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«БУДАЎНIЧУЮ ГАЛIНУ НЕАБХОДНА ПРЫВЕСЦI ДА ПРЫТОМНАСЦІ»
Каментуючы сiтуацыю вакол былога
супрацоўнiка амерыканскiх спецслужбаў Эдварда Сноўдэна, кiраўнiк дзяржавы адзначыў, што гэта актуальна i
для Беларусi. «Мы нядаўна затрымалi
аднаго са здраднiкаў, якi ў спецслужбах служыў i быў праз прадстаўнiкоў
каталiцкай царквы звязаны з замежнымi дзяржавамi, i не толькi здаваў
iнфармацыю, але з-за яго дзейнасцi
пацярпелi людзi, якiя працуюць за мяжой», — заявiў Прэзiдэнт.
«Гэта як называецца? З нашага
пункту гледжання — здрада. А чаму з
амерыканскага пункту гледжання Сноўдэна нельга расцанiць як здраднiка? Таму тут не павiнна быць двайных стандартаў. Мы павiнны зыходзiць з гэтага»,
— дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Расii даўно трэба было даць
Сноўдэну палiтычны
прытулак»
«Сёння кiраўнiцтва Расii ўжо i не ведае, што з гэтым Сноўдэнам рабiць. Я б
на месцы расiян асаблiва ў гэтым плане
не напружваўся, а даў бы яму палiтычны
прытулак», — сказаў Прэзiдэнт Беларусi. Такую пазiцыю Аляксандр Лукашэнка патлумачыў тым, што Амерыка
прытулiла сотнi расiйскiх здраднiкаў.
«Колькiм яны людзям там далi прытулак, колькi забралi адсюль сакрэтаў,

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце таксама не ўзнiкла праблем
з запаўненнем месцаў на папулярным у моладзi эканамiчным кiрунку. На спецыяльнасцях «Эканомiка i кiраванне на прадпрыемстве», «Менеджмент», «Маркетынг»,
«Бухгалтарскi улiк, аналiз i аўдыт» нават склалася конкурсная сiтуацыя. Усе бюджэтныя месцы будуць запоўнены тут таксама на спецыяльнасцях «Выдавецкая справа»
(40 ахвотных на 25 месцаў), «Iнфармацыйныя сiстэмы i тэхналогii» (72 ахвотныя на
50 месцаў), «Турызм i прыродакарыстанне» (76 ахвотных на 30 месцаў). А самая
сумная сiтуацыя склалася на спецыяльнасцях, звязаных з лясной гаспадаркай, тэхналогiямi дрэваапрацоўчай вытворчасцi i хiмiчнай прамысловасцю.
Сёлета абiтурыенты, якiя вытрымалi ўступныя выпрабаваннi, але не прайшлi па
конкурсе на дзённую бюджэтную форму атрымання адукацыi, змогуць да 2 жнiўня
падаць свае дакументы для ўдзелу ў конкурсе ў той жа ВНУ на завочную i вячэрнюю
формы атрымання адукацыi за кошт сродкаў бюджэту.
Дакументы для атрымання адукацыi на плат«За апошнiя паўгадзiны
най форме навучання (дзённай, завочнай, вячэрняй i дыстанцыйнай) будуць прымацца ў абiпрахадны бал мог
турыентаў да 4 жнiўня. 6 жнiўня — апошнi дзень
або крыху вырасцi,
залiчэння на платную форму навучання.
або, наадварот, знiзiцца
Варта нагадаць, што, згодна з Кодэксам аб
на некалькi адзiнак»
адукацыi, установы вышэйшай адукацыi заключаюць цяпер дагаворы з усiмi студэнтамi — не толькi
платнай, але i бюджэтнай формы навучання. У дагаворах прапiсаны ўмовы навучання
i ўзаемныя абавязацельствы двух бакоў. Але калi абiтурыент непаўналетнi, то для
падпiсання дагавора патрабуецца прысутнасць яго законнага прадстаўнiка.

ПАДРЫХТАВАЦЬ УРАЧА ТАННЕЙ,
ЧЫМ ЮРЫСТА?
Адным з апошнiх з коштам падрыхтоўкi спецыялiстаў на платнай аснове
вызнаўчыся Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт.
Калi аналiзаваць новыя «цэннiкi», то няцяжка прыйсцi да высновы, што на кошт
навучання ў БДУ моцна ўплывае прэстыжнасць той цi iншай спецыяльнасцi ў моладзi. Iнакш як можна патлумачыць, што за год навучання на спецыяльнасцях
«правазнаўства», «эканамiчнае права» i «мiжнароднае права» першакурснiкам
давядзецца заплацiць 17 млн 940 тыс. рублёў, будучым мытнiкам — 17 млн 400 тыс.
рублёў, палiтолагам, сацыёлагам, псiхолагам — 16 млн 320 тыс. рублёў. Навучанне
ў Iнстытуце журналiстыкi вагаецца ў залежнасцi ад спецыяльнасцi ад 16 млн 320
тыс. рублёў да 17 млн 40 тыс. рублёў. Дызайнераў на гуманiтарным факультэце
будуць рыхтаваць за 17 млн 700 тысяч рублёў. Атрымлiваецца, што падрыхтаваць
урача i фармацэўта нават танней, чым юрыста, эканамiста або журналiста? Нагадаем, што ў Беларускiм дзяржаўным медыцынскiм унiверсiтэце кошт аднаго года
навучання на лячэбным, педыятрычным i фармацэўтычным факультэтах складае
16 млн 400 тыс. рублёў.
А самымi «таннымi» спецыяльнасцямi ў БДУ сталi «руская фiлалогiя» i «беларуская фiлалогiя» (12 млн 840 тыс. рублёў), «сацыяльная работа» (12 млн 840 тыс.
рублёў) i «культуралогiя» (13 млн 440 тыс. рублёў). У той жа час вывучэнне ўсходняй
фiлалогii будзе каштаваць ахвотным 17 млн 700 тыс. рублёў, а рамана-германскай
i класiчнай фiлалогii — 15 млн 600 тыс. рублёў.
На прыродазнаўчых факультэтах, механiка-матэматычным факультэце i ФПМI
кошты навучання вагаюцца ад 14 млн 160 тыс. рублёў да 16 млн 320 тысяч. Самым дарагiм з iх з'яўляецца бiялагiчны факультэт, дзе кошт навучання перавышае
16 мiльёнаў. А на гiстарычным факультэце за год навучання студэнтаў папросяць
заплацiць ад 14 млн 160 тысяч да 14 млн 880 тысяч рублёў — зноў-такi ў залежнасцi ад спецыяльнасцi.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ся. Вы (амерыканцы. — Заўвага. БЕЛТА) усюды крычыце, што вы — апора
правоў чалавека. Дык якiя ж гэта правы
чалавека? Добра б, беларусаў i расiян
праслухоўвалi (яны нас лiчаць сваiмi
сапернiкамi), але яны ж усю Заходнюю
Еўропу пералапачвалi, фiльтравалi у
суткi па 500 млн. званкоў. Гэта ж якую
сiстэму трэба мець! Чаму вы ўмешвалiся ў прыватнае жыццё людзей?!» —
заўважыў Прэзiдэнт Беларусi.
«Можа, гэта i апраўдана, але вы ж
тады нас не абвiнавачвайце ў незахаваннi правоў чалавека. Нiякiх правоў
чалавека там няма, суцэльныя парушэннi, i справа Сноўдэна гэта пацвярджае, i не толькi гэтая справа», — падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка.
«Тое, што адбылося са Сноўдэнам
раней i пасля, мы бачым, што гэта —
блеф. Гэта адзiн з кiрункаў барацьбы
амерыканцаў i Захаду супраць няўгодных краiн. Тое, што яны робяць з правамi чалавека, з людзьмi наогул, недапушчальна», — лiчыць беларускi лiдар.
«Але нам лепш не ўмешвацца ў гэта.
Яны няхай самi разбiраюцца са сваiм Сноўдэнам. Але гэта толькi пачатак
для амерыканцаў. Пажар яны будуць
тушыць па розных напрамках. Яны яго
распалiлi, i яны яго будуць тушыць», —
дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Змяняецца свет,
трэба змяняцца i царкве»
«Увесь свет развiваецца, змяняецца, больш за тое, змяняецца не так,

як хацелi б мы, i не ў той бок, як хацела б царква. Змяняюцца сiс тэмы,
структуры i самi людзi. З майго пункту гледжання, калi змяняецца свет,
i царква павiнна мяняцца», — сказаў
кiраўнiк дзяржавы. «Мне здаецца, мы
напярэдаднi нейкай рэформы, няхай
спакойнай, эвалюцыйнай, паступовай
рэформы праваслаўнай царквы, i, можа, не толькi праваслаўнай царквы»,
— дадаў ён.
«Дзя куй бо гу, на ша царк ва не
хварэе на ту заразу, якой захварэла
царква на Захадзе. Пра гэта ўсе чулi:
i педафiлiя, i «блакiтныя», i «ружовыя»
— там чорт ведае што сёння адбываецца, — лiчыць Прэзiдэнт. — Але хварэць мы ўжо пачынаем. I я думаю, што
праваслаўная царква тут, у тым лiку
i з дзяржавай, недапрацоўвае. Мы можам страцiць цэлае пакаленне моладзi». Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што пра гэта гаворыць i Папа Рымскi
Францiшак.
Прэзiдэнт сказаў, што з'яўляецца
прыхiльнiкам паступовага рэфармавання царквы, пачынаючы ад царкоўнай мовы i заканчваючы працягласцю
службаў. «Вельмi доўгiя, працяглыя
набажэнствы, пропаведзi, а старэйшае пакаленне, бабулькi, прос та не
вытрымлiваюць гэтага. Трэба быць
больш кароткiмi, кампактнымi, больш
сучаснымi, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я супраць таго, каб людзi ў
царкве 2-3 гадзiны падчас пропаведзi

«Белпошта» аб'явiла, што 5 жнiўня ўводзiцца
ў абарачэнне мастацкi канверт з арыгiнальнай маркай «Дзень беларускага пiсьменства
ў Быхаве».

ПРАВІЛЫ ДАЧНАГА ЖЫЦЦЯ
Спецыялісты адзначаюць, што
ў Беларусі больш за ўсё дачамі
захапляюцца жыхары Мінскай
вобласці: на тэрыторыі сталічнага рэгіёна знаходзіцца траціна ўсіх зарэгістраваных у краіне
садовых таварыстваў і дачных
кааператываў. Аб гэтым паведамілі ўдзельнікі анлайн-канферэнцыі на сайце БЕЛТА.
Па сло вах га лоў на га юрыс та
юрыдычнага ўпраўлення Мінэканомікі Уладзіслава МАКАРЭВІЧА,
на 1 студзеня 2013 года ў Беларусі
зарэгістравана 4477 садовых таварыстваў і дачных кааператываў, дзе
знаходзіцца 371,5 тыс. зямельных
участкаў.
На тэрыторыі Мінскай вобласці
было 1372 садаводчыя таварыствы
і дачныя кааператывы, у якіх налічвалася звыш 211,3 тыс. зямельных
участкаў. Агульная плошча зямель
садаводчых таварыстваў і дачных
кааператываў у сталічнай вобласці
складае амаль 17,9 тыс. га
Калі на Мінскую вобласць прыходзіцца больш за ўсё садаводчых таварыстваў (30%), то менш за ўсё іх у
Магілёўскай вобласці (9%).
Размяшчэнне садовага доміка і
гаспадарчых пабудоў на зямельным
участку павінна адпавядаць праекту,
у якім выкананы архітэктурныя, санітарныя, супрацьпажарныя і іншыя
нормы, што дзейнічалі на момант будаўніцтва. Адступленне ад гэтых нормаў з'яўляецца парушэннем, лічыць
намеснік начальніка землеўпарадкавальнай службы Мінаблвыканкама Уладзімір ГУМАРАЎ.
Згодна з палажэннем аб садоўніцкім таварыстве, зацверджаным
указам № 50, зямельныя ўчасткі
прадастаўляюцца садаводчым таварыствам, а таксама грамадзянам
для калектыўнага садаводства ў адпаведнасці з праектам арганізацыі
і забудовы тэрыторыі садоўніцкага
таварыства. Змена забудовы тэрыторыі таварыства не дапускаецца
без унясення ва ўстаноўленым зака-

надаўствам аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці
парадку змяненняў у зацверджаны
праект.
Прававы статус садоўніцкіх таварыстваў, а таксама парадак іх стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі быў
вызначаны адносна нядаўна — у 2008
годзе, калі быў прыняты Указ № 50
«Аб мерах па ўпарадкаванні дзейнасці
садаводчых таварыстваў». Указ урэгуляваў пытанні дзейнасці такіх юрыдычных асоб, замацаваў правы і абавязкі членаў садоўніцкіх таварыстваў,
кампетэнцыя іх органаў кіравання і парадак прыняцця імі рашэнняў. Акрамя
таго, у адпаведнасці з указам, дачнікі
павінны былі ў пэўны тэрмін зарэгістраваць зямельныя ўчасткі і атрымаць
адпаведныя дакументы.
У тым жа годзе былі ўпершыню зацверджаны тыпавыя правілы
ўнутранага распарадку садоўніцкіх
таварыстваў, якія ўключаюць супрацьпажарныя, санітарныя і прыродаахоўныя патрабаванні, парадак
карыстання дарогамі, водаправодам і
іншымі аб'ектамі агульнага карыстання таварыства, нормы размяшчэння
садовых домікаў, гаспадарчых пабудоў і збудаванняў.

Прыродаахоўныя службы сёлета
выявілі ў Мінскай вобласці 260 стыхійных звалак, канстатуе сітуацыю
намеснік старшыні Мінскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Андрэй Бас.
Толькі з пачатку года выдадзена
150 ак таў-прад пі сан няў, скла дзена 49 пра та колаў на юры дыч ных
і 154 — на фізічных асоб на агульную
суму 114 млн руб. на суму больш як
Br4 млн. «Звалкі ўзнікаюць стыхійна. Па кожным канкрэтным факце
мы дэталёва разбіраемся, імкнёмся
выстаўляць іскі», — адзначыў Андрэй Бас.
Разам з тым, ён звярнуў увагу на
тое, што землекарыстальнікі (а гэта ў большасці арганізацыі лясной
гаспадаркі, дарожныя службы) часта становяцца заложнікамі сітуацыі:
смецце пакідаюць грамадзяне, а прэтэнзіі прад'яўляюцца ім. «У сувязі з
гэтым патрэбна адладка ўсёй сістэмы збору і вывазу камунальных адходаў. Пакуль яна не будзе дзейнічаць,
праблема не вырашыцца», — лічыць
Андрэй Бас.
Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ



 Погляд

ПАЖЫЎНАЯ ГЛЕБА ДЛЯ МІЖЭТНІЧНЫХ КАНФЛІКТАЎ

Усё большае і большае
развіццё еўрарэгіёнаў робіць
нацыянальныя дзяржавы,
што ўваходзяць у Еўрапейскі
саюз, фактычна закладнікамі
гэтага наддзяржаўнага ўтварэння.
нага ўтварэння. З кожным годам выхад
любой нацыянальнай дзяржавы з Саюза
становіцца ўсё больш складаным у сувязі з цяжкасцямі пры спробе аднавіць
дзяржаўную мяжу. Хваля аптымістычных пабудоў канцэпцый усходняга пашырэння ЕС базавалася на дастаткова
ўразлівым фактары пастаяннага эканамічнага росту. Але ва ўмовах працяглага
сусветнага эканамічнага крызісу, пры
якім вядучым спонсарам ЕС даводзіцца
адмаўляць у фінансаванні сумесных праектаў менш развітым краінам — удзельнікам саюза, сітуацыя мяняецца. Пры
гэтым устойлівасць ЕС будзе залежаць
ад працягласці і сілы такога крызісу, калі
шэрагам нацыянальных дзяржаў можа
быць прынята рашэнне аб пошуку вы-

ратавання ў адзіночку, спроба аднаўлення дзяржаўных межаў пры развітым
рэгіяналізме можа стаць штуршком да
новага этнічнага канфлікту, які па размаху не саступіць таму, што ўзнік пры
распадзе Югаславіі. Вяртанне ва ўладу
дзеячаў крайне правай арыентацыі, якім
не ўласціва доўга вагацца ў прыняцці
ключавых рашэнняў, робіць такі сцэнарый цалкам магчымым. Уключэнне ў
Еўропу новых дзяржаў постсавецкага
лагера, якія патрабуюць пастаянных інвестыцый, значна зніжае ўстойлівасць
ЕС падчас эканамічных крызісаў. Ужо
цяпер адным з пануючых настрояў у ЕС
становіцца патрабаванне абмежавання
патоку рабочых на тэрыторыю ранейшых краін ЕС з новых краін-членаў. Новыя краіны са слабаразвітой эканомікай
пры сур'ёзным пагаршэнні кан'юнктуры
змогуць стаць новай мішэнню для па-папулісцку настроеных палітыкаў.
Пры гэтым цалкам магчымым варыянтам можа стаць і вылучэнне цэлага рэгіёна з сумежных еўрапейскіх дзяржаў, і
з ЕС у цэлым. Такія рэгіёны, пры ўмове іх
паспяховага развіцця, будуць адчуваць
больш адчужанасць ад ЕС у цэлым і ад
сваіх краін-прабацькоў у прыватнасці,
і ўсё большую прыналежнасць да канклава сусветнай заходняй цывілізацыі.
Безумоўна, насельніцтва гэтых рэгіёнаў
(а значыць, і палітычныя органы самакіравання) будзе ўсё з большым абурэннем успрымаць спробы адабраць частку
свайго даходу на патрэбы слабаразвітой
Сіцыліі (з боку Італіі) або Латвіі (з боку
вярхоўных органаў ЕС).

Новая палітыка ў ЕС ідзе
ад супрацьлеглага —
пераразаюцца дзяржаўныя
межы ва ўгоду этнічных сфер
пражывання, падрываецца
дзяржаўны аўтарытэт краін,
якія ўваходзяць у ЕС, у той час
як аўтарытэт ЕС
як наддзяржаўнага ўтварэння
застаецца эфемерным,
а грамадзяне ЕС не адчуваюць
сябе «еўрапейцамі», працягваючы
ідэнтыфікаваць сябе з пэўнымі
этнічнымі групамі.
За ход нія тэ а рэ ты кі цудоў на апіса лі меха нізм вар вар скіх эт ніч ных
чыс так, якія ста лі вы ні кам рас па ду
Юга сла віі, ад значыў шы пры гэ тым,
што «канфлік ты ў Югасла віі... паходзілі, часткова з самой нацыянальнай
па лі ты кі, якая пры мя ня ла ся бы лым
ка муніс тычным урадам, прызна вала
пад па рад ка ва ныя на цы я наль нас ці і
этнічныя групы і праводзіла дзяржаўныя межы, якія наўмысна пераразалі эт ніч ныя і на цы я наль ныя сфе ры
пра жы вання», як пра гэ та пісаў яшчэ
ў пачатку 1990-х Кэлхаўн. Новая палі тыка ў ЕС ідзе ад су праць леглага
— пе раразаюц ца дзяр жаў ныя межы
ва ўгоду этніч ных сфер пра жывання,
пад ры ва ец ца дзяр жаў ны аў та ры тэт
краін, якія ўваходзяць у ЕС, у той час

як аў тары тэт ЕС як наддзяржаў на га
ўтварэн ня заста ец ца эфемерным, а
гра ма дзя не ЕС не ад чу ва юць ся бе
«еўрапейцамі», працягваючы ідэнтыфі ка ваць ся бе з пэў ны мі эт ніч ны мі
групамі. Палітыка рэгіяналізацыі фактычна стварае міні-дзяржавы, здольныя прэ тэн да ваць на ме жы спрадвечных дзяржаў ных утварэнняў, што
праходзяць праз іх тэ ры торыі. Такая
па лі тыка не змян шае шан цы на міжэтніч ныя су тыкнен ні, а рэзка ўзмацняе іх. Ства ра ец ца па жыў ная гле ба
для разбу раль най катастро фы ў буду чы ні.
Тэарэтыкі выбудоўвання ЕС робяць
звычайную для заходняй цывілізацыі
памылку, свята верачы ў няўхільны
эканамічны прагрэс заходняга арэала,
палітычную перамогу над светам, у сілу
якой няма неабходнасці клапаціцца аб
палітычных і сілавых аспектах, а неабходна адбудоўваць — для эканамічнага
замацавання захопу свету — перш за
ўсё найбольш эфектыўныя эканамічныя
структуры. У той жа час нельга выключаць і магчымасці, што частка еўрааптымістаў, якія фанатычна вераць у ідэю
ЕС, разумеюць усе магчымыя пагрозы
палітыкі рэгіяналізацыі, але свядома
разбураюць дзяржаўныя межы краін,
якія ўваходзяць у ЕС, каб зрабіць еўраінтэграцыю незваротнай з прычыны
той жахлівай цаны, якую давядзецца
заплаціць любой дзяржаве за спробу
выхаду.
Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук.

ПАДЗЕІ

Аўстрыі, і Італіі ад дамаганняў на
рэгіянальную адзінку, якая ў выніку фарміруецца, пры ўзнікненні
напружанасці паміж Італіяй і Аўстрыяй у будучыні рэгіён яўна схіліцца на бок Аўстрыі. Усё большае
і большае развіццё еўрарэгіёнаў
робіць нацыянальныя дзяржавы,
што ўваходзяць у Еўрапейскі саюз, фактычна закладнікамі гэтага наддзяржаў-

На канверце ёсць выява
герба Быхава i славу тых
месцаў i будынкаў горада
— у прыватнасцi старажытнага замка Сапегаў i Свята-Троiцкай царквы. На самой марцы — старажытны
друкар i алфавiт з буквара
Спiрыдона Собаля.
Намiнал маркi «А» адпавядае тарыфу на перасылку простага пiсьма вагой да 20 грамаў у межах Беларусi.
Мастак канверта i спецштэмпеля — Мiкалай Рыжы. Канверт
выраблены тыражом у 30 тысяч асобнiкаў.
Спецыяльнае памятнае гашэнне адбудзецца 1 верасня
ў аддзяленнi паштовай сувязi № 2 горада Быхава. Таксама
ў планах «Белпошты» — выпуск напрыканцы жнiўня маркi з
гербам Быхава.
На сайце belpost.by адзначаецца, што Дзень беларускага
пiсьменства — нацыянальнае свята. Яно адзначаецца з 1994
года ў першую нядзелю верасня. Праводзiцца дзеля прапаганды лепшых традыцый нацыянальнай культуры, друкаванага слова, духоўнасцi беларускага народа. Цэнтрамi свята
ўжо станавiлiся 17 гарадоў. У Быхаве сёлета адбудзецца
юбiлейны ХХ Дзень беларускага пiсьменства.
Iлона IВАНОВА.

І ВЫБЕРУЦЬ МАЛОЧНАГА КАРАЛЯ
У Полацкім раёне сёння адбудзецца фестываль «Малочныя рэкі — 2013». У праграме свята-фэсту — правядзенне семінара для лепшых аператараў машыннага
даення, дзіцячае свята «Піце, дзеці, малако — будзеце
здаровы!», свята аграгарадка «Найлепшае месца на
свеце», тэатралізаваная праграма «Малочнае раздолле».
Удзельнікаў і гасцей свята чакаюць «Малочная майстэрня»
з майстар-класамі, на якіх пакажуць, што можна вырабіць з
упаковак малочнай прадукцыі, бодзі-арт і разнастайная тэматычная конкурсная праграма. Будуць арганізаваны выставапродаж малочнай прадукцыі, кірмаш-дэгустацыя. Святочныя
мерапрыемствы завершацца выбарамі малочнага караля.
Правядзенне малочнага фэсту менавіта ў аграрным гарадку «Гараны» — частка стратэгіі развіцця Полацкага раёна,
у рамках якой праводзіцца папулярызацыя такіх прафесій,
як жывёлавод і аператар машыннага даення. Падчас свята
будзе праведзена ўшанаванне лепшых работнікаў па выніках працы, знаёмства жывёлаводаў раёна з перадавым
вопытам. На сённяшні дзень філіял Полацкага камбіната
хлебапрадуктаў «Гараны-агра» з'яўляецца адной з лепшых
гаспадарак Полацкага раёна. У прыватнасці, па ўмовах працоўнага саперніцтва аператараў машыннага даення ферма
вёскі Арцюхі 4-ы раз заняла 1 месца ў абласным спаборніцтве
сярод малочнатаварных фермаў, паведамілі ў Полацкім райвыканкаме. Свята пройдзе на тэрыторыі Гаранскай сярэдняй
школы. У мерапрыемствах прымуць удзел не толькі жыхары
аграгарадка, а і навучэнцы Полацкага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя сельскагаспадарчай вытворчасці, дэлегацыі ад
сельскіх Саветаў Полацкага раёна і іншыя.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У «МТБанка» — УЛАСНЫ ПРАЦЭСІНГ
І НОВЫ БАНК-ПАРТНЁР
«МТБанк» пераводзіць працэсаванне аперацый з выкарыстаннем картак у сваю ўласную працэсінгавую
сістэму.
Такім чынам банк атрымае магчымасць самастойна рэалізоўваць новыя прадукты, укараняць новыя карткавыя прадукты, недаступныя іншым банкам з-за пэўных тэхналагічных
абмежаванняў. Павялічыцца хуткасць рэагавання на запыты
кліентаў, а час на распрацоўку новых прадуктаў значна скароціцца. Банк зможа самастойна персаналізаваць карткі, што
паскорыць працэс выдачы картак на рукі кліентам.
Новым партнёрам «МТБанка» стала ААТ «Белгазпрамбанк». Неўзабаве да ліку партнёраў павінен далучыцца і яшчэ
адзін буйны банк. У бліжэйшыя ж некалькі месяцаў працягнецца супрацоўніцтва з «Пріорбанкам».
У сувязі з адкрыццём працэсінгавага цэнтра «МТБанк»
бясплатна замяніў плацежныя карткі MasterCard/Maestro на
карткі Vіsa. Па кругласутачным нумары О'К-цэнтра — (017)
229 99 99 можна даведацца, у якім аддзяленні забраць сваю
картку Vіsa.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ЗАДЭКЛАРАВАЦЬ АБЫШЛОСЯ Б ТАННЕЙ
Партыю запчастак да мота- i велатэхнiкi канфiскавалi
ў рэспублiканскiм пункце мытнага афармлення «Новая
Гута».

ФАКТЫ

Прэвалюючым штуршком у
развіцці еўрапейскага рэгіяналізму служыць наяўнасць дзяржаўнай мяжы паміж прадстаўнікамі
адной і той жа этнічнай групы.
Уз'яднанне рэгіёна ідзе па лініі
аднаўлення кантактаў у асяродку
прадстаўнікоў гэтай этнічнай групы праз знішчэнне дзяржаўнай мяжы і
стварэнне больш цесных сетак — як
эканамічных, так і культурных, палітычных, — якія больш цесна звязваюць
прадстаўнікоў насельніцтва на гэтай тэрыторыі аднаго з адным, чым з іншымі
часткамі краін, да якіх яны належаць
палітычна. У сённяшняй практыцы рэгіяналізму ў рамках Еўрапейскага саюза
праводзіцца старанная праца па развіцці дзясяткаў еўрарэгіёнаў на стыках
еўрапейскіх дзяржаў, што ўваходзяць
у ЕС. Рэгіёны маюць свае прадстаўніцтвы ў Бруселі, закліканы клапаціцца
перш за ўсё пра інтарэсы гэтага рэгіёна,
няхай нават гэта будзе ісці ва ўрон адной з краін, часткай якіх ён з'яўляецца.
Асноўны матыў стварэння еўрарэгіёнаў
даволі празрысты — звязаць краіны,
якія ўваходзяць у ЕС, такім чынам, каб
зрабіць выхад любой з іх з ЕС цяжкім.
Разгледзім для прыкладу Паўднёвы
Ціроль, новы еўрарэгіён у Еўрапейскім
саюзе, утвораны на мяжы Аўстрыі і Італіі.
Пераважнае насельніцтва на гэтай тэрыторыі валодае аўстрыйскай ідэнтычнасцю па абодва бакі мяжы. Чым пагражае
заахвочванне згуртавання насельніцтва
ў рамках падобных рэгіёнаў Еўропе?
Пры ўсёй дэклараванай аддаленасці і

або набажэнства стаялi на нагах, нiдзе
не прысесцi». Акрамя таго, Прэзiдэнт
адзначыў, што ён працiўнiк узвядзення царквой велiчэзных храмаў. «Яны
павiнны быць утульнымi, храмы — для
душы», — сказаў ён. «Гэта мой пункт
гледжання. Вы ў мяне спыталi, я шчыра адказваю», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.
«Можа быць, я не маю рацыі, але
лiчу, што царква любой канфесii павiн на iс цi по бач з гра мад ствам. Не
па ту ра ю чы не да хо пам гра мад ства,
яна павiнна змагацца супраць iх, але
нi ў якiм разе не адставаць ад агульна га раз вiц ця», — ска заў кi раў нiк
дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка лiчыць, што
пытаннямi рэфармавання царквы мог
бы заняцца Патрыярх Кiрыл, паколькi
ён актыўны чалавек. «Гэта абсалютна здаровы чалавек, разумны i, галоўнае, — самы малады Патрыярх,
якога паважае моладзь. I калi ён зараз страцiць час i не пераканае сваё
асяроддзе, паству, што трэба паволi
рэфармавацца, — напэўна, не хутка мы вернемся да гэтага пытання.
Таму надзеi i на нашага Патрыярха,
i на на шых цар коў на слу жы це ляў»,
— сказаў Прэзiдэнт.
«Я ры зык нуў, вя до ма, агу чыць
свой пункт гледжання, але, мне здаец ца, ёсць над чым за ду мац ца.
I ў Беларусi мы над гэтым падумаем»,
— дадаў Аляксандр Лукашэнка.

БЫХАЎСКI КАНВЕРТ

 Актуальна

НАВІНЫ

АХВОТНЫХ БЫЦЬ ПЕДАГОГАМI
I IНЖЫНЕРАМI СТАНОВIЦЦА ЎСЁ МЕНШ

колькi тэрарыстаў, якiх Расiя патрабуе
выдаць, у сябе прытулiлi i не выдаюць»,
— заўважыў беларускi лiдар.
«Што ж вы Пуцiну прад'яўляеце прэтэнзii, што ён сябе нiбыта няправiльна
паводзiць. Правiльна паводзiць. Даўно трэба было прадаставiць палiтычны
прытулак. Тады б вы ведалi, што свет
глабальны, узаемазалежны, i той жа
тэрарыст, якi жыў у Расii, заўтра ён
можа нешта ўчынiць у Амерыцы. Нядаўна факты такiя былi. Таму на месцы
расiйскага кiраўнiцтва я б дзейнiчаў
больш рашуча ў гэтым плане, i гэта было б апраўдана», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Разам з тым, кiраўнiк беларускай
дзяржавы прызнаў, што ЗША цалкам
абгрунтавана лiчаць Сноўдэна здраднiкам. «Пан Сноўдэн працаваў у спецслужбе не адзiн год. Больш за тое, калi ён туды ўладкоўваўся на працу, то
дакладна сабе ўяўляў, чым яму прыйдзецца займацца i чым займаюцца
спецслужбы наогул i амерыканская ў
прыватнасцi. Яго рыхтавалi, ён вучыўся i ведаў, што спецслужбы не толькi
дагала «распранаюць» чалавека, яны
слухаюць яго, прасвечваюць i г.д., —
адзначыў Прэзiдэнт. — Таму калi ты
прыйшоў туды працаваць — працуй.
Але калi ты хочаш займацца праваабарончай дзейнасцю, прапiхваць нейкiя
правы чалавека, то табе трэба звольнiцца са спецслужбы» .
«Што датычыцца амерыканцаў, то
яны за што змагалiся, на тое i напаролi-

ПАДЗЕІ

Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што афрыканская чума свiней прыйшла ў Беларусь збоку. «Я не хачу тут
нiкога вiнавацiць, — сказаў кiраўнiк
дзяржавы. — Але, адкуль бы нi прыйшла гэтая бяда, гэта гаворыць аб тым,
што свет вельмi ўзаемазвязаны, i нам
прыйдзецца з гэтым змагацца».
«Не бачу тут нiякай катастрофы,
як гэта звычайна раскручваецца», —
сказаў кiраўнiк дзяржавы. Паводле яго
слоў, нават Захад прызнаў, што ў Беларусi эфектыўна змагаюцца з гэтым
захворваннем. Прэзiдэнт звярнуў увагу
на тое, што вiрус АЧС гiне пры тэмпературы 60 градусаў, таму досыць тэрмiчнай апрацоўкi, каб вiрус загiнуў.
Па словах кiраўнiка дзяржавы, ачагi
захворвання вызначаны. «Мы цяпер
працуем з насельнiцтвам, каб лакалiзаваць гэтыя асяродкi, каб яны не мелi
распаўсюджвання», — дадаў Прэзiдэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў
цяперашняй сiтуацыi найбольшую занепакоенасць выклiкае сiтуацыя з асабiстымi падвор'ямi насельнiцтва. «На
комплексах мы парадак навядзём, гэта
прасцей, — сказаў кiраўнiк дзяржавы.
— Я папрасiў, каб звярнулiся да лю-

Аб затрыманнi супрацоўнiка
спецслужбаў, якi працаваў
на замежныя дзяржавы

ФАКТЫ

«Не рабiць катастрофу
з сiтуацыi з АЧС»

дзей, раз такое здарылася, адправiць
на забой хатнiх свiней. Цi мы забяром,
дзяржава заплацiць».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што вядзецца работа i па папярэджаннi распаўсюджвання вiруса сярод дзiкiх жывёл. «Што тычыцца камбiкармоў, то тут прасцей. Трэба кармiць
сваiмi камбiкармамi, а з дабаўкамi
працаваць больш акуратна i правяраць», — сказаў Прэзiдэнт. «Трэба
эфек тыўна змагацца з гэтай заразай, хоць яна i не шкодная для чалавека, — лiчыць Аляксандр Лукашэнка.
— Я не бачу тут асаблiвых праблем,
у гэтым кірунку мы вельмi жорстка
дзейнiчаем». Прэзiдэнт адзначыў, што
КДБ i пракуратуры даручана ажыццяўляць нагляд за дзейнасцю ўсiх структур, пачынаючы ад урада i заканчваючы ветэрынарным урачом канкрэтнага
ўчастка, назiраць, як яны дзейнiчаюць
у гэтай сiтуацыi.
«Таму не перажывайце: елi шашлык
з свiнiны i ешце, — сказаў Прэзiдэнт.
— Толькi не купляйце мяса на вулiцы,
лепш на рынку i ў крамах». Гаворачы
пра сябе асабiста, Аляксандр Лукашэнка расказаў, што аддае перавагу курынаму мясу i ялавiчыне. «Але часам
таксама ўжываю i свiнiну. I не трэба думаць, што ў Прэзiдэнта шмат людзей,
якія правяраюць кожны кавалак ежы.
Нiчога падобнага! На «Камароўцы», як
i вы, асобныя прадукты закупляем», —
сказаў Прэзiдэнт.

НАВІНЫ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пасля Прэзiдэнт адказаў на пытаннi журналiстаў. Вось аб чым iшла гаворка.

На мiкрааўтобусе «Renault Master» наш суайчыннiк з Украiны вёз сем пасажыраў, якiя набылi чатыры лодкi з ПВХ i
iншыя тавары. Менавiта таму кiроўца абраў для дэкларацыi
чырвоны калiдор. Пры гэтым сам заявiў, што ў яго няма тавараў, якiя трэба пiсьмова дэклараваць. Пры мытным надглядзе
мiкрааўтобуса была дэмантавана ашалёўка салона, пад якой
знаходзiлася больш за 560 адзiнак запасных частак да мота- i
велатэхнiкi, а таксама запасныя часткi да бензапiл i маторнае
масла да iх, камплектуючыя да лодак з ПВХ. Дарэчы, кiроўца
мiкрааўтобуса прызнаў факт незаконнага перасоўвання тавару. Увесь кантрабандны тавар i мiкрааўтобус (коштам больш
за Br159 млн) канфiскаваны. Распачаты адмiнiстрацыйны працэс. Кiроўцу пагражае штраф у памеры ад 20 да 50 базавых
велiчынь, паведамляе прэс-група Гомельскай мытнi.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

