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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— А што за Iг руш ка? У нас у Бе ла ру сi 

ёсць вёс ка з та кой наз вай. У Круп скiм 
ра ё не. Iс нуе пад ан не, што яе за сна ва лi 
тры бра ты по бач з гру шай.

— Праў да? — цi ка вiц ца дру гая ка бе-
та. — Дык вы аж но з Бе ла ру сi да нас?.. 
А на шай Iг руш кi даў но ўжо ня ма (уз-
ды хае)...

Да на шай раз мо вы па кры се да лу чы-
лi ся iн шыя та ша рын цы, якiя як раз у гэ ты 
час пра хо дзi лi мi ма. I на пе ра бой па ча лi 
рас па вя даць пра тое, як на сi бiр скай зям-
лi ўзнiк ла Iг руш ка.

«310 га доў та му тут не па да лёк ка зац кi 
атрад пад пра ва дыр ствам лiц вi на Круг-
лi ка ва ўзвёў Умрэ вiн скi аст рог. У адзiн 
цу доў ны дзень по бач з ума ца ван нем з'я-
вi лi ся бе ла ру сы...»

«Ха да кi так зва ныя, бо пеш шу да бi ра-
лi ся да Сi бi ры. Ва бi лi на шых пра дзе даў 
сю ды сi бiр скiя пра сто ры. Бо ў Бе ла ру сi 
бы ло ма ла зя мель для вя лi ка га ўра джаю, 
прак тыч на ад ны ба ло ты...»

«Ка за кi вы ра шы лi пра ве рыць но вых 
су се дзяў на тры ва ласць: па ста вi лi iм ней-
ма вер ныя ўмо вы. Маў ляў, вы тут па се лi-
це ся, ка лi па бу ду е це за ноч дом i ра нi цай 
су стрэ не це гас па да роў гэ тай зям лi га ра-
чым хле бам. Якiм жа бы ло iх здзiў лен не, 
ка лi на свi тан ку яны ад чу лi пах хле ба... 
Вый шлi i не па ве ры лi сва iм ва чам...»

— Той пер шы дом Аў хi мо вiч па бу да-
ваў, Ка цiн пра дзед, — па каз вае ху дар-
ля вы муж чы на ў аку ля рах на Ка ця ры ну 
Iва наў ну Аў хi мо вiч. — Днём бе ла ру сы 
на рых тоў ва лi i апра цоў ва лi драў нi ну, ноч-
чу склад ва лi дом за до мам... Не ўза ба ве 
на тым мес цы вы рас ла лад ная вё сач ка. 
I на зва лi яе Iг руш кай.

«ЦЭ ЛЫ ГОД АД КЛАД ВАЮ 
ГРО ШЫ, КАБ УВЕС НУ 
ПА ЕХАЦЬ У БЕ ЛА РУСЬ»

Шмат бе ла ру саў па ўця ка ла ў Сi бiр 
пад час Ста лы пiн скай аграр най рэ фор-
мы. Не ста лi вы клю чэн нем i прод кi 73-га-
до ва га Iва на Мi хай ла вi ча Ся мё на ва.

— Цэ лы мi вёс ка мi лю дзi зды ма лi ся i 
ра зам з ма лень кi мi дзець мi пе ра ся лялi ся 
ў тай гу: ту ды, дзе зям лi столь кi, што бя-

ры — не ха чу. А ця пер нi ко му тая зям ля 
не па трэб на, — уз ды хае спа дар Ся мё наў. 
— Кал га сы па раз га ня лi. Па лi ў за пус цен-
нi ста яць...

— Ра ней ка роў на бi ра ла ся з дзвюх 
ву лiц ка ля са ра ка штук, — пра цяг вае 
рас па вя даць пра на ба ле лае Iван Мi хай-
ла вiч. — А ця пер у нас на Юбi лей най 
толь кi ча ты ры гас па да ры тры ма юць ра-
гуль. Лю дзi спi ва юц ца. Дзi ву да юся: дзе 
яны толь кi гро шы бя руць? Сме хам ка жу, 
што прый шоў час ан ты ал ка голь най рэ-
ва лю цыi.

Праў да, не ўсiх эт нiч ных бе ла ру саў 
Сi бiр пры ва бi ла зям лёй. Пры нам сi, Нi ну 
Яф рэ маў ну Нi кi фа ро нак 43 га ды та му 
пры вя ло сю ды ка хан не.

— Пяць га доў прай шло, як му жа па-
ха ва ла... — уз ды хае Нi на Яф рэ маў на. 
— Без умоў на, су мую па ра дзi ме. Та му 
цэ лы год ад клад ваю з пен сii гро шы, каб 
увес ну па ехаць у Чэр вень, Бе ра зi но. Там 
у мя не рад нi шмат. Бра ты, сёст ры стры-
еч ныя. Яны ж усе па-бе ла рус ку га во раць. 
А ў мя не нi як не су па дае з iмi. Ад вык ла 
за паў ве ка. «Ну, ка жуць, на ша сяст ры ца 
аб ру се ла там у Сi бi ры». Па пер ша сцi ж, 
ка лi ска жу «буль ба» цi «цы бу ля», дык на 
мя не ка рэн ныя сi бi ра кi дзiў на гля дзе лi, 
не ра зу ме лi. ...Вяр ну ла ся сю ды i зноў ку 
па чы наю су ма ваць па ра дзi ме. Пла чу... 
Птуш кай бы па ля це ла ту ды, але... Уну кi 
тут, праў ну кi. Як ра за рвац ца?.. Та му ча-
каю на ступ на га го да. Ужо па ча ла збi раць 
гро шы на бi ле ты...

— А я ў Бе ла ру сi нi ра зу i не бы ла, — 
уз ды хае Ва лян цi на Мi ка ла еў на Трус. — 
Усё збi ра ла ся з'ез дзiць, ка лi яшчэ цё ця 
На дзя бы ла жы вая, ма мi на стры еч ная 
сяст ра. Але так i не з'ез дзi ла. А ця пер 
ужо ку ды я па еду... Га ды та кiя!...

«ДЛЯ МЯ НЕ БЕ ЛА РУС КАЯ 
МО ВА НЕ ЧУ ЖАЯ»

— А да вай це мы вам па ка жам тыя 
пра сто ры, што шмат га доў та му ва бi лi 
на шых прод каў у Сi бiр? — пра па ноў вае 
спа дар Ся мё наў i вет лi ва ад чы няе мне 
дзве ры сва ёй «Ла ды».

Праз хвi лiн пяць мы ўжо бы лi на 
ўскрай ку Та ша ры, дзе рас кi ну ла ся бяс-
край няя Об.

— Ра ней ра ка раз лi ва ла ся i за лi ва ла 
ага ро ды, — ка жа спа да ры ня Трус. — Лю-
дзi, якiя жы лi тут не па да лё ку ад бе ра га, 
рас каз ва лi, што, каб вы ра та вац ца ад ва-
ды, да во дзi ла ся за ла зiць на печ ку. Дзя-
куй Бо гу, што па бу да ва лi ГЭС...

— Хлоп цы, як клёў? — цi ка вiц ца ў ма-
лень кiх ры ба коў Нi на Нi кi фа ро нак, якая, 
як вы свет лi ла ся, у мi ну лым заў зя тая ры-
бач ка.

— Сi бiр ба га тая не толь кi на ры бу, 
але i на кед ра выя арэш кi, — рас па вя дае 
жан чы на. — Мы з дзе дам, ка лi ён яшчэ 
быў жы вы, ез дзi лi шыш ка рыць. У тай зе 
кед ра вых мес цаў шмат.

— I для па ляў нi ча га сi бiр ская тай га 
рай, — пад хоп лi вае Iван Ся мё наў. — Я, 
ка лi быў ма ла дзей шым, ама тар быў па-
па ля ваць. Тай гу ўсю ве даў як свае пяць 
паль цаў. Па сон цы ары ен та ваў ся. Ды 
ком пас у мя не на га дзiн нi ку быў, ма лень-
кi, як па зно гаць.

— Скла да на, пэў на, тут у Сi бi ры 
жыць? Трэ ба моц ная за гар тоў ка?..

— Дро вы ёсць — пра жы веш, — усмi-
ха ец ца Ва лян цi на Мi ка ла еў на. — Ды i што  
ўтойваць: тут у нас у апош нiя га ды ста ла 
на шмат цяп лей. Ра ней жа якiя ма ра зы 
бы лi жу дас ныя! Больш за 50 гра ду саў. 
Плю неш — дык слi на за мяр зае.

— Ра ней бе ла ру сы ў Сi бi ры жы лi та ла-
кой. Ка лi нех та за хва рэў цi за стаў ся без 
кар мiль ца — да па ма га ла ўся аб шчы на. 
Дзя ку ю чы гэ та му i вы жы лi. А ця пер цi 
друж на жы вуць у Та ша ры эт нiч ныя бе-
ла ру сы?

— Друж на. А ча му ж не? — ад каз ва-
юць у адзiн го лас.

— Па ма лень ку жы вём, — пра цяг вае 
спа да ры ня Трус. — З пес ня мi!

— З бе ла рус кi мi, спа дзя ю ся?
— А як жа ж? — усмi ха ец ца Але на 

Ры ба ко ва. — У тым лi ку i з бе ла рус кi мi. 
У нас жа ў Та ша ры ёсць ва каль ная гру па 
«Ра да ва». Я яе ўзна чаль ваю. Па коль кi 
мой баць ка эт нiч ны бе ла рус, ма ма, коль кi 
ся бе па мя таю, вы пiс ва ла «Ра бот нi цу i ся-
лян ку». Та му для мя не бе ла рус кая мо ва 
не чу жая. Бе ла рус кiя пес нi — у пры ват-
нас цi, пес ня роў скi рэ пер ту ар — заў сё ды 
гу ча лi пад час за стол ля, ка лi мы збi ра лi ся 
рад нёй.

«БЕ ЛА РУС» БЕ ЛА РУ СУ 
Ў ПАД МО ГУ

Iван Мi ха йла вiч, як са праўд ны 
джэнтль мен, раз вёз ад на вяс ко вак па да-
мах. На раз вi тан не ад на з жан чын за да ла 
пы тан нi, якi мi, пры зна ю ся, вель мi рас чу-
лi ла. «Да чуш ка, а буль бач ка ў Бе ла ру сi цi 
ўра дзi ла? Жу кi ка ла рад скiя цi ёсць?»

— Мы ж хоць i ў Сi бi ры жы вём, але 
буль бу лю бiм, — пад хоп лi вае Нi на Нi кi-
фа ро нак. — I дра нi кi пя чом. Пры нам сi 
для мя не гэ та са мая доб рая ежа. Ра за б'ю 
па ру яек на па тэль нi, палью яеч ню смя-
та най i ма чу ту ды блiн цы.

— А якiя ж смач ныя ка мы з буль бы, 

ды ў ма ла цэ! — пра цяг вае спа да ры ня 
Трус. — Мо за тры май це ся ў нас на коль кi 
дзён. Па час ту ем. Спы нiц ца ж ёсць дзе: я 
ж ад на жы ву, i Нi на — ад на.

Ка лi мы пад' еха лi да ха ты Iва на Ся мё-
на ва, то мне ад ра зу ж у во чы кi нуў ся сi нi 
трак тар з над пi сам «Бе ла рус».

— Яму ўжо 37 га доў, — усмi ха ец ца 
гас па дар. — За гэ ты час нi ра зу мя не не 
пад вёў. Я ж усё жыц цё трак та рыс там пра-
пра ца ваў у кал га се. Пад час убор кi доб ра 
за раб ляў. Та му i пен сiя ця пер ледзь не ў 
два ра зы боль шая, чым у та ша рын скiх 
пен сi я не раў, — 11 ты сяч руб лёў. Праў-
да, вы не па ду май це, я не шы кую. На 
ле кi трэ ба гро шы. Жон ка ня даў на iн сульт 
пе ра жы ла. Вось «Ла ду» гэ тую ў крэ дыт 
узяў, дык вы плач ваю.

...Дзя куй, да чуш ка, што нас, ста рых, 
пра ве да ла. Ме на вi та ў на шу вёс ку за вi та-
ла. Бо ў Сi бi ры ёсць i iн шыя вёс кi — Зве-
ра бой ка, Каў ба са, дзе шмат бе ла ру саў 
жы ве. Вя зi пры вi тан не Го мель шчы не, — 
во чы сцiп ла га дзя ду лi ледзь пры кмет на 
па вiль гат не лi. — Ка жа мя кам, Цi ма шэн-
кам, Яла гам, Рад чан кам — ма ёй рад нi 
там вель мi шмат...

На дзея ДРЫ ЛА, 
фо та аў та ра.

Мiнск—Но ва сi бiр ская воб ласць.

«ПТУШ КАЙ БЫ ПА ЛЯ ЦЕ ЛА НА РА ДЗI МУ, АЛЕ...»

Ра ней жа якiя ма ра зы бы лi 
жу дас ныя! Больш за 50 гра ду саў. 
Плю неш — дык слi на за мяр зае.

«Ну, ка жуць, на ша сяст ры ца 
аб ру се ла там у Сi бi ры». 
Па пер ша сцi ж, ка лi ска жу 
«буль ба» цi «цы бу ля», дык на 
мя не ка рэн ныя сi бi ра кi дзiў на 
гля дзе лi, не ра зу ме лi.

За цену легкового седана UAZ предложил 
настоящий рамный полноприводный внедо-
рожник с бензиновым (2,7 л) либо дизель-
ным (2,3) двигателем. Для езды по серьезному 
бездорожью используется механизм включе-
ния пониженной передачи через раздаточную 
коробку. Как правило, этого хватает, чтобы 
дорогу просто не замечать. Ну а для настоящих 
эстетов внедорожного экстрима дилер UAZ 
дополнительно ставит механизм блокировки 
дифференциала.

Кто ездил на больших автомобилях, тот зна-
ет их преимущества: комфорт, устойчивость, 
пассажировместимость (в «Патриоте» – до 9 
человек!), возможность перевезти холодиль-
ник на дачу и весь урожай обратно.

Да что там урожай! Объем внутреннего про-
странства автомобиля для перевозки груза при 
сложенных сидениях достигает 2,8 куб. метра!

Тяговитый дизель на шоссе легко разгоняет 
автомобиль до разрешенного предела скорости. 
Сказывается высокий крутящий момент – до 
270 н\м уже при 1800 об\мин. Он, кстати, с 
легкостью и вытянет Вас с любого бездорожья. 

Ему нет равных. 
Сказывается превосходство российских военных технологий и крайне 
удачное конструкторское решение современного комфортного кузова.
По данным Белорусской автомобильной ассоциации, среди больших 
внедорожников UAZ Patriot лидирует по продажам по итогам 
прошлого года с очень солидным отрывом. Оно и не мудрено.

Благо, минимальный дорожный просвет у 
автомобиля 210 мм.

Машина серьёзная. Для серьёзных мужчин. 
Не ждите от нее городского комфорта кроссо-
веров с автоматической коробкой передач и 
прочей атрибутикой, не имеющей ничего обще-
го с конструкцией настоящих внедорожных 
машин. Здесь, как говорится, «девочки налево, 
мальчики направо».

И оставьте предрассудки: платите только за 
автомобиль, его ездовые свойства, комфорт, 
способность служить Вам долго и преданно. И 
недорого. По большому счету, какая разница, 
что приклеено на капоте.

Рамная конструкция кузова обеспечит дол-
говечность эксплуатации автомобиля даже при 
больших нагрузках при езде по бездорожью, а 
также является важнейшим фактором безопас-
ности.

Низкая цена UAZ Patriot – результат опти-
мального конструкторского решения, больших 
объемов производства и отсутствия таможен-
ной пошлины на автомобили производства 

ОАО «УАЗ». У официального дистрибьютора 
автомобиль можно приобрести по цене от 
165 млн рублей. 

При сроках гарантии 3 года или 100 000 км 
стоимость технического обслуживания и авто-
запчастей вполне доступная.

Внедорожник Patriot оснащен полным элек-
тропакетом, подогревом сидений, кондиционе-
ром, литыми дисками и массой прочих нужных 
в современном автомобиле вещей.

В Беларуси заводом-изготовителем создано 
19 фирменных сервисных центров, а количе-
ство СТО, сертифицированных для ремонта 
УАЗ, превышает 350 предприятий!

При покупке автомобиля в кредит суммы 
ежемесячного платежа составляют от 2 300 000 
рублей в месяц.

Для организаций автомобиль может быть 
предложен в лизинг от 0% годовых. Ноль и 
есть ноль. Никакого подвоха: целый год вы-
плачиваешь стандартную стоимость автомо-
биля.

Дополнительную информацию 
Вы можете получить на сайте 
www.uaz.by, 
в отделе продаж официального 
дистрибьютора ОАО «УАЗ» 
в Республике Беларусь 
ЗАО «Внедорожник» 
по телефонам в Минске 

(8-017) 295 65 71, 
 295 65 72 

или Velcom 
(8-044) 595 65 72.

НАСТОЯЩИЙ ВНЕДОРОЖНИК 
UAZ PATRIOT В КРЕДИТ
ОТ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦОТ 2,3 МЛН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ай чын ныя кар па ра цыі бу даў ні чых ма тэ ры я лаў хут ка аб' яд на юц ца 

ў цэ мент ны хол дынг. Акра мя ча ты рох цэ мент ных за во даў, да лу чац ца 
і прад пры ем ствы па вы твор час ці жа ле забе тон ных кан струк цый. Гэ та 
маг чы ма дзя ку ю чы ра бо це «Бел гіп са», які па-ра ней ша му па спя хо ва 
вы кон вае пра гра му цэ мент най пра мыс ло вас ці. З 10,5 міль ё на тон пра-
дук цыі амаль па ло ва за ста ец ца ў Бе ла ру сі, ас тат няе ж ідзе на экс парт. 
Та кім чы нам, цал кам за да во ле ныя па трэ бы да зва ля юць кан ста та ваць 
пе ра адо лен не ко ліш ня га дэ фі цы ту ў цэ мен це. Та му сён ня з'яў ля ец ца 
но вая мэ та — знай сці рын кі збы ту за мя жой. Сё ле та мі ніс тэр ства за-
пла на ва ла збыць больш за паў та ра міль ё на тон бе ла рус ка га цэ мен ту 
ў Ра сіі, пры чым па ло ва ўжо рэа лі за ва на.

Най боль шы пры яры тэт ад да ец ца бу даў ніц тву со да ва га за во да на 
Го мель шчы не. Пра ект рас пра цоў ва ец ца су мес на з кі тай скі мі, ра сій скі мі 
і ўкра ін скі мі парт нё ра мі. Бе ла русь ад каз вае за фі нан са ван не інф ра-
струк ту ры для прад пры ем ства. Пе ра мо вы на конт пра ек та на ста дыі 
за вяр шэн ня. За раз удак лад ня юц ца асоб ныя тэх на ло гіі. За вод абя цае 
быць цал кам бяс печ ным для на ва коль на га ася родзя. Ад хо ды пой дуць 
на пе ра пра цоў ку, бу дуць уста ля ва ныя да дат ко выя філь тры. Так са ма ў 
пла нах жорст кія эка ла гіч ныя экс пер ты зы.

Па вя ліч ва ец ца знеш ні пра мыс ло вы ін та рэс: у Ве не су э ле за вер ша на 
ра бо та над чац вёр тым бе ла рус кім за во дам. Ця пер ай чын ныя да ро гі 
пра клад ва юць на ін шым кан ты нен це.

Мар га ры та СІ ДАР.

«РА ІЦ ЦА З ЛЮДЗЬ МІ!»

Эка но мі каЭка но мі ка  ��

ДЗЯРЖ БЮД ЖЭТ 
БУ ДЗЕ СКА РЭК ТА ВА НЫ
Не да па ступ лен ні ў рэс пуб лі кан скі бюд жэт бу дуць 
кам пен са вац ца за кошт дру гас ных па трэб

Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыі па вы ні ках са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця кра і ны за І паў год дзе 2013 го да жур на ліс там па ве-
да міў на мес нік мі ніст ра фі нан саў РБ Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ. Па яго 
сло вах, за раз ка ля 13 трыль ё наў руб лёў у дзяр жаў ным бюд жэ це 
не пад ма ца ва на пры быт ка мі. Для та го, каб сё ле та не да пус ціць 
дэ фі цы ту бюд жэ ту, Мін фін пры ме шэ раг мер. Ся род іх — ска-
ра чэн не не пер ша чар го вых вы дат каў, вы ман не част кі пры быт ку 
дзяр жаў ных прад пры ем стваў, увя дзен не ў зва рот вы твор чых 
пля цо вак, якія вы ка рыс тоў ва юц ца не эфек тыў на.

У сваю чар гу, на мес нік мі ніст ра эка но мі кі Бе ла ру сі Аляк сандр 
ЯРА ШЭН КА аха рак та ры за ваў сён няш нюю сі ту а цыю ў эка но мі цы як 
«ня прос тую», але пры гэ тым за зна чыў, што ха пае як па зі тыў ных мо-
ман таў, так і праб лем ных. Па яго сло вах, ай чын ная эка но мі ка прай шла 
«кроп ку пе ра гі бу»: апош нім ча сам тэм пы рос ту ВУП Бе ла ру сі ня ўхіль на 
зні жа лі ся і за пер шыя 5 ме ся цаў гэ та га го да скла лі ўся го 1,1%. За раз 
жа зноў на зі ра ец ца рост: за І паў год дзе ён да сяг нуў 1,4%. Апе рад жаль-
ны мі тэм па мі, ка лі па раў ноў ваць з пра гно за мі, рас це і пра дукцый насць 
пра цы: за 5 ме ся цаў — на 2,6%.

Што да ты чыц ца ін вес ты цый, то па каз чык улас на га ін вес та ван ня 
так са ма зні зіў ся. За раз ён зна хо дзіц ца на ўзроў ні 108,8% ад уз роў ню 
ана ла гіч на га ле таш ня га пе ры я ду. Ад нак вы ключ на па зі тыў на та кую 
ліч бу аца ніць нель га, з-за іс тот на га зні жэн ня ўзроў ню ін вес та ван ня ле-
тась. А вось коль касць за меж ных ін вес ты цый у бе ла рус кую эка но мі ку 
ўзрас ла аж но ў 2,5 ра за і да сяг ну ла 1 543,3 міль ё на до ла раў. Аляк сандр 
Яра шэн ка спа дзя ец ца, што да кан ца го да су ма за меж ных ін вес ты цый 
пе ра вы сіць ліч бу ў 2 міль яр ды до ла раў, у пер шую чар гу — за кошт су-
поль ных з ін шы мі кра і на мі прад пры ем стваў у сфе ры дрэ ва ап ра цоў кі і 
ма шы на бу даў ніц тва.

Экс парт бе ла рус кіх та ва раў за мя жу зні зіў ся да 79,1% у па раў на нні з 
пе ры я дам сту дзе ня—мая 2012 го да, ім парт — да 89,1%. Па па ра мет рах 
эка на міч най бяс пе кі Бе ла русь за ста ец ца на ста біль ным узроў ні: су мар ная 
знеш няя дзярж па зы ка скла дае 12,4 міль яр да до ла раў, або 18% ВУП. Па-
рог бяс пе кі звы чай на ацэнь ва ец ца як 25% ВУП. Унут ра ная дзярж па зы ка 
за хоў ва ец ца на ўзроў ні, да лё кім ад па ро гу бяс пе кі.

Мак сім Ер ма ло віч так са ма пад крэс ліў, што ма дэр ні за цыя дзярж-
прад пры ем стваў не фі нан су ец ца з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, а пра-
во дзіц ца за ўлас ныя срод кі прад пры ем стваў. Па яго сло вах, не да пу-
шчэн не дэ фі цы ту бюд жэ ту і ба раць ба з ін фля цы яй за раз з'яў ля юц ца 
пры яры тэт ны мі на кі рун ка мі эка на міч най па лі ты кі Бе ла ру сі.

Так са ма на мес нік мі ніст ра рас па вёў пра ал га рытм атры ман ня срод каў, 
які мо жа быць вы ка ры ста ны ў да чы нен ні да вы твор чых пля цо вак, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца не эфек тыў на (ад па вед ныя зме ны пла ну ец ца ўнес ці 
ў Пад атко вы ко дэкс). Ён па ве да міў, што за раз у кра і не вель мі шмат па-
мяш кан няў, якія пра стой ва юць або, у леп шым вы пад ку, зда юц ца ў арэн ду. 
Хут чэй за ўсё, па да так на та кія пло шчы бу дзе па вы ша ны, а ўла даль ні кам 
бу дзе пра па на ва на збыць пло шчы па ста ян ным аран да та рам па рын ка вым 
кош це. У вы ні ку ад мо вы аран да та ра ад на быц ця па мяш кан ні бу дуць вы-
стаў ляц ца на аў кцы ён. Эфект та кіх ме ра пры ем стваў па сло вах спа да ра 
Ер ма ло ві ча, не фіс каль ны, а эка на міч ны, бо гэ та ство рыць ма тэ ры яль на-
тэх ніч ную ба зу для раз віц ця ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

Утерянный представительством Белгосстраха по Советско-
му району г. Минска бланк страхового полиса по обязательному 
страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки 
за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 0755307 считать не-
действительным. УНП 101883943

Цэ лы мi 
вёс ка мi лю дзi 
зды ма лi ся 
i пе ра ся лялi ся 
ў тай гу: ту ды, 
дзе зям лi 
столь кi, 
што бя ры — 
не ха чу. 
А ця пер 
нi ко му 
тая зям ля 
не па трэб на...У два ры спа да ра Ся мё на ва ста iць трак тар «Бе ла рус».

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА ВЫ КА ЗАЎ СПА ЧУ ВАН НІ 
ПРЭ ЗІ ДЭН ТУ АР ГЕН ЦІ НЫ Ў СУ ВЯ ЗІ 

З АХ ВЯ РА МІ ВЫ БУ ХУ Ў ЖЫ ЛЫМ БУ ДЫН КУ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га на ро да 

і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Ар ген цін скай Рэс пуб лі кі 
Крыс ці не Элі за бет Фер нан дэс дэ Кірш нер, род ным і бліз кім за гі ну лых у 
вы ні ку вы бу ху ў жы лым бу дын ку ў го ра дзе Ра са рыа. Кі раў нік дзяр жа вы 
так са ма пе ра даў па жа дан ні хут чэй ша га вы зда раў лен ня ўсім па цяр пе-
лым у вы ні ку гэ тай тра ге дыі.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Беларусь.

ЛІК БЕЗ АБ ЭЛЕКТ РОН НЫМ ЗБО РЫ 
НА ДА РО ГАХ

У Цэнт ры дзе ла вой аду ка цыі Бе ла рус кай ганд лё ва-
пра мыс ло вай па ла ты 16 жніў ня бу дзе ар га ні за ва ны се мі-
нар-кан суль та цыя «Сіс тэ мы элект рон на га збо ру пла ты за 
пра езд па аў та ма біль ных да ро гах Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Мінт ран са.

На се мі на ры вы сту пяць і ад ка жуць на пы тан ні ўдзель ні каў: 
Яў ген Вя ча сла ва віч Ра ка ла, на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня 
аў та ма біль ных да рог Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь; Аляк сандр Іо сі фа віч Сі да ро віч, на чаль-
нік юры дыч на га ад дзе ла ЗТАА «Капш Тэ ле ма тык Сер ві сіз» і 
Мак сім Ана толь е віч Ка ва лё нак, экс перт юры дыч на га ад дзе ла 
ЗТАА «Капш Тэ ле ма тык Сер ві сіз».

Да дат ко вую ін фар ма цыю мож на атры маць па тэ ле фо нах: 
(8 017) 290-72-59, 290-72-77, (8 029) 118-08-70.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

ЗО ЛА ТА ВА ЛЮТ НЫЯ РЭ ЗЕР ВЫ 
КРЫ ХУ СКА РА ЦІ ЛІ СЯ

Па вы ні ках лі пе ня зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у вы зна чэн ні ССРД МВФ ска ра ці лі ся на 101,3 
млн до ла раў і, па вод ле па пя рэд ніх да ных, на 1 жніў ня сё-
ле та скла лі 7 916,3 млн до ла раў у эк ві ва лен це, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-цэнт ры На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных рэ зер-
ваў ска ра ціў ся на 77,8 млн до ла раў і на 1 жні ўня сё ле та склаў 
8 554,8 млн до ла раў у эк ві ва лен це.

Спе цы я ліс ты фі нан са вай сфе ры ад зна ча юць, што на зні-
жэн не аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў ака за ла ўплыў па га-
шэн не ўра дам і На цы я наль ным бан кам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це 
ў поў ным аб' ёме.

Пад тры ман ню аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у лі пе ні 
гэ та га го да ў асноў ным спры яў рост ца ны на зо ла та на між-
на род ным рын ку каш тоў ных ме та лаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

«ПА ВЕТ РА НЫ» ДЭ БА ШЫР ЗА ТРЫ МА НЫ
Са ма лёт «Бел авія», які з-за п'я на га па са жы ра вы му ша-

ны быў вяр нуц ца ў Маск ву, у дру гі раз вы ле цеў у Мінск.
У бе ла рус кай авія кам па ніі па ве да мі лі, што са ма лёт рэй сам 

B2-984 вы ле цеў з Маск вы ў Мінск учо ра ў 10.18 па мас коў скім 
ча се. І ўжо праз 27 хві лін вяр нуў ся ў аэ ра порт вы ле ту. Па лёт быў 
пе ра пы не ны з-за па са жы ра, які зна хо дзіў ся на пад піт ку і ўчы ніў 
дэ бош на бор це пас ля ўзлё ту. Экі паж і па са жы ры агуль ны мі 
на ма ган ня мі спы ні лі ху лі ган скія дзе ян ні муж чы ны: па са дзі лі яго 
ў крэс ла і звя за лі. Пас ля па сад кі дэ ба шы ра, які ака заў ся 32-га-
до вым ура джэн цам Ка за ні, пе рад алі ў ру кі ра сій скай па лі цыі. 
Ра шэн не вяр нуць са ма лёт у аэ ра порт вы ле ту пры маў ка ман дзір 
экі па жа па вет ра на га суд на. Пры гэ тым аб не стан дарт най сі ту а-
цыі на бор це ён па спеў апа вяс ціць на зем ныя служ бы аэ ра пор та 
Да ма дзе да ва. У 11.40 па мас коў скім ча се са ма лёт зноў вы ле цеў 
у Мінск. На цы я наль ная авія кам па нія «Бел авія « дзя куе па са жы-
рам за да па мо гу і пры но сіць пра ба чэн не за ня зруч нас ці.

На дзея ДРЫ ЛА.

У БА ЛІ ВУ ДЗЕ ЗНЯ ЛІ РЫ МЕЙК СА ВЕЦ КАЙ 
«ІРО НІІ ЛЁ СУ»

У ін дый скім Ба лі ву дзе зня лі свой ва ры янт вя до май 
са вец кай ка ме дыі «Іро нія лё су, або З лёг кай па рай», пе-
ра да юць ін фар ма генц твы.

Фільм «Я люб лю Но вы год», сю жэт яко га вель мі на гад вае 
вя до мы фільм Эль да ра Ра за на ва, па ві нен вый сці на вя лі кія 
эк ра ны 13 ве рас ня. Па дзеі ін дый скай кі на стуж кі ад бы ва-
юц ца ў Нью-Ёр ку. За мест ура ча Жэ ні Лу ка шы на га лоў ным 
ге ро ем філь ма стаў мум бай скі бан кір-дзі вак. Як і пер са наж 
са вец кай кар ці ны, га лоў ны ге рой ра зам з сяб рам пад Но вы 
год ад праў ля ец ца ў лаз ню, рас пі вае ал ка голь і вы пад ко ва 
ра зам сяб ры ля цяць у Нью-Ёрк. Там ён трап ляе ў ква тэ ру да 
ма ла дой дзяў чы ны, якая збі ра ла ся су стрэць свя та з жа ні хом. 
Ін дый скі фільм прак тыч на цал кам ка пі руе сю жэт кар ці ны Эль-
да ра Ра за на ва, ад нак у ба лі вуд скім ва рыян це пры сут ні ча юць 
пес ні і тан цы, які мі зна ка мі та кі но Ін дыі.

У ціт рах ні проз ві шча рэ жы сё ра ра сій скай вер сіі Эль да ра 
Ра за на ва, ні проз ві шча сцэ на рыс та Эмі ля Бра гін ска га не фі-
гу ру юць. Рэ жы сёр ін дый скай кі на стуж кі за явіў, што ён ні бы 
ні чо га не чуў аб іс на ван ні са вец ка га філь ма.

Сён ня ў Брэсц кай воб лас цi сi ноп-
ты кi па пя рэдж ва юць аб чыр во ным 
(мак сi маль ным) уз роў нi не бяс пе кi 
па тэм пе ра ту ры +35.

У пят нi цу тэ ры то рыя на шай кра i ны за-
ста нец ца пад уплы вам га ра ча га па вет ра, 
якое па сту пае да нас з бо ку поўд ня Еў-
ро пы, па ве да мi ла рэ дак цыi спе цы я лiст 
Рэс пуб лi кан ска га гiд ра мет цэнт ра Мiн-
п ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Пры па вы ша ным фо не ат мас фер на-
га цiс ку апад каў не бу дзе. Мак сi маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень плюс 30—34 
гра ду сы, а па паў днё вым за ха дзе кра i ны 
— да 35 цяп ла.

Ужо ў су бо ту на двор'е са псу ец ца. З 
бо ку За ход няй Еў ро пы да нас за вi тае 
моц ны ат мас фер ны фронт. Та му ўна-
чы на паў ноч ным за ха дзе, а ўдзень i ў 
цэнт раль ных ра ё нах кра i ны прой дуць 
на валь нiч ныя даж джы. Удзень, мес ца мi 
пры на валь нi цах, ча ка ец ца шква лiс тае 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мi да 15—20 
м/с. У асоб ных ра ё нах праг на зу юц ца на-
ват моц ныя лiў нi i град. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы на су бо ту 17—22 цяп ла, а 
ўдзень тэм пе ра тур ны фон бу дзе ва гац ца 

ад плюс 21 гра ду са па за ха дзе кра i ны 
да 34 цяп ла па паў днё вым ус хо дзе Бе-
ла ру сi.

I ў ня дзе лю амаль паў сюд на бу дуць 
iс цi ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мi — 
на валь нi цы. Уна чы i ра нi цай у асоб ных 
ра ё нах даж джы моц ныя. Удзень на ўсхо-
дзе кра i ны пры на валь нi цах праг на зу ец ца 
шква лiс тае ўзмац нен не вет ру па ры ва-
мi да 15—20 м/с. Тэм пе ра ту ра ўна чы на 
ня дзе лю 15—22 цяп ла, удзень — плюс 
22—28 гра ду саў, а па паў днё вым ус хо-
дзе — да 29—33 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў, у па-
чат ку на ступ на га тыд ня (па ня дзе лак—
аў то рак) тэ ры то рыя Бе ла ру сi тра пiць у 
зо ну па нi жа на га ат мас фер на га цiс ку. 
Та му мес ца мi бу дуць iс цi не пра цяг лыя 
даж джы, ча сам на валь нi цы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы плюс 12—18 гра ду саў, а 
ўдзень — ад 24 да 29 цяп ла. Да лей сi ноп-
ты кi праг на зу юць, што ў се ра ду дзён ная 
тэм пе ра ту ра знi зiц ца да 17—23 гра ду саў, 
а вось у Брэсц кай i Го мель скай аб лас цях 
бу дзе плюс 25 гра ду саў. Мес ца мi ча ка ец-
ца ка рот ка ча со вы дождж.

Сяр гей КУР КАЧ
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Гучная справаГучная справа  ��

ЗА ТРЫ МА ЛI 
ПА ДА ЗРА ВА НА ГА 
Ў ЗА БОЙ СТВЕ 
ЧЛЕ НА ЦВК БЕ ЛА РУ СI

«4 жнiў ня 2013 го да тра гiч на за гi ну ла 
член Цэнт раль най ка мi сii Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi рэс-
пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў Свят ла на Хi-
не вiч», — та кое па ве дам лен не з'я вi ла ся 
ўчо ра на сай це Цэнт раль най ка мi сii.

Як па ве да мi лi ва ўпраў лен нi След ча га ка-
мi тэ та па го ра дзе Мiн ску, труп жан чы ны са 
шмат лi кi мi ко ла та-рэ за ны мi ра на мi знай шлi 
не каль кi дзён та му ў яе до ма. «На гэ ты мо-
мант па кры мi наль най спра ве ўста ноў ле ны 
па да зра ва ны. Здзейс не нае зла чын ства мае 
бы та вы ха рак тар i нi як не звя за на з пра фе-
сiй най i гра мад скай дзей нас цю па цяр пе лай. 
Па спра ве пры зна ча на пры клад на 20 роз ных 
экс пер тыз».

Свят ла на Хi не вiч пра ца ва ла на чаль нi кам 
ад дзе ла кад раў ад кры та га ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Крыш таль» i ад на ча со ва з 2011 
го да з'яў ля ла ся чле нам Цэнт раль най ка мi сii 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вы ба рах i пра вя дзен нi 
рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў. На ра дзi ла ся 
жан чы на ў 1959 го дзе ў Мiн ску. Па аду ка цыi 
— юрыст.

На дзея ДРЫ ЛА
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Надвор’еНадвор’е  ��

УСЛЕД ЗА СПЯ КО ТАЙ — 
МОЦ НЫЯ ЛIЎ НI I НА ВАТ ГРАД

Бе з дроў 
у сібірскай вёсцы 

не пражывеш.


