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Прэ ва лю ю чым штурш ком у 
раз віц ці еў ра пей ска га рэ гі я на ліз-
му слу жыць на яў насць дзяр жаў-
най мя жы па між прад стаў ні ка мі 
ад ной і той жа эт ніч най гру пы. 
Уз' яд нан не рэ гі ё на ідзе па лі ніі 
ад наў лен ня кан так таў у ася род ку 
прад стаў ні коў гэ тай эт ніч най гру-
пы праз зні шчэн не дзяр жаў най мя жы і 
ства рэн не больш цес ных се так — як 
эка на міч ных, так і куль тур ных, па лі тыч-
ных, — якія больш цес на звяз ва юць 
прад стаў ні коў на сель ніц тва на гэ тай тэ-
ры то рыі ад на го з ад ным, чым з ін шы мі 
част ка мі кра ін, да якіх яны на ле жаць 
па лі тыч на. У сён няш няй прак ты цы рэ гі-
я на ліз му ў рам ках Еў ра пей ска га са ю за 
пра во дзіц ца ста ран ная пра ца па раз-
віц ці дзя сят каў еў ра рэ гі ё наў на сты ках 
еў ра пей скіх дзяр жаў, што ўва хо дзяць 
у ЕС. Рэ гі ё ны ма юць свае прад стаў-
ніц твы ў Бру се лі, за клі ка ны кла па ціц ца 
перш за ўсё пра ін та рэ сы гэ та га рэ гі ё на, 
ня хай на ват гэ та бу дзе іс ці ва ўрон ад-
ной з кра ін, част кай якіх ён з'яў ля ец ца. 
Асноў ны ма тыў ства рэн ня еў ра рэ гі ё наў 
да во лі праз рыс ты — звя заць кра і ны, 
якія ўва хо дзяць у ЕС, та кім чы нам, каб 
зра біць вы хад лю бой з іх з ЕС цяж кім.

Раз гле дзім для пры кла ду Паў днё вы 
Ці роль, но вы еў ра рэ гі ён у Еў ра пей скім 
са ю зе, утво ра ны на мя жы Аў стрыі і Іта ліі. 
Пе ра важ нае на сель ніц тва на гэ тай тэ ры-
то рыі ва ло дае аў стрый скай ідэн тыч нас-
цю па абод ва ба кі мя жы. Чым па гра жае 
за ах воч ван не згур та ван ня на сель ніц тва 
ў рам ках па доб ных рэ гі ё наў Еў ро пе? 
Пры ўсёй дэк ла ра ва най ад да ле нас ці і 

Аў стрыі, і Іта ліі ад да ма ган няў на 
рэ гі я наль ную адзін ку, якая ў вы-
ні ку фар мі ру ец ца, пры ўзнік нен ні 
на пру жа нас ці па між Іта лі яй і Аў-
стры яй у бу ду чы ні рэ гі ён яў на схі-
ліц ца на бок Аў стрыі. Усё боль шае 
і боль шае раз віц цё еў ра рэ гі ё наў 
ро біць на цы я наль ныя дзяр жа вы, 

што ўва хо дзяць у Еў ра пей скі са юз, фак-
тыч на за клад ні ка мі гэ та га над дзяр жаў-

на га ўтва рэн ня. З кож ным го дам вы хад 
лю бой на цы я наль най дзяр жа вы з Са ю за 
ста но віц ца ўсё больш скла да ным у су-
вя зі з цяж кас ця мі пры спро бе ад на віць 
дзяр жаў ную мя жу. Хва ля ап ты міс тыч-
ных па бу доў кан цэп цый ус ход ня га па-
шы рэн ня ЕС ба за ва ла ся на да стат ко ва 
ўраз лі вым фак та ры па ста ян на га эка на-
міч на га рос ту. Але ва ўмо вах пра цяг ла га 
су свет на га эка на міч на га кры зі су, пры 
якім вя ду чым спон са рам ЕС да во дзіц ца 
ад маў ляць у фі нан са ван ні су мес ных пра-
ек таў менш раз ві тым кра і нам — удзель-
ні кам са ю за, сі ту а цыя мя ня ец ца. Пры 
гэ тым устой лі васць ЕС бу дзе за ле жаць 
ад пра цяг лас ці і сі лы та ко га кры зі су, ка лі 
шэ ра гам на цы я наль ных дзяр жаў мо жа 
быць пры ня та ра шэн не аб по шу ку вы-

ра та ван ня ў адзі ноч ку, спро ба ад наў-
лен ня дзяр жаў ных ме жаў пры раз ві тым 
рэ гі я на ліз ме мо жа стаць штурш ком да 
но ва га эт ніч на га кан флік ту, які па раз-
ма ху не са сту піць та му, што ўзнік пры 
рас пад зе Юга сла віі. Вяр тан не ва ўла ду 
дзея чаў край не пра вай ары ен та цыі, якім 
не ўлас ці ва доў га ва гац ца ў пры няц ці 
клю ча вых ра шэн няў, ро біць та кі сцэ на-
рый цал кам маг чы мым. Уклю чэн не ў 
Еў ро пу но вых дзяр жаў пост са вец ка га 
ла ге ра, якія па тра бу юць па ста ян ных ін-
вес ты цый, знач на зні жае ўстой лі васць 
ЕС пад час эка на міч ных кры зі саў. Ужо 
ця пер ад ным з па ну ю чых на стро яў у ЕС 
ста но віц ца па тра ба ван не аб ме жа ван ня 
па то ку ра бо чых на тэ ры то рыю ра ней-
шых кра ін ЕС з но вых кра ін-чле наў. Но-
выя кра і ны са сла ба раз ві той эка но мі кай 
пры сур' ёз ным па гар шэн ні кан' юнк ту ры 
змо гуць стаць но вай мі шэн ню для па-па-
пу лісц ку на стро е ных па лі ты каў.

Пры гэ тым цал кам маг чы мым ва ры-
ян там мо жа стаць і вы лу чэн не цэ ла га рэ-
гі ё на з су меж ных еў ра пей скіх дзяр жаў, і 
з ЕС у цэ лым. Та кія рэ гі ё ны, пры ўмо ве іх 
па спя хо ва га раз віц ця, бу дуць ад чу ваць 
больш ад чу жа насць ад ЕС у цэ лым і ад 
сва іх кра ін-пра баць коў у пры ват нас ці, 
і ўсё боль шую пры на леж насць да кан-
кла ва су свет най за ход няй цы ві лі за цыі. 
Без умоў на, на сель ніц тва гэ тых рэ гі ё наў 
(а зна чыць, і па лі тыч ныя ор га ны са ма кі-
ра ван ня) бу дзе ўсё з боль шым абу рэн-
нем ус пры маць спро бы ада браць част ку 
свай го да хо ду на па трэ бы сла ба раз ві той 
Сі цы ліі (з бо ку Іта ліі) або Лат віі (з бо ку 
вяр хоў ных ор га наў ЕС).

За ход нія тэ а рэ ты кі цу доў на апі-
са лі ме ха нізм вар вар скіх эт ніч ных 
чыс так, якія ста лі вы ні кам рас па ду 
Юга сла віі, ад зна чыў шы пры гэ тым, 
што «кан флік ты ў Юга сла віі... па хо-
дзі лі, част ко ва з са мой на цы я наль най 
па лі ты кі, якая пры мя ня ла ся бы лым 
ка му ніс тыч ным ура дам, пры зна ва ла 
пад па рад ка ва ныя на цы я наль нас ці і 
эт ніч ныя гру пы і пра во дзі ла дзяр жаў-
ныя ме жы, якія на ўмыс на пе ра ра за-
лі эт ніч ныя і на цы я наль ныя сфе ры 
пра жы ван ня», як пра гэ та пі саў яшчэ 
ў па чат ку 1990-х Кэл хаўн. Но вая па-
лі ты ка ў ЕС ідзе ад су праць лег ла га 
— пе ра ра за юц ца дзяр жаў ныя ме жы 
ва ўго ду эт ніч ных сфер пра жы ван ня, 
пад ры ва ец ца дзяр жаў ны аў та ры тэт 
кра ін, якія ўва хо дзяць у ЕС, у той час 

як аў та ры тэт ЕС як над дзяр жаў на га 
ўтва рэн ня за ста ец ца эфе мер ным, а 
гра ма дзя не ЕС не ад чу ва юць ся бе 
«еў ра пей ца мі», пра цяг ва ю чы ідэн ты-
фі ка ваць ся бе з пэў ны мі эт ніч ны мі 
гру па мі. Па лі ты ка рэ гі я на лі за цыі фак-
тыч на ства рае мі ні-дзяр жа вы, здоль-
ныя прэ тэн да ваць на ме жы спрад-
веч ных дзяр жаў ных утва рэн няў, што 
пра хо дзяць праз іх тэ ры то рыі. Та кая 
па лі ты ка не змян шае шан цы на між-
эт ніч ныя су тык нен ні, а рэз ка ўзмац-
няе іх. Ства ра ец ца па жыў ная гле ба 
для раз бу раль най ка та стро фы ў бу-
ду чы ні.

Тэ а рэ ты кі вы бу доў ван ня ЕС ро бяць 
звы чай ную для за ход няй цы ві лі за цыі 
па мыл ку, свя та ве ра чы ў ня ўхіль ны 
эка на міч ны пра грэс за ход ня га арэ а ла, 
па лі тыч ную пе ра мо гу над све там, у сі лу 
якой ня ма не аб ход нас ці кла па ціц ца аб 
па лі тыч ных і сі ла вых ас пек тах, а не аб-
ход на ад бу доў ваць — для эка на міч на га 
за ма ца ван ня за хо пу све ту — перш за 
ўсё най больш эфек тыў ныя эка на міч ныя 
струк ту ры. У той жа час нель га вы клю-
чаць і маг чы мас ці, што част ка еў ра ап-
ты міс таў, якія фа на тыч на ве раць у ідэю 
ЕС, ра зу ме юць усе маг чы мыя па гро зы 
па лі ты кі рэ гі я на лі за цыі, але свя до ма 
раз бу ра юць дзяр жаў ныя ме жы кра ін, 
якія ўва хо дзяць у ЕС, каб зра біць еў-
ра ін тэг ра цыю не зва рот най з пры чы ны 
той жах лі вай ца ны, якую да вя дзец ца 
за пла ціць лю бой дзяр жа ве за спро бу 
вы ха ду.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

ПоглядПогляд  ��

ПА ЖЫЎ НАЯ ГЛЕ БА ДЛЯ МІЖ ЭТ НІЧ НЫХ КАН ФЛІК ТАЎ

Усё боль шае і боль шае 
раз віц цё еў ра рэ гі ё наў ро біць 
на цы я наль ныя дзяр жа вы, 
што ўва хо дзяць у Еў ра пей скі 
са юз, фак тыч на за клад ні ка мі 
гэ та га над дзяр жаў на га ўтва рэн ня.

Но вая па лі ты ка ў ЕС ідзе 
ад су праць лег ла га — 
пе ра ра за юц ца дзяр жаў ныя 
ме жы ва ўго ду эт ніч ных сфер 
пра жы ван ня, пад ры ва ец ца 
дзяр жаў ны аў та ры тэт кра ін, 
якія ўва хо дзяць у ЕС, у той час 
як аў та ры тэт ЕС 
як над дзяр жаў на га ўтва рэн ня 
за ста ец ца эфе мер ным, 
а гра ма дзя не ЕС не ад чу ва юць 
ся бе «еў ра пей ца мі», пра цяг ва ю чы 
ідэн ты фі ка ваць ся бе з пэў ны мі 
эт ніч ны мі гру па мі. 

БЫ ХАЎ СКI КАН ВЕРТ
«Бел пош та» аб' явi ла, што 5 жнiў ня ўво дзiц ца 
ў аба ра чэн не мас тац кi кан верт з ары гi наль-
най мар кай «Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства 
ў Бы ха ве».

На кан вер це ёсць вы ява 
гер ба Бы ха ва i сла ву тых 
мес цаў i бу дын каў го ра да 
— у пры ват нас цi ста ра жыт-
на га зам ка Са пе гаў i Свя-
та-Тро iц кай царк вы. На са-
мой мар цы — ста ра жыт ны 
дру кар i ал фа вiт з бук ва ра 
Спi ры до на Со ба ля.

На мi нал мар кi «А» ад-
па вя дае та ры фу на пе ра-
сыл ку прос та га пiсь ма ва гой да 20 гра маў у ме жах Бе ла ру сi. 
Мас так кан вер та i спец штэм пе ля — Мi ка лай Ры жы. Кан верт 
вы раб ле ны ты ра жом у 30 ты сяч асоб нi каў.

Спе цы яль нае па мят нае га шэн не ад бу дзец ца 1 ве рас ня 
ў ад дзя лен нi паш то вай су вя зi № 2 го ра да Бы ха ва. Так са ма 
ў пла нах «Бел пош ты» — вы пуск на пры кан цы жнiў ня мар кi з 
гер бам Бы ха ва.

На сай це belpost.by ад зна ча ец ца, што Дзень бе ла рус ка га 
пiсь мен ства — на цы я наль нае свя та. Яно ад зна ча ец ца з 1994 
го да ў пер шую ня дзе лю ве рас ня. Пра во дзiц ца дзе ля пра па-
ган ды леп шых тра ды цый на цы я наль най куль ту ры, дру ка ва-
на га сло ва, ду хоў нас цi бе ла рус ка га на ро да. Цэнт ра мi свя та 
ўжо ста на вi лi ся 17 га ра доў. У Бы ха ве сё ле та ад бу дзец ца 
юбi лей ны ХХ Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства.

Iло на IВА НО ВА.

І ВЫ БЕ РУЦЬ МА ЛОЧ НА ГА КА РА ЛЯ
У По лац кім ра ё не сёння ад бу дзец ца фес ты валь «Ма-
лоч ныя рэ кі — 2013». У пра гра ме свя та-фэс ту — пра-
вя дзен не се мі на ра для леп шых апе ра та раў ма шын на га 
да ен ня, дзі ця чае свя та «Пі це, дзе ці, ма ла ко — бу дзе це 
зда ро вы!», свя та аг ра га рад ка «Най леп шае мес ца на 
све це», тэ ат ра лі за ва ная пра гра ма «Ма лоч нае раз до-
лле».

Удзель ні каў і гас цей свя та ча ка юць «Ма лоч ная май стэр ня» 
з май стар-кла са мі, на якіх па ка жуць, што мож на вы ра біць з 
упа ко вак ма лоч най пра дук цыі, бо дзі-арт і раз на стай ная тэ ма-
тыч ная кон курс ная пра гра ма. Бу дуць ар га ні за ва ны вы ста ва-
про даж ма лоч най пра дук цыі, кір маш-дэ гус та цыя. Свя точ ныя 
ме ра пры ем ствы за вер ша цца вы ба рамі ма лоч на га ка ра ля.

Пра вя дзен не ма лоч на га фэс ту ме на ві та ў аграр ным га рад-
ку «Га ра ны» — част ка стра тэ гіі раз віц ця По лац ка га ра ё на, 
у рам ках якой пра во дзіц ца па пу ля ры за цыя та кіх пра фе сій, 
як жы вё ла вод і апе ра тар ма шын на га да ен ня. Пад час свя та 
бу дзе пра ве дзе на ўша на ван не леп шых ра бот ні каў па вы-
ні ках пра цы, зна ём ства жы вё ла во даў ра ё на з пе ра да вым 
во пы там. На сён няш ні дзень фі лі ял По лац ка га кам бі на та 
хле ба пра дук таў «Га ра ны-аг ра» з'яў ля ец ца ад ной з леп шых 
гас па да рак По лац ка га ра ё на. У пры ват нас ці, па ўмо вах пра-
цоў на га са пер ніц тва апе ра та раў ма шын на га да ен ня фер ма 
вёс кі Ар цю хі 4-ы раз за ня ла 1 мес ца ў аб лас ным спа бор ніц тве 
ся род ма лоч ната вар ных фер маў, па ве да мі лі ў По лац кім рай-
вы кан ка ме. Свя та прой дзе на тэ ры то рыі Га ран скай ся рэд няй 
шко лы. У ме ра пры ем ствах пры муць удзел не толь кі жы ха ры 
аг ра га рад ка, а і на ву чэн цы По лац ка га дзяр жаў на га пра фе-
сій на га лі цэя сель ска гас па дар чай вы твор час ці, дэ ле га цыі ад 
сель скіх Са ве таў По лац ка га ра ё на і ін шыя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

У «МТБан ка» — УЛАС НЫ ПРА ЦЭ СІНГ 
І НО ВЫ БАНК-ПАРТ НЁР

«МТБанк» пе ра во дзіць пра цэ са ван не апе ра цый з вы-
ка ры стан нем кар так у сваю ўлас ную пра цэ сін га вую 
сіс тэ му.

Та кім чы нам банк атры мае маг чы масць са ма стой на рэа-
лі зоў ваць но выя пра дук ты, ука ра няць но выя карт ка выя пра-
дук ты, не да ступ ныя ін шым бан кам з-за пэў ных тэх на ла гіч ных 
аб ме жа ван няў. Па вя лі чыц ца хут касць рэ ага ван ня на за пы ты 
клі ен таў, а час на рас пра цоў ку но вых пра дук таў знач на ска-
ро ціц ца. Банк змо жа са ма стой на пер са на лі за ваць карт кі, што 
па ско рыць пра цэс вы да чы кар так на ру кі клі ен там.

Но вым парт нё рам «МТБан ка» ста ла ААТ «Бел газп рам-
банк». Не ўза ба ве да лі ку парт нё раў па ві нен да лу чыц ца і яшчэ 
адзін буй ны банк. У блі жэй шыя ж не каль кі ме ся цаў пра цяг-
нец ца су пра цоў ніц тва з «Прі ор бан кам».

У су вя зі з ад крыц цём пра цэ сін га ва га цэнт ра «МТБанк» 
бяс плат на за мя ніў пла цеж ныя карт кі MasterCard/Maestro на 
карт кі Vіsa. Па круг ла су тач ным ну ма ры О'К-цэнт ра — (017) 
229 99 99 мож на да ве дац ца, у якім ад дзя лен ні за браць сваю 
карт ку Vіsa.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ЗА ДЭК ЛА РА ВАЦЬ АБЫ ШЛО СЯ Б ТАН НЕЙ
Пар тыю зап час так да мо та- i ве ла тэх нi кi кан фiс ка ва лi 
ў рэс пуб лi кан скiм пунк це мыт на га афарм лен ня «Но вая 
Гу та».

На мiк ра аў то бу се «Renault Master» наш су ай чын нiк з Укра-
i ны вёз сем па са жы раў, якiя на бы лi ча ты ры лод кi з ПВХ i 
iн шыя та ва ры. Ме на вi та та му кi роў ца аб раў для дэк ла ра цыi 
чыр во ны ка лi дор. Пры гэ тым сам за явiў, што ў яго ня ма та ва-
раў, якiя трэ ба пiсь мо ва дэк ла ра ваць. Пры мыт ным над гля дзе 
мiк ра аў то бу са бы ла дэ ман та ва на аша лёў ка са ло на, пад якой 
зна хо дзi ла ся больш за 560 адзi нак за па сных час так да мо та- i 
ве ла тэх нi кi, а так са ма за па сныя част кi да бен за пiл i ма тор нае 
мас ла да iх, кам плек ту ю чыя да ло дак з ПВХ. Да рэ чы, кi роў ца 
мiк ра аў то бу са пры знаў факт не за кон на га пе ра соў ван ня та ва-
ру. Увесь кант ра банд ны та вар i мiк ра аў то бус (кош там больш 
за Br159 млн) кан фiс ка ва ны. Рас па ча ты ад мi нiст ра цый ны пра-
цэс. Кi роў цу па гра жае штраф у па ме ры ад 20 да 50 ба за вых 
ве лi чынь, па ве дам ляе прэс-гру па Го мель скай мыт нi.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
ў Бе ла ру сі больш за ўсё да ча мі 
за хап ля юц ца жы ха ры Мін скай 
воб лас ці: на тэ ры то рыі ста ліч-
на га рэ гі ё на зна хо дзіц ца тра ці-
на ўсіх за рэ гіст ра ва ных у кра і не 
са до вых та ва рыст ваў і дач ных 
ка а пе ра ты ваў. Аб гэ тым па ве-
да мі лі ўдзель ні кі ан лайн-кан фе-
рэн цыі на сай це БЕЛ ТА.

Па сло вах га лоў на га юрыс та 
юры дыч на га ўпраў лен ня Мі нэ ка-
но мі кі Ула дзі сла ва МА КА РЭ ВІ ЧА, 
на 1 сту дзе ня 2013 го да ў Бе ла ру сі 
за рэ гіст ра ва на 4477 са до вых та ва-
рыст ваў і дач ных ка а пе ра ты ваў, дзе 
зна хо дзіц ца 371,5 тыс. зя мель ных 
участ каў.

На тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці 
бы ло 1372 са да вод чыя та ва рыст вы 
і дач ныя ка а пе ра ты вы, у якіх на ліч-
ва ла ся звыш 211,3 тыс. зя мель ных 
участ каў. Агуль ная пло шча зя мель 
са да вод чых та ва рыст ваў і дач ных 
ка а пе ра ты ваў у ста ліч най воб лас ці 
скла дае амаль 17,9 тыс. га

Ка лі на Мін скую воб ласць пры хо-
дзіц ца больш за ўсё са да вод чых та-
ва рыст ваў (30%), то менш за ўсё іх у 
Ма гі лёў скай воб лас ці (9%).

Раз мя шчэн не са до ва га до мі ка і 
гас па дар чых па бу доў на зя мель ным 
участ ку па він на ад па вя даць пра ек ту, 
у якім вы ка на ны ар хі тэк тур ныя, са-
ні тар ныя, су праць па жар ныя і ін шыя 
нор мы, што дзей ні ча лі на мо мант бу-
даў ніц тва. Ад ступ лен не ад гэ тых нор-
маў з'яў ля ец ца па ру шэн нем, лі чыць 
на мес нік на чаль ні ка зем ле ўпа рад-
ка валь най служ бы Мі набл вы кан ка-
ма Ула дзі мір ГУ МА РАЎ.

Згод на з па ла жэн нем аб са доў-
ніц кім та ва рыст ве, за цвер джа ным 
ука зам № 50, зя мель ныя ўчаст кі 
пра да стаў ля юц ца са да вод чым та-
ва рыст вам, а так са ма гра ма дзя нам 
для ка лек тыў на га са да вод ства ў ад-
па вед нас ці з пра ек там ар га ні за цыі 
і за бу до вы тэ ры то рыі са доў ніц ка га 
та ва рыст ва. Зме на за бу до вы тэ ры-
то рыі та ва рыст ва не да пус ка ец ца 
без уня сен ня ва ўста ноў ле ным за ка-

на даў ствам аб ар хі тэк тур най, го ра-
да бу даў ні чай і бу даў ні чай дзей нас ці 
па рад ку змя нен няў у за цвер джа ны 
пра ект.

Пра ва вы ста тус са доў ніц кіх та ва-
рыст ваў, а так са ма па ра дак іх ства-
рэн ня, рэ ар га ні за цыі і лік ві да цыі быў 
вы зна ча ны ад нос на ня даў на — у 2008 
го дзе, ка лі быў пры ня ты Указ № 50 
«Аб ме рах па ўпа рад ка ван ні дзей нас ці 
са да вод чых та ва рыст ваў». Указ урэ-
гу ля ваў пы тан ні дзей нас ці та кіх юры-
дыч ных асоб, за ма ца ваў пра вы і аба-
вяз кі чле наў са доў ніц кіх та ва рыст ваў, 
кам пе тэн цыя іх ор га наў кі ра ван ня і па-
ра дак пры няц ця імі ра шэн няў. Акра мя 
та го, у ад па вед нас ці з ука зам, дач ні кі 
па він ны бы лі ў пэў ны тэр мін за рэ гіст-
ра ваць зя мель ныя ўчаст кі і атры маць 
ад па вед ныя да ку мен ты.

У тым жа го дзе бы лі ўпер шы-
ню за цвер джа ны ты па выя пра ві лы 
ўнут ра на га рас па рад ку са доў ніц кіх 
та ва рыст ваў, якія ўклю ча юць су-
праць па жар ныя, са ні тар ныя і пры-
ро да ахоў ныя па тра ба ван ні, па ра дак 
ка ры стан ня да ро га мі, во да пра во дам і 
ін шы мі аб' ек та мі агуль на га ка ры стан-
ня та ва рыст ва, нор мы раз мя шчэн ня 
са до вых до мі каў, гас па дар чых па бу-
доў і збу да ван няў.

Пры ро да ахоў ныя служ бы сё ле та 
вы яві лі ў Мін скай воб лас ці 260 сты-
хій ных зва лак, кан ста туе сі ту а цыю 
на мес нік стар шы ні Мінск ага аб лас-
но га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Анд рэй Бас.

Толь кі з па чат ку го да вы да дзе на 
150 ак таў-прад пі сан няў, скла дзе-
на 49 пра та ко лаў на юры дыч ных 
і 154 — на фі зіч ных асоб на агуль ную 
су му 114 млн руб. на су му больш як 
Br4 млн. «Звал кі ўзні ка юць сты хій-
на. Па кож ным кан крэт ным фак це 
мы дэ та лё ва раз бі ра ем ся, імк нём ся 
вы стаў ляць іс кі», — ад зна чыў Анд-
рэй Бас.

Ра зам з тым, ён звяр нуў ува гу на 
тое, што зем ле ка рыс таль ні кі (а гэ-
та ў боль шас ці ар га ні за цыі ляс ной 
гас па дар кі, да рож ныя служ бы) час-
та ста но вяц ца за лож ні ка мі сі ту а цыі: 
смец це па кі да юць гра ма дзя не, а прэ-
тэн зіі прад' яў ля юц ца ім. «У су вя зі з 
гэ тым па трэб на ад лад ка ўсёй сіс тэ-
мы збо ру і вы ва зу ка му наль ных ад хо-
даў. Па куль яна не бу дзе дзей ні чаць, 
праб ле ма не вы ра шыц ца», — лі чыць 
Анд рэй Бас.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ

�

АХ ВОТ НЫХ БЫЦЬ ПЕ ДА ГО ГА МI 
I IН ЖЫ НЕ РА МI СТА НО ВIЦ ЦА ЎСЁ МЕНШ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным тэх на ла гiч ным унi вер сi тэ це так са ма не ўзнiк ла праб лем 

з за паў нен нем мес цаў на па пу ляр ным у мо ла дзi эка на мiч ным кi рун ку. На спе цы яль-
нас цях «Эка но мi ка i кi ра ван не на прад пры ем стве», «Ме недж мент», «Мар ке тынг», 
«Бух гал тар скi улiк, ана лiз i аў дыт» на ват скла ла ся кон курс ная сi ту а цыя. Усе бюд жэт-
ныя мес цы бу дуць за поў не ны тут так са ма на спе цы яль нас цях «Вы да вец кая спра ва» 
(40 ах вот ных на 25 мес цаў), «Iн фар ма цый ныя сiс тэ мы i тэх на ло гii» (72 ах вот ныя на 
50 мес цаў), «Ту рызм i пры ро да ка ры стан не» (76 ах вот ных на 30 мес цаў). А са мая 
сум ная сi ту а цыя скла ла ся на спе цы яль нас цях, звя за ных з ляс ной гас па дар кай, тэх-
на ло гi я мi дрэ ва ап ра цоў чай вы твор час цi i хi мiч най пра мыс ло вас цю.

Сё ле та абi ту ры ен ты, якiя вы тры ма лi ўступ ныя вы пра ба ван нi, але не прай шлi па 
кон кур се на дзён ную бюд жэт ную фор му атры ман ня аду ка цыi, змо гуць да 2 жнiў ня 
па даць свае да ку мен ты для ўдзе лу ў кон кур се ў той жа ВНУ на за воч ную i вя чэр нюю 
фор мы атры ман ня аду ка цыi за кошт срод каў бюд жэ ту.

Да ку мен ты для атры ман ня аду ка цыi на плат-
най фор ме на ву чан ня (дзён най, за воч най, вя-
чэр няй i дыс тан цый най) бу дуць пры мац ца ў абi-
ту ры ен таў да 4 жнiў ня. 6 жнiў ня — апош нi дзень 
за лi чэн ня на плат ную фор му на ву чан ня.

Вар та на га даць, што, згод на з Ко дэк сам аб 
аду ка цыi, уста но вы вы шэй шай аду ка цыi за клю ча-
юць ця пер да га во ры з усi мi сту дэн та мi — не толь кi 

плат най, але i бюд жэт най фор мы на ву чан ня. У да га во рах пра пi са ны ўмо вы на ву чан ня 
i ўза ем ныя аба вя за цель ствы двух ба коў. Але ка лi абi ту ры ент не паў на лет нi, то для 
пад пi сан ня да га во ра па тра бу ец ца пры сут насць яго за кон на га прад стаў нi ка.

ПАД РЫХ ТА ВАЦЬ УРА ЧА ТАН НЕЙ, 
ЧЫМ ЮРЫС ТА?

Ад ным з апош нiх з кош там пад рых тоў кi спе цы я лiс таў на плат най асно ве 
вы знаў чы ся Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт.

Ка лi ана лi за ваць но выя «цэн нi кi», то ня цяж ка прый сцi да вы сно вы, што на кошт 
на ву чан ня ў БДУ моц на ўплы вае прэ стыж насць той цi iн шай спе цы яль нас цi ў мо-
ла дзi. Iнакш як мож на па тлу ма чыць, што за год на ву чан ня на спе цы яль нас цях 
«пра ва знаў ства», «эка на мiч нае пра ва» i «мiж на род нае пра ва» пер ша курс нi кам 
да вя дзец ца за пла цiць 17 млн 940 тыс. руб лёў, бу ду чым мыт нi кам — 17 млн 400 тыс. 
руб лёў, па лi то ла гам, са цы ё ла гам, псi хо ла гам — 16 млн 320 тыс. руб лёў. На ву чан не 
ў Iн сты ту це жур на лiс ты кi ва га ец ца ў за леж нас цi ад спе цы яль нас цi ад 16 млн 320 
тыс. руб лёў да 17 млн 40 тыс. руб лёў. Ды зай не раў на гу ма нi тар ным фа куль тэ це 
бу дуць рых та ваць за 17 млн 700 ты сяч руб лёў. Атрым лi ва ец ца, што пад рых та ваць 
ура ча i фар ма цэў та на ват тан ней, чым юрыс та, эка на мiс та або жур на лiс та? На га-
да ем, што ў Бе ла рус кiм дзяр жаў ным ме ды цын скiм унi вер сi тэ це кошт ад на го го да 
на ву чан ня на ля чэб ным, пе ды ят рыч ным i фар ма цэў тыч ным фа куль тэ тах скла дае 
16 млн 400 тыс. руб лёў.

А са мы мi «тан ны мi» спе цы яль нас ця мi ў БДУ ста лi «рус кая фi ла ло гiя» i «бе ла-
рус кая фi ла ло гiя» (12 млн 840 тыс. руб лёў), «са цы яль ная ра бо та» (12 млн 840 тыс. 
руб лёў) i «куль ту ра ло гiя» (13 млн 440 тыс. руб лёў). У той жа час вы ву чэн не ўсход няй 
фi ла ло гii бу дзе каш та ваць ах вот ным 17 млн 700 тыс. руб лёў, а ра ма на-гер ман скай 
i кла сiч най фi ла ло гii — 15 млн 600 тыс. руб лёў.

На пры ро да знаў чых фа куль тэ тах, ме ха нi ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ це i ФПМI 
кош ты на ву чан ня ва га юц ца ад 14 млн 160 тыс. руб лёў да 16 млн 320 ты сяч. Са-
мым да ра гiм з iх з'яў ля ец ца бiя ла гiч ны фа куль тэт, дзе кошт на ву чан ня пе ра вы шае 
16 мiль ё наў. А на гiс та рыч ным фа куль тэ це за год на ву чан ня сту дэн таў па про сяць 
за пла цiць ад 14 млн 160 ты сяч да 14 млн 880 ты сяч руб лёў — зноў-та кi ў за леж-
нас цi ад спе цы яль нас цi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«За апош нiя паў га дзi ны 
пра хад ны бал мог 
або кры ху вы рас цi, 
або, на ад ва рот, знi зiц ца 
на не каль кi адзi нак»

Ак ту аль наАк ту аль на  ��

ПРА ВІ ЛЫ ДАЧ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пас ля Прэ зi дэнт ад ка заў на пы тан-
нi жур на лiс таў. Вось аб чым iш ла га-
вор ка.

«Не ра бiць ка та стро фу 
з сi ту а цыi з АЧС»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што аф ры кан ская чу ма свi ней прый-
шла ў Бе ла русь збо ку. «Я не ха чу тут 
нi ко га вi на ва цiць, — ска заў кi раў нiк 
дзяр жа вы. — Але, ад куль бы нi прый-
шла гэ тая бя да, гэ та га во рыць аб тым, 
што свет вель мi ўза е ма звя за ны, i нам 
прый дзец ца з гэ тым зма гац ца».

«Не ба чу тут нi я кай ка та стро фы, 
як гэ та звы чай на рас круч ва ец ца», — 
ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. Па вод ле яго 
слоў, на ват За хад пры знаў, што ў Бе-
ла ру сi эфек тыў на зма га юц ца з гэ тым 
за хвор ван нем. Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу 
на тое, што вi рус АЧС гi не пры тэм пе ра-
ту ры 60 гра ду саў, та му до сыць тэр мiч-
най апра цоў кi, каб вi рус за гi нуў.

Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, ача гi 
за хвор ван ня вы зна ча ны. «Мы ця пер 
пра цу е м з на сель нiц твам, каб ла ка лi-
за ваць гэ тыя ася род кi, каб яны не ме лi 
рас паў сюдж ван ня», — да даў Прэ зi дэнт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў 
ця пе раш няй сi ту а цыi най боль шую за-
не па ко е насць вы клi кае сi ту а цыя з аса-
бiс ты мi пад вор' я мi на сель нiц тва. «На 
комп лек сах мы па ра дак на вя дзём, гэ та 
пра сцей, — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. 
— Я па пра сiў, каб звяр ну лi ся да лю-

дзей, раз та кое зда ры ла ся, ад пра вiць 
на за бой хат нiх свi ней. Цi мы за бя ром, 
дзяр жа ва за пла цiць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што вя дзец ца ра бо та i па па пя рэ джан-
нi рас паў сюдж ван ня вi ру са ся род дзi-
кiх жы вёл. «Што ты чыц ца кам бi кар-
моў, то тут пра сцей. Трэ ба кар мiць 
сва i мi кам бi кар ма мi, а з да баў ка мi 
пра ца ваць больш аку рат на i пра вя-
раць», — ска заў Прэ зi дэнт. «Трэ ба 
эфек тыў на зма гац ца з гэ тай за ра-
зай, хоць яна i не шкод ная для ча ла-
ве ка, — лi чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— Я не ба чу тут асаб лi вых праб лем, 
у гэ тым кірунку мы вель мi жорст ка 
дзей нi ча ем». Прэ зi дэнт ад зна чыў, што 
КДБ i пра ку ра ту ры да ру ча на ажыц цяў-
ляць на гляд за дзей нас цю ўсiх струк-
тур, па чы на ю чы ад ура да i за кан чва ю-
чы ве тэ ры нар ным ура чом кан крэт на га 
ўчаст ка, на зi раць, як яны дзей нi ча юць 
у гэ тай сi ту а цыi.

«Та му не пе ра жы вай це: елi шаш лык 
з свi нi ны i еш це, — ска заў Прэ зi дэнт. 
— Толь кi не куп ляй це мя са на ву лi цы, 
лепш на рын ку i ў кра мах». Га во ра чы 
пра ся бе аса бiс та, Аляк сандр Лу ка шэн-
ка рас ка заў, што ад дае пе ра ва гу ку-
ры на му мя су i яла вi чы не. «Але ча сам 
так са ма ўжы ваю i свi нi ну. I не трэ ба ду-
маць, што ў Прэ зi дэн та шмат лю дзей, 
якія пра вя раюць кож ны ка ва лак ежы. 
Нi чо га па доб на га! На «Ка ма роў цы», як 
i вы, асоб ныя пра дук ты за куп ля ем», — 
ска заў Прэ зi дэнт.

Аб за тры ман нi су пра цоў нi ка 
спец служ баў, якi пра ца ваў 

на за меж ныя дзяр жа вы
Ка мен ту ю чы сi ту а цыю ва кол бы ло га 

су пра цоў нi ка аме ры кан скiх спец служ-
баў Эд вар да Сноў дэ на, кi раў нiк дзяр-
жа вы ад зна чыў, што гэ та ак ту аль на i 
для Бе ла ру сi. «Мы ня даў на за тры ма лi 
ад на го са здрад нi каў, якi ў спец служ-
бах слу жыў i быў праз прад стаў нi коў 
ка та лiц кай царк вы звя за ны з за меж-
ны мi дзяр жа ва мi, i не толь кi зда ваў 
iн фар ма цыю, але з-за яго дзей нас цi 
па цяр пе лi лю дзi, якiя пра цу юць за мя-
жой», — за явiў Прэ зi дэнт.

«Гэ та як на зы ва ец ца? З на ша га 
пунк ту гле джан ня — здра да. А ча му з 
аме ры кан ска га пунк ту гле джан ня Сноў-
дэ на нель га рас ца нiць як здрад нi ка? Та-
му тут не па вiн на быць двай ных стан-
дар таў. Мы па вiн ны зы хо дзiць з гэ та га», 
— да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ра сii даў но трэ ба бы ло даць 
Сноў дэ ну па лi тыч ны 

пры ту лак»
«Сён ня кi раў нiц тва Ра сii ўжо i не ве-

дае, што з гэ тым Сноў дэ нам ра бiць. Я б 
на мес цы ра сi ян асаб лi ва ў гэ тым пла не 
не на пруж ваў ся, а даў бы яму па лi тыч ны 
пры ту лак», — ска заў Прэ зi дэнт Бе ла-
ру сi. Та кую па зi цыю Аляк сандр Лу ка-
шэн ка па тлу ма чыў тым, што Аме ры ка 
пры ту лi ла сот нi ра сiй скiх здрад нi каў. 
«Коль кiм яны лю дзям там да лi пры ту-
лак, коль кi за бра лi ад сюль сак рэ таў, 

коль кi тэ ра рыс таў, якiх Ра сiя па тра буе 
вы даць, у ся бе пры ту лi лi i не вы да юць», 
— за ўва жыў бе ла рус кi лi дар.

«Што ж вы Пу цi ну прад' яў ля е це прэ-
тэн зii, што ён ся бе нi бы та ня пра вiль на 
па во дзiць. Пра вiль на па во дзiць. Даў-
но трэ ба бы ло пра да ста вiць па лi тыч ны 
пры ту лак. Та ды б вы ве да лi, што свет 
гла баль ны, уза е ма за леж ны, i той жа 
тэ ра рыст, якi жыў у Ра сii, заўт ра ён 
мо жа неш та ўчы нiць у Аме ры цы. Ня-
даў на фак ты та кiя бы лi. Та му на мес цы 
ра сiй ска га кi раў нiц тва я б дзей нi чаў 
больш ра шу ча ў гэ тым пла не, i гэ та бы-
ло б апраў да на», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ра зам з тым, кi раў нiк бе ла рус кай 
дзяр жа вы пры знаў, што ЗША цал кам 
аб грун та ва на лi чаць Сноў дэ на здрад-
нi кам. «Пан Сноў дэн пра ца ваў у спец-
служ бе не адзiн год. Больш за тое, ка-
лi ён ту ды ўлад коў ваў ся на пра цу, то 
дак лад на са бе ўяў ляў, чым яму прый-
дзец ца зай мац ца i чым зай ма юц ца 
спец служ бы на огул i аме ры кан ская ў 
пры ват нас цi. Яго рых та ва лi, ён ву чыў-
ся i ве даў, што спец служ бы не толь кi 
да га ла «рас пра на юць» ча ла ве ка, яны 
слу ха юць яго, пра свеч ва юць i г.д., — 
ад зна чыў Прэ зi дэнт. — Та му ка лi ты 
прый шоў ту ды пра ца ваць — пра цуй. 
Але ка лi ты хо чаш зай мац ца пра ва аба-
рон чай дзей нас цю, пра пiх ваць ней кiя 
пра вы ча ла ве ка, то та бе трэ ба зволь-
нiц ца са спец служ бы» .

«Што да ты чыц ца аме ры кан цаў, то 
яны за што зма га лi ся, на тое i на па ро лi-

ся. Вы (аме ры кан цы. — За ўва га. БЕЛ-
ТА) усю ды кры чы це, што вы — апо ра 
пра воў ча ла ве ка. Дык якiя ж гэ та пра вы 
ча ла ве ка? Доб ра б, бе ла ру саў i ра сi ян 
пра слу хоў ва лi (яны нас лi чаць сва i мi 
са пер нi ка мi), але яны ж усю За ход нюю 
Еў ро пу пе ра ла пач ва лi, фiль тра ва лi у 
су ткi па 500 млн. зван коў. Гэ та ж якую 
сiс тэ му трэ ба мець! Ча му вы ўмеш ва-
лi ся ў пры ват нае жыц цё лю дзей?!» — 
за ўва жыў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

«Мо жа, гэ та i апраў да на, але вы ж 
та ды нас не аб вi на вач вай це ў не за ха-
ван нi пра воў ча ла ве ка. Нi я кiх пра воў 
ча ла ве ка там ня ма, су цэль ныя па ру-
шэн нi, i спра ва Сноў дэ на гэ та па цвяр-
джае, i не толь кi гэ тая спра ва», — пад-
крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Тое, што ад бы ло ся са Сноў дэ нам 
ра ней i пас ля, мы ба чым, што гэ та — 
блеф. Гэ та адзiн з кi рун каў ба раць бы 
аме ры кан цаў i За ха ду су праць ня ўгод-
ных кра iн. Тое, што яны ро бяць з пра-
ва мi ча ла ве ка, з людзь мi на огул, не да-
пу шчаль на», — лi чыць бе ла рус кi лi дар. 
«Але нам лепш не ўмеш вац ца ў гэ та. 
Яны ня хай са мi раз бi ра юц ца са сва-
iм Сноў дэ нам. Але гэ та толь кi па ча так 
для аме ры кан цаў. Па жар яны бу дуць 
ту шыць па роз ных на прам ках. Яны яго 
рас па лi лi, i яны яго бу дуць ту шыць», — 
да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Змя ня ец ца свет, 
трэ ба змя няц ца i царк ве»

«Увесь свет раз вi ва ец ца, змя ня ец-
ца, больш за тое, змя ня ец ца не так, 

як ха це лi б мы, i не ў той бок, як ха-
це ла б царк ва. Змя ня юц ца сiс тэ мы, 
струк ту ры i са мi лю дзi. З май го пунк-
ту гле джан ня, ка лi змя ня ец ца свет, 
i царк ва па вiн на мя няц ца», — ска заў 
кi раў нiк дзяр жа вы. «Мне зда ец ца, мы 
на пя рэ дад нi ней кай рэ фор мы, няхай 
спа кой най, эва лю цый най, па сту по вай 
рэ фор мы пра ва слаў най царк вы, i, мо-
жа, не толь кi пра ва слаў най царк вы», 
— да даў ён.

«Дзя куй бо гу, на ша царк ва не 
хва рэе на ту за ра зу, якой за хва рэ ла 
царк ва на За ха дзе. Пра гэ та ўсе чу лi: 
i пе да фi лiя, i «бла кiт ныя», i «ру жо выя» 
— там чорт ве дае што сён ня ад бы ва-
ец ца, — лi чыць Прэ зi дэнт. — Але хва-
рэць мы ўжо па чы на ем. I я ду маю, што 
пра ва слаў ная царк ва тут, у тым лi ку 
i з дзяр жа вай, не да пра цоў вае. Мы мо-
жам стра цiць цэ лае па ка лен не мо ла-
дзi». Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што пра гэ та га во рыць i Па па Рым скi 
Фран цi шак.

Прэ зi дэнт ска заў, што з'яў ля ец ца 
пры хiль нi кам па сту по ва га рэ фар ма-
ван ня царк вы, па чы на ю чы ад цар коў-
най мо вы i за кан чва ю чы пра цяг лас цю 
служ баў. «Вель мi доў гiя, пра цяг лыя 
на ба жэн ствы, про па ве дзi, а ста рэй-
шае па ка лен не, ба буль кi, прос та не 
вы трым лi ва юць гэ тага. Трэ ба быць 
больш ка рот кi мi, кам пакт ны мi, больш 
су час ны мi, — ска заў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. — Я су праць та го, каб лю дзi ў 
царк ве 2-3 га дзi ны пад час про па ве дзi 

або на ба жэн ства ста я лi на на гах, нi дзе 
не пры сес цi». Акра мя та го, Прэ зi дэнт 
ад зна чыў, што ён пра цiў нiк узвя дзен-
ня царк вой ве лi чэз ных хра маў. «Яны 
па вiн ны быць утуль ны мi, хра мы — для 
ду шы», — ска заў ён. «Гэ та мой пункт 
гле джан ня. Вы ў мя не спы та лi, я шчы-
ра ад каз ваю», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Мо жа быць, я не маю ра цыі, але 
лi чу, што царк ва лю бой кан фе сii па-
вiн на iс цi по бач з гра мад ствам. Не 
па ту ра ю чы не да хо пам гра мад ства, 
яна па вiн на зма гац ца су праць iх, але 
нi ў якiм ра зе не ад ста ваць ад агуль-
на га раз вiц ця», — ска заў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць, што 
пы тан ня мi рэ фар ма ван ня царк вы мог 
бы за няц ца Па тры ярх Кi рыл, па коль кi 
ён ак тыў ны ча ла век. «Гэ та аб са лют-
на зда ро вы ча ла век, ра зум ны i, га-
лоў нае, — са мы ма ла ды Па тры ярх, 
яко га па ва жае мо ладзь. I ка лi ён за-
раз стра цiць час i не пе ра ка нае сваё 
ася род дзе, паст ву, што трэ ба па во лi 
рэ фар ма вац ца, — на пэў на, не хут-
ка мы вер нем ся да гэ та га пы тан ня. 
Та му над зеi i на на ша га Па тры яр ха, 
i на на шых цар коў на слу жы це ляў», 
— ска заў Прэ зi дэнт.

«Я ры зык нуў, вя до ма, агу чыць 
свой пункт гле джан ня, але, мне зда-
ец ца, ёсць над чым за ду мац ца. 
I ў Бе ла ру сi мы над гэ тым па ду ма ем», 
— да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«БУ ДАЎ НI ЧУЮ ГА ЛI НУ НЕ АБ ХОД НА ПРЫ ВЕС ЦI ДА ПРЫТОМНАСЦІ»


