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Кі раў нік дзяр жа вы Аляк-
сандр Лу ка шэн ка сва ім 
рас па ра джэн нем за-
цвер дзіў ра шэн не са ве-
та спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па са цы яль най 
пад трым цы адо ра ных 
на ву чэн цаў і сту дэн таў, 
згод на з якім пры су джа-
ны за ах воч ван ні 757 ча-
ла ве кам. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.
Гра шо вы мі прэ мі я мі ў па-

ме ры ад Br400 тыс. да Br700 
тыс. за ах во ча ны 6 пе ра мож-
цаў Рэс пуб лі кан скай алім пі я-
ды пра фе сій на га май стэр ства 
на ву чэн цаў уста ноў, якія рэа-

лі зу юць адук цый ныя пра гра-
мы ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі, па спе цы яль нас-
ці «Тэх ніч ная экс плу а та цыя 
аў та ма бі ляў» 2013 го да, 
28 пе ра мож цаў ХХІV Рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су на ву ко вых 
бі ё ла га-эка ла гіч ных ра бот, 
30 пе ра мож цаў ХХІ Рэс пуб лі-
кан ска га тур ні ру юных фі зі-
каў, 667 пе ра мож цаў за ключ-
на га эта пу Рэс пуб лі кан скай 
алім пі я ды па ву чэб ных прад-
ме тах 2013 го да. Прэ мія ў 
па ме ры Br1 млн пры су джа на 
пе ра мож цу рэс пуб лі кан ска-
га кон кур су «Сту дэнт го да-
2012»; у па ме ры Br2 млн — 
4 пе ра мож цам 15-га Аў стрый-
ска га тур ні ру юных фі зі каў.

Гра шо вы мі прэ мі я мі ў па-
ме ры ад Br4 млн да Br5,5 млн 
з уру чэн нем на груд на га зна ка 
лаў рэ а та фон ду за ах во ча ны 
2 пе ра мож цы ІІ Еў ра пей скай 
ма тэ ма тыч най алім пі я ды ся-
род дзяў чат, 3 пе ра мож цы 
ХХ Між на род най кан фе рэн-
цыі юных ву чо ных па фі зі цы, 
ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы, 
эка ло гіі (ІСYS), 7 пе ра мож цаў 
47-й Між на род най Мен дзя ле-
еў скай алім пі я ды школь ні каў 
па хі міі і пе ра мож ца ХХІ Між-
на род най алім пі я ды эка ла гіч-
ных пра ек таў ІNЕРО.

За ах воч валь ная сты пен-
дыя ў па ме ры Br400 тыс. з 
уру чэн нем на груд на га зна ка 
лаў рэ а та фон ду на зна ча на 

2 пе ра мож цам ІІ Еў ра пей скай 
ма тэ ма тыч най алім пі я ды ся-
род дзяў чат, пе ра мож цу ХХ 
Між на род най кан фе рэн цыі 
юных ву чо ных па фі зі цы, 
ма тэ ма ты цы, ін фар ма ты цы, 
эка ло гіі (ІСYS), 3 пе ра мож цам 
47-й Між на род най Мен дзя ле-
еў скай алім пі я ды школь ні каў 
па хі міі, пе ра мож цу VІІ Між-
на род най алім пі я ды эка ла гіч-
ных пра ек таў, пе ра мож цу ХХІ 
Між на род най алім пі я ды эка-
ла гіч ных пра ек таў ІNЕРО.

Як ад зна чы лі ў прэс-служ-
бе, пры няц це рас па ра джэн ня 
Прэ зі дэн та на кі ра ва на на за-
бес пя чэн не ад рас най дзяр-
жаў най пад трым кі адо ра ных 
на ву чэн цаў і сту дэн таў.

Гуч ная спра ваГуч ная спра ва  ��

АЛЯК САНД РА ВАР ЛА МА ВА 
ВЫЗВАЛІЛІ Ў ЗАЛЕ СУДА

Вя до мы ма дэль ер Вар ла маў пры га во ра ны да 5 га доў 
аб ме жа ван ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці без на-
кі ра ван ня ў ка ло нію ад кры та га ты пу. Та кое ра шэн не 
пас ля 5 ме ся цаў су до вых слу хан няў бы ло агу ча на 
ўчо ра ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Мін ска.

Бы лы ды рэк тар пры ват на га прад пры ем ства «Агенц тва 
мо ды Са шы Вар ла ма ва» пры зна ны ві на ва тым па ча ты рох 
ар ты ку лах Кры мі наль на га ко дэк са: ва ўхі лен ні ад вы пла ты 
па дат каў, мах ляр стве ў асаб лі ва буй ным па ме ры, пры-
сва ен ні ма ё мас ці, кра дзя жы шля хам зло ўжы ван ня служ-
бо вы мі паў на моц тва мі. У пры ват нас ці, па вод ле звес так 
аб ві на ва чан ня, Вар ла маў рэ кла ма ваў плат ныя па слу гі свай го 
агенц тва за кошт срод каў дзярж бюд жэ ту, якія вы лу ча лі ся на 
рэ кла му фес ты ва лю «Млын мо ды». Акра мя та го, на пра ця гу 
2005—2011 га доў браў на яў ныя гро шы за на ву чан не ма дэ ляў, 
але не ўно сіў іх на раз лі ко вы ра ху нак пры ват на га прад пры ем-
ства «Агенц тва мо ды Са шы Вар ла ма ва». Та кім чы нам у роз-
ныя пе ры я ды на ву чан ня з Вар ла ма вым раз ліч ва лі ся не каль кі 
дзя сят каў ма дэ ляў і іх прад стаў ні коў, ка лі га вор ка іш ла пра 
не паў на лет ніх удзель ні каў пра ек та. Яны пла ці лі ад 70 тыс. да 
амаль 2 млн руб лёў у за леж нас ці ад тэр мі наў на ву чан ня.

Па коль кі ўтры ман не пад вар тай бы ло зме не на на пад піс ку 
аб ня вы ез дзе, Аляк санд ра Вар ла ма ва ад пус ці лі ў за ле су да. 
Ра зам з тым, суд па ста на віў спаг наць з яго ма тэ ры яль ны 
ўрон на ка рысць шэ ра гу ўста ноў і гра ма дзян. Са мы буй-
ны — Бе ла рус ка му дзяр жаў на му ўні вер сі тэ ту (больш за 2,3 
млрд руб лёў). У якас ці па цяр пе лых па спра ве пра хо дзяць 
больш як 350 ча ла век — ма дэ лі і іх баць кі, ды зай не ры, сты-
ліс ты. Згод на з пры га во рам су да, Аляк санд ру Вар ла ма ву 
на пра ця гу 2 га доў за ба ро не на зай маць па са ды, звя за ныя 
з ар га ні за цый на-рас па рад чай дзей нас цю.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Бе ла русь ў рэй тын гу 

«Блум бер га» вы гля дае вель-
мi пры стой на. Яна зай мае 41 
мес ца — а гэ та 34,1 ба ла. 
Мы па кi ну лi зза ду ўсiх су се-
дзяў, акра мя Поль шчы, якая 
за ня ла 46 мес ца i, па вод ле 
рэй тын гу, з'яў ля ец ца на 1,3 
ба ла менш стрэ са вай, чым 
Бе ла русь.

А вось Ра сiя, ня гле дзя чы 
на двух ра зо вую пе ра ва гу 
над Бе ла рус сю па ўзроў нi 
да хо даў на сель нiц тва, апы-
ну ла ся, па вы нi ках да сле да-
ван ня, да лё ка зза ду на шай 
кра i ны — на 25 мес цы (43,8 
ба ла). Лiт ва i Лат вiя так са ма 
са сту пi лi Бе ла ру сi, раз мяс-
цiў шы ся не па да лёк: 38 i 34-е 
мес цы ад па вед на. Укра i на ў 
рэй тынг уклю ча на не бы ла, 
але, на коль кi мож на мер ка-
ваць па бя гу чай iн фар ма цыi, 
i яна б сур' ёз на са сту пi ла Бе-
ла ру сi.

Да рэ чы, та кiя вы нi кi цал-
кам ад па вя да юць той ды на-
мi цы, якую Бе ла русь па ка за-
ла ў мiж на род ным рэй тын гу 
па iн дэк се раз вiц ця ча ла ве-

ча га па тэн цы я лу, уз ня ўшы-
ся ад ра зу на 10 па зi цый да 
65-га мес ца.

Вель мi па ка заль ным з'яў-
ля ец ца тое, што Бе ла русь 
зна хо дзiц ца на ўзроў нi цi 
апя рэдж вае па па каз чы ках 
«стрэ саў стой лi вас цi» шэ раг 
кра iн, на сель нiц тва якiх на-
мi наль на знач на ба га цей, 
чым бе ла ру сы. I Лiт ва, i 
Лат вiя, i Ра сiя апя рэдж ва-
юць на шу кра i ну па гэ тым 
па каз чы ку больш чым удвая 
(зра зу ме ла, без улi ку па-
куп нiц кай здоль нас цi да хо-
даў).

Але ад ста ван не па гэ-
тым па каз чы ку кам пен су ец-
ца больш вы со кiм уз роў нем 
са цы яль най спра вяд лi вас цi, 

нiз кiм уз роў нем бес пра цоўя 
i, у вы пад ку з Ра сi яй, больш 
спры яль ным кры мi на ген ным 
ста но вi шчам.

Да рэ чы, па па каз чы ку 
iн дэк са Джы нi на ша кра i на 
за ня ла 11 мес ца ў рэй тын гу 

(па мiж Гер ма нi яй i Маль тай), 
а па па каз чы ку афi цый на га 
ўзроў ню бес пра цоўя — пер-
шае мес ца.

Та кiм чы нам, да сле да ван-
не агенц тва «Блум берг» па-
цвер дзi ла лi дар ства Бе ла ру сi 

на пост са вец кай пра сто ры па 
па каз чы ках ча ла ве ча га па-
тэн цы я лу. Га лоў нае за раз 
— зра бiць стаў ку на ча ла ве-
чы па тэн цы ял як га лоў ную 
ру ха ю чую сi лу эка на мiч на га 
раз вiц ця.

Юрый ЦА РЫК,
па лi тыч ны ана лi тык, 
кi раў нiк Бе ла рус кай 

гру пы раз вiц ця.

ФАК ТАР НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ КАН КУ РЭН ТА ЗДОЛЬ НАС ЦI

ПРЭ МІІ І СТЫ ПЕН ДЫІ СПЕЦ ФОН ДУ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА — 
757 НА ВУ ЧЭН ЦАМ І СТУ ДЭН ТАМ

ПРА ПА НА ВАНЫ 
ЗА КА НА ДАЎ ЧЫЯ 

ЗМЯ НЕН НI 
ПА АРЭН ДЗЕ ЖЫЛ ЛЯ

Са вет ры эл та раў пры Мi нiс тэр стве юс ты цыi 
пра па на ваў шэ раг мер, на кi ра ва ных на рэ гу-
ля ван не рын ку арэн ды жыл ля, па ве да мi лi ў 
Мi нюс це.
У мi нiс тэр стве па тлу ма чы лi, што ад гра ма дзян 

па сту па юць пы тан нi па ака зан нi па слуг ры эл тар-
скi мi ар га нi за цы я мi, якiя да ты чац ца пад бо ру ва-
ры ян таў да за клю чэн ня да га во раў арэн ды жыл ля. 
На па ся джэн нi Са ве та ры эл та раў пры Мi нiс тэр стве 
юс ты цыi бы ло ад зна ча на, то не ка то рыя ры эл тар-
скiя ар га нi за цыя па да юць не са праўд ныя звест кi 
аб аб' ек тах не ру хо мас цi. Пры гэ тым ры эл та ры ад-
маў ля юц ца ад ака зан ня па слу гi, ка лi клi ент хо ча 
аплач ваць яе толь кi па фак це за ся лен ня.

«Кi раў нi кi вя ду чых ры эл тар скiх ар га нi за цый лi-
чаць не аб ход ным уня сен не змя нен няў у за ка на даў-
ства з мэ тай за ма ца ван ня аба вяз ку ры эл тар скай 
ар га нi за цыi аказ ваць па слу гi па арэн дзе жыл ля 
толь кi пры ўмо ве апла ты па фак це за ся лен ня», — 
за яў ляе са вет. Акра мя та го, чле ны гэ та га ор га на 
ад на душ на сыш лi ся ў дум цы аб рэ гу ля ван нi па рад-
ку раз мя шчэн ня (рас паў сюдж ван ня) рэ кла мы ры-
эл тар скi мi ар га нi за цы я мi ў iн тэр нэ це. Пра па на ва на 
аба вя заць ры эл тар скiя фiр мы ўказ ваць рэ квi зi ты 
да га во ра, на пад ста ве яко га раз мя шча ец ца рэ-
кла ма. Гра ма дзя нам жа не аб ход на па цвяр джаць 
за кон ныя пра вы на рэ кла му аб' ек та не ру хо мас цi. 
На дум ку пра фе сi я на лаў, та кiя ме ры аб мя жу юць 
маг чы мас цi пад бо ру ва ры ян таў здзел кi i пра цу 
«чор ных» ры эл та раў.

Так са ма ў Мi нюс це ў чар го вы раз звяр та юць 
ува гу на тое, што спа жыў цы ры эл тар скiх па слуг ма-
юць пра ва па тра ба ваць уня сен ня ў да га вор умо вы 
апла ты па фак це за ся лен ня. «Ад маў лен не ры эл-
тар скай ар га нi за цыi ад ака зан ня па слуг пры ўмо ве 
ўня сен ня апла ты спа жыў цом па фак це пад бо ру 
ква тэ ры з'яў ля ец ца бес пад стаў ным», — за явi лi ў 
мi нiс тэр стве.

Кар. БЕЛ ТА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Ёсць праб ле ма — бя ром яе 

i вы ра ша ем. Пры тым па чы на ю-
чы ад кан крэт на га до ма, якi не 
бу ду ец ца або бу даў нiц тва яко га 
пра тэр мi на ва на па вi не бу даў нi коў 
або за бу доў шчы каў, i за кан чва ю-
чы ра шэн ня мi на за ка на даў чым 
уз роў нi, ка лi для гэ та га ёсць ней-
кая не аб ход насць», — пад крэс лiў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Дзей насць ра бо чай гру пы зна хо-
дзiц ца пад па ста ян ным кант ро лем 
Прэ зi дэн та. «Ска жу шчы ра, я не 
вель мi за да во ле ны ра бо тай гру пы. 
Мо жа, я па мы ля ю ся, не ўсё ба чу», — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт за па тра ба ваў ак-
ты вi за ваць ра бо ту гру пы, па вы-
сiць эфек тыў насць, па вя лi чыць 
па тра ба ван нi да ад каз ных асоб. 

«Уба чы лi ў СМI якi-не будзь зва-
рот гру пы на шых гра ма дзян або 
па чу лi аб гэ тым — не ад клад на 
пра ве ры лi. Ка лi нех та не вы праў-
ляе — да дзе на ка ман да пра ва-
ахоў ным ор га нам: на руч нi кi — i ў 
ка ме ру. I ня хай та ды ду ма юць, як 
пра ца ваць з на ро дам», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ-
дзiў, што ма нi то рынг праб лем бу даў-
нi чай га лi ны — гэ та толь кi па ча так. 
«I та кiм чы нам прой дзем ся па ўсёй 
кра i не, па ўсiх праб лем ных пы тан-
нях, якiя хва лю юць лю дзей, па чы-
на ю чы з бу даў нiц тва i за вяр ша ю чы 
цэ на ўтва рэн нем. Мы вы му ша ны 
пры маць ра ды каль ныя ме ры, ка лi 
лю дзi не ра зу ме юць, ка лi iм прос та, 
зра зу ме ла, спа кой на га во раць», — 
пад крэс лiў кi раў нiк дзяр жа вы.

«ВЫ ЯВI ЛI ПРАБ ЛЕ МУ 
I НЕ АД КЛАД НА ЯЕ ВЫ РА ШЫ ЛI...»

«БЕ ЛА РУС КІЯ ДЫ ЯС ПА РЫ 
МО ГУЦЬ ПА ШЫ РЫЦЬ 
ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЙ НЫЯ 

МАГ ЧЫ МАС ЦІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 
КУЛЬ ТУ РЫ ЗА МЯ ЖОЙ» 

Та кое мер ка ван не на ад крыц ці VІ з'ез да бе ла ру саў 
све ту вы ка заў мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Барыс 
СВЯТЛОЎ, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.
«Ды яс па ры так са ма мо гуць ума цоў ваць аў та ры тэт бе ла-

рус кай дзяр жа вы за мя жой, аб' ек тыў на ін фар ма ваць су свет-
ную су поль насць аб 
пра цэ сах куль тур-
на га бу даў ніц тва ў 
кра і не, пры цяг ваць 
ін вес ты цыі ў на цы-
я наль ную куль ту-
ру, пад трым лі ваць 
ін та рэ сы Бе ла ру сі 
на рын ках ін шых 
кра ін», — ска заў 
мі ністр. Па вод ле 
яго слоў, пад трым-
ка дзей нас ці гра мад скіх аб' яд нан няў су ай чын ні каў за мя жой, 
якіх на ліч ва ец ца больш за 200, раз гля да ец ца як не аб ход ная 
ўмо ва дзяр жаў най па лі ты кі.

Ба рыс Свят лоў ад зна чыў, што бе ла рус кія ды яс па ры 
з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай бе ла рус ка га на ро да. «Мы 
бу дзем і да лей ста ран на пра ца ваць з ды яс па ра мі, аб' ек-
тыў на ін фар ма ваць іх аб тым, што ад бы ва ец ца на ра дзі-
ме, эфек тыў на пад трым лі ваць кан так ты з прад стаў ні ка мі 
і ар га ні за цый ны мі струк ту ра мі бе ла ру саў све ту», — да даў 
мі ністр.

Ця пер пра цяг ва ец ца ра бо та над дзяр жаў най пра гра-
май «Бе ла ру сы ў све це». Пра ект за ко на «Аб бе ла ру сах 
за мя жой» га то вы да раз гля ду На цы я наль ным схо дам. 
«Мож на ска заць, што пра гра ма рэа лі зу ец ца да яе афі-
цый на га пры няц ця, а праб лем, якія нель га вы ра шыць 
без ад па вед на га за ко на, ня ма. Ра бо та з бе ла ру са мі, якія 
пра жы ва юць за мя жой, пра во дзіц ца бес пе ра пын на», — 
за ўва жыў мі ністр.

Ра зам з тым ён за клі каў бе ла ру саў све ту на ла дзіць яшчэ 
больш ак тыў нае парт нёр ства з мяс цо вы мі ор га на мі ўла-
ды і рас пра ца ваць перс пек тыў ныя пла ны ўза е ма дзе ян ня. 
«У мэ тах раз віц ця ад рас на га парт нёр ства Мін куль ту ры да-
лу чае да ра бо ты з бе ла ру са мі, якія пра жы ва юць за мя жой, 
аб лас ныя ўста но вы куль ту ры, але без зва рот най су вя зі яны 
не змо гуць пра ца ваць», — удак лад ніў мі ністр.

Ба рыс Свят лоў за ўва жыў, што ад ным з пры яры тэт ных на-
прам каў дзей нас ці Мі ніс тэр ства куль ту ры з'яў ля ец ца раз віц цё 
між на род на га парт нёр ства і дэ ман стра цыя на цы я наль ных 
да сяг нен няў за мя жой. «Вы ні ко вай фор май та кой ра бо ты 
з'яў ля юц ца Дні куль ту ры Бе ла ру сі ў за меж ных кра і нах і Дні 
куль ту ры ін шых дзяр жаў у Бе ла ру сі. Па спя хо васць рэа лі за цыі 
та ко га на прам ку мы звяз ва ем у тым лі ку з раз віц цём парт нёр-
ства з бе ла рус кі мі ды яс па ра мі», — пад крэс ліў мі ністр.

За мя жой пра жы ва юць больш як 3,5 млн эт ніч ных бе ла ру-
саў. Па вод ле слоў мі ніст ра, па ка заль на, што яны не за бы ва-
юць аб сва іх ка ра нях, не цу ра юц ца сва ёй са ма быт нас ці.

У Мін ску 23-24 лі пе ня пра хо дзіць VІ з'езд бе ла ру саў 
све ту. У фо руме ўдзель ні ча юць 254 дэ ле га ты з 21 кра і ны, 
а так са ма прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў куль ту ры, аду ка цыі, 
эка но мі кі і за меж ных спраў Бе ла ру сі, прад стаў ні кі пра ва-
слаў най і грэ ка-ка та ліц кай кан фе сій.

У ПА МЯЦЬ АБ ЗА ГI НУ ЛЫХ 
У ВА ЕН НЫХ КАН ФЛIК ТАХ

Ча ты рох мет ро вы крыж, а так са ма ку пал вы шы нёй з трох па-
вяр хо вы дом уста ноў ле ны ў Грод не на хра ме Ад ся чэн ня га ла вы 
Iа а на Прад це чы пад час ура чыс тас цi, каб уша на ваць па мяць аб 
за гi ну лых у ва ен ных кан-
флiк тах.

Ку пал, якi вы раб ле ны 
мяс цо вы мi май стра мi i скла-
да ец ца з 2500 дэ та ляў, пад-
ня лi на 50-мет ро вую вы шы-
ню з да па мо гай кра на. Гэ та 
ад бы ло ся пад час ура чыс тас-
цi ў па мяць аб во i нах-iн тэр на-
цы я на лiс тах i тых, хто за гi нуў 
у ба ях за вы зва лен не го ра да 
над Нё ма нам.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. Фо
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