе-
ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це.

З са бой трэ ба мець про пуск на тэс ці-
ра ван не, якое бы ло пра пу шча на, да ку-
мент, які свед чыць асо бу абі ту ры ен та, 
і да ку мент, які па цвяр джае ўваж лі вую 
пры чы ну ня яў кі. Пунк там пра вя дзен ня 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па ўсіх ву-
чэб ных дыс цып лі нах у рэ зер во вы дзень 
(4 лі пе ня) пры зна ча ны Бе ла рус кі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт, але здаць у рэ зер во вы 
дзень мож на бу дзе толь кі ад ну ву чэб ную 
дыс цып лі ну.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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СКАРЫСТАЦЦА «РАСІЙСКІМ ДАВОСАМ»

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

«Зва нок сяб ру на ЦТ цал кам 
вы клю ча ны, бо пра дык та ваць 
умо вы за да чы і да ча кац ца 
пра віль на га ад ка зу ні хто на дасць. 
Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не — не 
тэ ле ві зій ная пе ра да ча і не ла та рэя...»

Пра тое, што па блi зу вёс кi Брус-
коў шчы на Ма ла дзе чан ска га ра ё на 
ўпаў са ма лёт, на стан цыю хут кай 
ме ды цын скай да па мо гi ў ся рэ дзi не 
дня па ве да мiў вi да воч ца. Фель чар 
звя за ла ся з вы ра та валь нi ка мi. Ад-
нак iх да па мо га не спат рэ бi ла ся.

— На мес цы вы свет лi ла ся, што з 
вы шы нi ка ля 50 мет раў упаў ад на ма-

тор ны мо та пла нёр, якi на ле жаў 57-га-
до ва му муж чы ну, што ў пры ват ным па-
рад ку дае ўро кi пi ла та ван ня. У мо мант 
па дзен ня за штур ва лам зна хо дзiў ся 
49-га до вы на ву чэ нец, — па ве да мi лi ў 
Мiн скiм аб лас ным упраў лен нi МНС. — 
У вы нi ку па цяр пе лi абод ва муж чы ны. 
Гас па дар мо та пла нё ра атры маў ад-
кры ты пе ра лом ле вай га лён кi, за кры ты 
пе ра лом ле ва га пля ча, пе ра лом но са, 

ге ма то му век. У на ву чэн ца за фiк са ва лi 
ад кры ты пе ра лом ле вай га лён кi, iр ва-
ную ра ну нiж няй скi вi цы, удар пра вай 
кiс цi, ра ну лба. Па цяр пе лых шпi та лi-
за ва лi ў траў ма та ла гiч нае ад дзя лен не 
Ма ла дзе чан скай цэнт раль най ра ён най 
баль нi цы. Пры чы ны зда рэн ня вы свят-
ля юц ца.
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УПАЎ МО ТА ПЛА НЁР 

Фота БЕЛТА.


