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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па вод ле яго слоў, за сту дзень—лi-
пень сё ле та ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
27 да моў i 6 пус ка вых комп лек саў, якiя 
бу ду юц ца з пе ра вы шэн нем нар ма тыў ных 
тэр мi наў. Агуль ная пло шча гэ та га жыл ля 
скла ла 260 тыс. кв. м. На бу доў лях ста-
лi цы ў ста дыi бу даў нiц тва зна хо дзяц ца 
27 праб лем ных жы лых да моў. Ар га нi за-
цы я мi-за каз чы ка мi па ўсiх гэ тых аб' ек тах 
рас пра ца ва ны гра фi кi пра вя дзен ня ра-
бот, якiя пра ду гледж ва юць за вяр шэн не 
бу даў нiц тва ў 2013-2014 га дах. Гра фi кi 
за цвер джа ны на па ся джэн нях ра ён ных 
ад мi нiст ра цый, дзе пад рад ныя ар га нi за-
цыi бы лi па пя рэ джа ны аб ад мi нiст ра цый-
най i кры мi наль най ад каз нас цi ў рам ках 
дзе ю ча га за ка на даў ства за зрыў тэр мi наў 
уво ду аб' ек таў у экс плу а та цыю. Ка мi тэт 
бу даў нiц тва i iн вес ты цый Мiн гар вы кан ка-
ма кант ра люе вы ка нан не рас пра ца ва ных 

гра фi каў вы твор час цi ра бот да за кан чэн-
ня бу даў нiц тва, у тым лi ку па коль кас цi 
ра бо чых на аб' ек це.

На пра ця гу мая—чэр ве ня на но ва бу доў-
лях праб лем ных да моў амаль удвая па вя лi-
ча на коль касць ра бо чых. За раз тут пра цуе 
кры ху больш за 2,5 тыс. ча ла век. Ад нак iх 
усё яшчэ не да стат ко ва для за бес пя чэн ня 
свое ча со ва га ўво ду, кан ста та ваў спа дар 
Бут рым. Ён ад зна чыў не зда валь ня ю чую пра-
цу ад мi нiст ра цый Са вец ка га, Пер ша май ска-
га i Фрун зен ска га ра ё наў.

На гэ ты конт Мi ка лай Ла дуць ка да ру чыў 
за бяс пе чыць па ве лi чэн не коль кас цi ра бо чых 
на праб лем ных да мах, у тым лi ку за кошт 
пры цяг нен ня спе цы я лiс таў з рэ гi ё наў Бе ла-
ру сi i на ват з iн шых кра iн.
Зя лё ны Бор — 1,2 млн кв. м жыл ля

Ста лi ца з да лу чэн нем да га рад скiх тэ-
ры то рый бы ло га ва ен на га па лi го на па блi зу 
па сёл ка Ка ло дзi шчы атры ма ла больш за 
4 тыс. га сва бод ных пло шчаў, пры дат ных 

для жыл лё ва га бу даў нiц тва. Та му сён ня Мiн-
гар вы кан кам су мес на з ад ной пры ват най 
кам па нi яй рас пра цоў вае маг чы масць асва-
ен ня гэ та га перс пек тыў на га мiк ра ра ё на, якi 
атры маў наз ву Зя лё ны Бор.

У но вым мiк ра ра ё не пла ну ец ца па бу да-
ваць 1,2 млн кв. м жыл ля, з якiх 900 тыс. 
кв. м — у кан струк цы ях буй на па нэль на га 
до ма бу да ван ня па дзярж за ка зе для гра ма-
дзян, якiя ста яць на ўлi ку ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн нi жыл лё вых умоў. Ад па вед ны 
пра ект ука за Прэ зi дэн та пад рых та ва ны i 
зна хо дзiц ца на ўзгад нен нi.

Па куль за бу до ву гэ тай тэ ры то рыi 
стрым лi вае ад сут насць iн жы нер на-транс-
парт най iнф ра струк ту ры, рас тлу ма чыў 
Анд рэй Галь. На бу даў нiц тва па за квар-
таль ных iн жы нер ных се так для асва ен ня 
гэ та га мiк ра ра ё на спат рэ бiц ца ка ля 30 
млн до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ

�

АКРЭ ДЫ ТА ЦЫЯ 
ДЛЯ СТА ЛIЧ НЫХ БУ ДАЎ НI КОЎ

У пар ла мен це да дру го-
га чы тан ня рых ту ец ца 
за ко на пра ект аб дзяр-
жаў ным рэ гу ля ван ні 
ганд лю і гра мад ска га 
хар ча ван ня. Га лоў ная 
яго мэ та: у вы бу доў ван-
ні па ры тэ ту па між па-
стаў шчы ка мі і ганд лем 
не за быць пра трэ ці бок 
— па куп ні коў. Пра гэ та 
ў ін тэр в'ю «Звяз дзе» 
рас ка заў на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па жыл лё вай па лі ты-
цы і бу даў ніц тве Аляк сей
 КУЗЬ МІЧ.

— Аляк сей Фё да ра віч, чым 
вы клі ка на пры няц це но ва га за-
ко на ў сфе ры ганд лю?

— Ган даль у на шай кра і не 
рэ гу лю ец ца за ко нам 2003 го да 
«Аб ганд лі». Іні цы я та рам но ва-
га за ко на пра ек та вы сту пі ла Мі-
ніс тэр ства ганд лю. Пра ект мае 
ін шую наз ву: «Аб дзяр жаў ным 
рэ гу ля ван ні ганд лю і гра мад ска-
га хар ча ван ня ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь».

Ад на з асноў ных пры чын — 
бур нае раз віц цё ганд лё вых се-
так. 26 чэр ве ня за ко на пра ект 
быў пры ня ты ў пер шым чы тан-
ні. За раз пар ла менц кая ка мі сія 
збі рае пра па но вы, якія па сту-
па юць як з бо ку дэ пу та таў, так 
і ад ін шых ор га наў дзяр жаў най 
ула ды. Шмат пра па ноў па сту пі ла 
ад Са ве та Рэс пуб лі кі. Пла ну ем 
у блі жэй шы час са браць ра бо-
чую гру пу і ўсе іх раз гле дзець. 
У ра бо чую гру пу, акра мя дэ пу-
та таў, ува хо дзяць прад стаў ні-
кі та ва рыст ва аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў, «Бел ка ап са ю за», 
ганд лю, Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю, Мі ніс тэр ства эка но мі-
кі, ву чо ныя, юрыс ты.

Ка ме нем спа тык нен ня ста ла 
пы тан не аб аб ме жа ван ні рос ту 
ганд лё вых пло шчаў для суб' ек-
таў ганд лю, до ля якіх у аб' ёме 
роз ніч на га та ва ра аба ро ту хар-
чо вых та ва раў у ме жах Мін ска, 
га ра доў аб лас но га пад па рад-
ка ван ня і ра ё наў за па пя рэд ні 
фі нан са вы год пе ра вы сі ла 20 
пра цэн таў. У пер ша па чат ко вай 
рэ дак цыі бар' ер у 20 пра цэн таў 
не быў пра ду гле джа ны — аб' ём 
та ва ра аба ро ту ганд лё вых се так 
па ві нен быў вы зна чаць Са вет Мі-
ніст раў. Але дэ пу та ты, прад стаў-
ні кі ма ло га і ся рэд ня га біз не су 
на ста я лі, каб 20-пра цэнт ны па-
рог быў за ма ца ва ны ў бу ду чым 
за ко не.

— Бар' ер у 20 пра цэн таў — 
гэ та мно га або ма ла?

— Сён ня толь кі «Еў ра опт» у 
Мін скім ра ё не пе ра вы шае гэ ты 
бар' ер. У ас тат ніх рэ гі ё нах до ля 
та ва ра аба ро ту «Еў ра оп та» скла-
дае ка ля 7 пра цэн таў, а ін шыя 

ганд лё выя сет кі не пе ра вы-
ша юць 2 пра цэн таў. Ёсць ра-
ё ны, дзе до ля ганд лё вых се-
так у та ва ра аба ро це менш 
за па ло ву пра цэн та.

Ра зам з тым, за раз аб-
мяр коў ва ец ца пы тан не, 
якім чы нам уліч ваць аб' ём 
ін тэр нэт-ганд лю кан крэт-
най кам па ніі, ка лі яна пра-
цуе так са ма ў ста цы я нар ных 
ма га зі нах і ўжо да сяг ну ла 
20-пра цэнт на га бар' е ру ў 
та ва ра аба ро це.

— Ін тэр нэт-ма га зі ны 
знай шлі сваё мес ца ў за-
ко на пра ек це?

— Так, на ін тэр нэт-ган-
даль іс ну юць роз ныя пунк ты по-
гля ду, але гэ та пы тан не трэ ба 
кант ра ля ваць, каб, па-пер шае, 
аба ра ніць па куп ні коў ад ня доб-
ра сум лен ных пра даў цоў і вы-
твор цаў; па-дру гое, каб вы вес ці 
гэ ты ры нак з це ню. Тут рас пра-
цоў шчы кі пра ек та вы ка рыс тоў-
ва лі во пыт ін шых кра ін. На га даю, 
што па куп нік па ві нен у лю бым 
вы пад ку па тра ба ваць чэк на на-
бы ты та вар, інакш аба ра ніць яго 
ін та рэ сы бу дзе цяж ка.

За ко на пра ект за клі ка ны не 
толь кі ўста на віць па ры тэт ін та-
рэ саў па стаў шчы коў і ганд ля роў, 
але, што най больш важ на, — 
аба ра ніць ін та рэ сы па куп ні коў.

На прык лад, па сту пі ла слуш-
ная пра па но ва ад Са ве та Рэс-
пуб лі кі — раз мя шчаць аб' ек ты 
ганд лё вых се так згод на з го ра-
да бу даў ні чай па лі ты кай рэ гі ё на. 
Маск ва на гэ тым апяк ла ся, і мы 
мо жам паў та рыць яе па мыл ку. 
Па гля дзі це, на ву лі цы Каль ва-
рый ская ў Мін ску ад кры ты два 
ма га зі ны сет кі «Еў ра опт», а 
пля цо вак для транс пар ту там 

не да ста ко ва. Гэ та ства рае ня-
зруч нас ці для жы ха роў го ра да. 
Та му за ко на пра ект прад піс вае 
мяс цо вым ор га нам ула ды гля-
дзець, дзе раз мя шчаць ап то выя 
аб' ек ты.

— Якія яшчэ хі бы ў ганд лі 
па ві нен вы пра віць но вы за-
кон?

— На прык лад, ён па ві нен 
спы ніць прак ты ку «па куп кі» 
ганд лё вых па ліц па стаў шчы ка-
мі. Ня даў на я зай шоў у кра му і 
спы таў, ці ёсць у іх бе ла рус кія 
ма ры на ва ныя агур кі. Мне па ка-

за лі на са мую ніж нюю па лі цу, з 
якой не толь кі ня зруч на браць та-
вар, але там цяж ка гэ ты та вар 
уба чыць. За тое вы шэй ста я лі 
агур кі з Укра і ны, Мал довы, Ра-
сіі, Бал га рыі, Гер ма ніі, Поль шчы, 
Мек сі кі... На мой по гляд, та кая 
прак ты ка пры ні жае на цы я наль-
ную год насць бе ла ру саў.

У за ко на пра ек це ўпер шы ню 
ўво дзіц ца па няц це «дыс кры мі-
на цый ныя ўмо вы». Гэ тая нор-
ма най больш да ты чыц ца прад-
стаў лен ня ганд лё вых мес цаў на 
рын ках. Шмат пы тан няў бы ло 

пра тое, што лі чыць «дыс кры-
мі на цый ны мі ўмо ва мі». Гэ та — 
ня роў ныя ўмо вы для ганд лю ў 
па раў на нні з ін шы мі суб' ек та мі. 
Ула даль нік рын ку доб ра ве дае, 
ку ды звы чай на па куп ні кі «не 
да хо дзяць» і ку ды яны ідуць у 
пер шую чар гу — і ка рыс та ец-
ца гэ тым. Но вы за кон па ві нен 
зра біць умо вы ажыц цяў лен ня 
ганд лю, гра мад ска га хар ча ван-
ня і па стаў кі та ва раў больш праз-
рыс ты мі.

Яшчэ ад на нор ма да ты чыц ца 
рэ жы му пра цы. Пра ект за ко на 
пра піс вае, што час пра цы ганд-
лё вых аб' ек таў па ві нен уз гад няц-
ца з ор га нам мяс цо вай ула ды. 
Спра ва ў тым, што ган даль ары-
ен ту ец ца на га дзі ны, якія пры-
но сяць най боль шую вы руч ку, 
ад нак мяс цо вая ўла да па він на 
аба ра ніць ін та рэ сы ра бот ні каў, 
якія за кан чва юць пра цоў ную 
зме ну ў ін шы час.

Да ку мент ства рае ўмо вы для 
за ха ван ня крам «кро ка вай да-
ступ нас ці». Ка лі гэ та га не зра-
біць, ма лень кія ма га зін чы кі мо-
гуць знік нуць. Ад нак не кож на му 
зруч на за куп ляц ца ў гі пер мар-
ке тах.

Яшчэ ад на га неб ная прак-
ты ка, су праць якой на кі ра ва ны 
пра ект, — пе ра ўтва рэн не па раў-
наль на не вя лі кіх ма га зі наў у ап-
то выя (па сут нас ці, у скла ды) за 
кошт ганд лё вых пло шчаў і кам-
фор ту для па куп ні коў.

— Пад час аб мер ка ван ня за-
ко на ўзды ма ла ся пы тан не аб-
слу гоў ван ня ганд лё вы мі сет ка-
мі ма лень кіх вё сак.

— Раз моў пра тое, што ганд-
лё выя сет кі га то вы аб слу гоў-
ваць ма лыя на се ле ныя пунк ты, 
бы ло шмат. Ад нак на вы яз ным 

па ся джэн ні ка мі сіі ў Брэс це мы 
вы свет лі лі, што, на прык лад, у 
Ка мя нец кім ра ё не больш за 200 
вё сак аб слу гоў вае 5 аў та ла вак: 
ча ты ры на ле жаць «Бел ка ап са-
ю зу» і ад на пры ват ная. Сет ка-
выя ма га зі ны ўдзел у гэ тым не 
бя руць. Так што ска заць — гэ та 
ад но, а ра біць — зу сім ін шае.

Спра ва ў тым, што аб слу гоў-
ваць ма лыя на се ле ныя пунк ты 
страт на. Ка лі ў вёс цы жы ве не-
каль кі ста рых, то што яны ку-
пяць? Са мае вя лі кае — мех цук-
ру раз у год.

Та му адзі ны гу лец на гэ тым 
по лі, які не мае аб ме жа ван ня ў 
до лі та ва ра аба ро ту, — «Бел ка-
ап са юз». Гэ тая ар га ні за цыя вы-
ра шае не толь кі пы тан ні ганд лю і 
на рых то вак — яна пад трым лі вае 
са цы яль ныя стан дар ты.

— Ка лі пла ну ец ца дру гое 
чы тан не пра ек та?

— Нам не аб ход на сін хра ні-
за ваць за ко на пра ект «Аб дзяр-
жаў ным рэ гу ля ван ні ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня» з 
пра ек там за ко на аб ан ты ма на-
поль най дзей нас ці. Бо, згод на 
з апош нім, у раз рад гас па дар-
чых суб' ек таў з да мі ну ю чым 
па ла жэн нем трап ля юць прад-
пры ем ствы, до ля якіх на та-
вар ным рын ку пе ра вы шае 15 
пра цэн таў, а наш за ко на пра ект 
дае та кім ар га ні за цы ям маг чы-
масць рас ці. Ан ты ма на поль ны 
за ко на пра ект рых ту ец ца па куль 
яшчэ толь кі да пер ша га чы тан-
ня. Спа дзя ю ся, мы па спе ем 
пад час во сень скай се сіі раз гле-
дзець абод ва да ку мен ты, але, 
хут чэй за ўсё, гэ та бу дзе блі жэй 
да кан ца го да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ГАН ДАЛЬ І НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ ГОД НАСЦЬ

Ня даў на я зай шоў у кра му 
і спы таў, ці ёсць у іх 
бе ла рус кія ма ры на ва ныя 
агур кі. Мне па ка за лі на 
са мую ніж нюю па лі цу, з 
якой не толь кі ня зруч на 
браць та вар, але там 
цяж ка гэ ты та вар уба чыць. 
За тое вы шэй ста я лі агур кі 
з Укра і ны, Мал да віі, 
Ра сіі, Бал га рыі, Гер ма ніі, 
Поль шчы, Мек сі кі...

БЕ ЛА РУС КI РУ БЕЛЬ ПА КУЛЬ АД СТУ ПIЎ...
Ва лю ты, як заў сё ды, вя дуць ся бе не прад ка заль на. Не 
спраў дзi лi ся ча кан нi не ка то рых ана лi ты каў аб тым, 
што еў ра i до лар не змо гуць рас цi да лей. Вяр тае свае 
па зi цыi i ра сiй скi ру бель.

Асноў ныя гуль цы су свет най эка но мi кi, вi даць, аб' явi лi на 
гэ тым тыд нi спа бор нiц тва па па зi тыў нас цi сва iх пра гно заў i 
ста тыс тык. Кож ны да каз ваў, што з праб ле ма мi хут ка бу дзе 
скон ча на. У вы нi ку да вер да еў ра i до ла ра ўз мац нiў ся. Асаб-
лi ва на вель мi спры яль най гле бе рос ту iм пар ту ў Кi таi.

На бе ла рус кай ва лю це, якая зноў па слаб ла, су свет ныя i 
ўнут ра ныя фак та ры ад бi лi ся на ступ ным чы нам. До лар па да-
ра жэў на 10 руб лёў (плюс 0,1%) да 8900. Еў ра ўво гу ле, мож на 
лi чыць, «па крыў ся тлу шчам» — па да ра жэў на 160 руб лёў 
(плюс 1,4%) да 11910. Ра сiй скi ру бель да даў 2,5 бе ла рус кай 
гра шо вай адзiн кi (плюс 0,9%) да 271.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

НО ВА ЎВЯ ДЗЕН НI ДЛЯ ПА РУ ШАЛЬ НI КАЎ
З 1 жнiў ня зме не ны па ра дак вы да чы ко пiй па ста ноў аб 

пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi ўла даль нi каў 
транс парт ных срод каў за па ру шэн не хут кас на га рэ жы му, 
што бы ло за фiк са ва на спе цы яль най аў та ма тыч най пры ла-
дай вы мя рэн ня хут ка сцi, па ве дам ляе Дзяр жаў та iнс пек цыя 
УУС Мi набл вы кан ка ма. Ко пiю па ста но вы мож на атры маць 
па ад ра се: г. Мiнск, вул. Каль ва рый ская, 27, каб. №101. У 
па ня дзе лак i чац вер гэ та мож на зра бiць з 16.00 да 20.00, 
у аў то рак — з 08.00 да 10.00, у су бо ту — з 10.00 да 12.00. 
Пры са бе не аб ход на мець паш парт цi iн шы да ку мент, якi 
па цвяр джае асо бу.

Ула дзi слаў СОЎ ПЕЛЬ.

ПАЎ ПРЫ ЧЭП КАН ФIС КА ВА ЛI 
З-ЗА ЦЫ ГА РЭТ

На рэс пуб лi кан скiм пунк це мыт на га афарм лен ня 
«Урба ны» кан фiс ка ва лi паў пры чэп-рэ фры жэ ра тар 
(кош там 180 мiль ё наў руб лёў), у якiм мыт нi кi знай шлi 
буй ную пар тыю кант ра банд ных цы га рэт. Гра ма дзя нiн 
Лат вii збi раў ся вы ехаць на гру за вi ку «Рэ но» з пры чэ-
пам з Бе ла ру сi ў Лат вiю.

Пад час пра вя дзен ня кант ро лю мыт нi ка мi бы лi зной дзе ны 
ў пад ло зе i ў столь най част цы паў пры чэ па-рэ фры жэ ра та ра 
па ўсёй яго даў жы нi спе цы яль на аб ста ля ва ныя тай нi кi. У iх 
зна хо дзi лi ся 47 ты сяч пач каў цы га рэт «Фэст» (кош там больш 
як 249,1 мiль ё на руб лёў) ай чы ннай вы твор час цi з бе ла рус кi мi 
ак цыз ны мi мар ка мi. Зра зу ме ла, цы га рэ ты не бы лi за яў ле ны 
ў мыт най дэк ла ра цыi, на ты тунь не бы ло да ку мен таў, якiя 
па цвяр джа юць ле галь насць яго на быц ця.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ПРА ДУК ТЫ ХАР ЧА ВАН НЯ Ў ЛI ПЕ НI 
ПА ДА РА ЖЭ ЛI НА 0,6%

Уво гу ле iн фля цыя па асноў ных па зi цы ях та ва раў i 
па слуг за мi ну лы ме сяц скла ла ка ля 1%, па ве дам ляе 
На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мi тэт. А з па чат ку го да 
iн дэкс спа жы вец кiх цэн па вя лi чыў ся на 8%.

Больш за ўсё ў лi пе нi па да ра жэ лi буль ба (31%) i та бач ныя 
вы ра бы (15%). А вось iн шая га род нi на, яга ды i са да вi на на ват 
па тан не лi. Бел стат па ве дам ляе, што ў лi пе нi на 2,7% па да-
ра жэ лi плат ныя па слу гi, дзе цэн нi кi жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг па вя лi чы лi ся на 5,1%, а элект рыч насць, у пры ват-
нас цi, — на 15,7%.

ЭК ЗА МЕН АЎ ТА ДА РОГ 
У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН

Мi нiс тэр ства транс пар ту i ка му нi ка цый пад трым лi вае 
iнi цы я ты ву Мiж ура да ва га са ве та да рож нi каў аб пра-
вя дзен нi аў та пра бе гу «За ход няя Еў ро па — За ход нi 
Кi тай» i пла нуе пры няць у iм са мы ак тыў ны ўдзел, 
па ве да мi лi рэ дак цыi ў прэс-служ бе Мiнт ран са.

Аў та пра бег прой дзе па тэ ры то рыi трох дзяр жаў СНД — Бе-
ла ру сi, Ра сii i Ка зах ста на. Пад час яго пла ну ец ца на даць ува гу 
не толь кi ста ну i раз вiц цю мiж на род ных аў та ма бiль ных да рог, 
ар га нi за цыi i ста ну пры да рож на га сэр вi су, бяс пе кi ру ху, але 
i пы тан ням ахо вы на ва коль на га ася род дзя пры бу даў нiц тве 
i экс плу а та цыi аў та ма бiль ных да рог у СНД.

Старт аў та пра бе гу на ме ча ны сё ле та на 27 жнiў ня на мя жы 
Бе ла ру сi i Поль шчы (г. Брэст), фi нiш — на 7 ве рас ня на мя жы 
Ка зах ста на i Кi тая (г. Хор гас, Ка зах стан).

Аў та пра бег кра iн Мыт на га са ю за на ўчаст ку аў та ма бiль най 
да ро гi М-1/Е30 Брэст — Мiнск — мя жа Ра сiй скай Фе дэ ра цыi бу-
дзе ад кры ты на вы ез дзе з Брэс та па аў та ма бiль най да ро зе М-1/
Е30. Пад час яго ру ху пла ну ец ца пра вес цi ды яг нос ты ку аў та да ро-
гi. Удзель нi кi так са ма азна ё мяц ца з пра цай сiс тэ мы элект рон на га 
збо ру пла ты за пра езд па асоб ных да ро гах Бе ла ру сi.

Да стар ту аў та пра бе гу пры мер ка ва на пра вя дзен не ў Брэс-
це мiж на род най кан фе рэн цыi па праб ле мах эка ла гiч най бяс-
пе кi аў та ма бiль ных да рог, якая прой дзе 26 жнiў ня.

СЁ ЛЕ ТА СУ ПРАЦЬ ГРЫ ПУ ЗА ПЛА НА ВА НА 
ПРЫ ШЧА ПІЦЬ БОЛЬШ ЗА 670 ТЫС. 

ЖЫ ХА РОЎ СТА ЛІ ЦЫ
За гад чы ца эпі дэ мі я ла гіч на га ад дзе ла Мінск ага га рад-
ско га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Іры на Глін ская па-
ве да мі ла, што вак цы на цыя су праць гры пу ў Мін ску 
пач нец ца ў кан цы жніў ня — па чат ку ве рас ня.

Пры шча піць су праць гры пу пла ну ец ца 673 тыс. ча ла век 
— гэ та 35% на сель ніц тва ста лі цы. 573 тыс. бу дуць ахоп ле-
ны вак цы на цы яй за кошт бюд жэт ных кры ніц фі нан са ван ня. 
Больш за 100 ты сяч ча ла век пла ну ец ца пры шча піць за кошт 
срод каў прад пры ем стваў, а так са ма за кошт аса біс тых срод-
каў гра ма дзян, — ад зна чы ла спа да ры ня Глін ская.

На бюд жэт ныя срод кі бу дзе за куп ле на вак цы на «Флю вак-
сін» кі тай скай вы твор час ці. Пры шчэп кі на плат най асно ве 
бу дуць пра во дзіць вак цы на мі фран цуз скіх, га ланд скіх і ня-
мец кіх вы твор цаў.

Вак цы на цыя су праць гры пу, пра ве дзе ная ле тась, да зво-
лі ла па пя рэ дзіць больш за 49 ты сяч вы пад каў гры пу (у тым 
лі ку ка ля 6 тыс. вы пад каў ус клад не ных фор маў) і больш за 
60 ты сяч вы пад каў вост рай рэ спі ра тор най ін фек цыі нег ры-
поз най эты я ло гіі.

Сяр гей КУР КАЧ.

ГО РАД ПА-ЗА ЧА САМ
ФО ТА ПРА ЕКТ СА СКАР БОН КI ВОЛЬ ГI СА ВIЧ

З iм пра па нуе па зна ё мiц ца Му зей су час на га вы яў лен-
ча га мас тац тва, а праз яго па-iн ша му па гля дзець на 
Мiнск (якi стаў га лоў ным ге ро ем здым каў).

Не бу дын кi тут важ ныя. Не ар хi тэк ту ра. Не ву лi цы цi лю дзi. 
Хоць i ад но, i дру гое, i трэ цяе да зва ля юць атры маць кар цi ну 
ўплы ваў i ад бiт каў ча су на воб раз го ра да. На той, што ба чыць 
фо та мас тач ка. Гэ та го рад не пры гла джа ны i вы чы шча ны. Гэ та 
го рад, дзе пра бу дын кi мож на мер ка ваць па iх це нях. А пра 
свед чан не жыц ця не каль кiх па ка лен няў лю дзей — па рас ко-
лi нах i не дас ка на лас цях. Мож на не фiк са ваць рэ ча iс насць i 
атры маць уяў лен не пра яе. Мож на ад чуць дух жыц ця, цеп лы ню 
дня, якi прый шоў на зме ну па пя рэд ня му. Ад ны фор мы мя ня-
юць iн шыя — мо жа, та му, што мя ня ец ца час? Цi, на ад ва рот, ён 
не важ ны, а ёсць толь кi ўяў лен не пра яго — у кож на га сваё?

Як у кож на га сваё ўяў лен не пра мас тац тва. I на ват ка лi яно 
ство ра на ка ме рай, фiк суе ма тэ ры яль ны свет, то вы нiк мо жа 
атры мац ца аб са лют на не прад ка заль ны: це нi па да дуц ца больш 
знач ны мi за лю дзей, а з'я вы нi бы та па зба вяц ца сут нас цi. Але 
гэ та толь кi вы гля дае так. Як час та вы гля дае не рэ аль ным тое, 
ча го мы не ба чым i не пра жы ва ем са мi. Але пры гэ тым жа ве-
да ем, што бы лi па пя рэд нiя ча сы, па пя рэд нiя па ка лен нi, на ват 
па пя рэд нiя мас та кi, якiя ўсё па ка за лi ў дак лад най ад па вед нас цi i 
маш таб нас цi. Але ёсць драб нi цы, дэ та лi, з якiх мож на ства рыць 
но вы воб раз го ра да, па клаў шы свой унё сак у «Скар бон ку ча су». 
Сваю вы ста ву Воль га Са вiч на зва ла ме на вi та так.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

Нядаўна, наведаўшы з ансамблем салдацкай песні «Палігон» санаторый 
«Белая вежа» для ветэранаў, была прыемна здзіўлена ўтульнасцю і дагледжа-
насцю  яго лячэбна-аздараўленчых карпусоў, высокай якасцю аддзелачных 
работ на ўнікальным будаўнічым аб'екце. Аказваецца, у свой час тут сумленна 
папрацавалі майстры сваёй справы Камянецкай СПМК-19. Яго працоўны 
калектыў ужо восем гадоў узначальвае вопытны кіраўнік Сяргей КРУК. 

Ад шчырага сэрца віншую Сяргея Мікалаевіча з Днём будаўніка 
ад сябе асабіста, самадзейных артыстаў і адпачываючых. 
Усе разам жадаем яму, а таксама падначаленым мулярам, штукатурам 
ды спецыялістам і ў будучым высока трымаць гонар свайго 
прадпрыемства, моцнага здароўя, бадзёрасці і аптымізму ў жыцці.

З удзячнасцю, Марыя Якаўлеўна КУТРОЎСКАЯ,
старшыня Маскоўскага раённага Савета ветэранаў г. Брэста.
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З прыемнасцю даведаўся, што ў Брэсце створана рэгіянальнае 
прадстаўніцтва рэспубліканскага выдавецкага дома «Звязда». 
Узначаліў яго вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Сітуха. 

Карыстаючыся цудоўнай магчымасцю надрукавацца на 
беларускай мове, ад шчырага сэрца віншую калектыў 
калоны ПМК-8 з Днём будаўніка. У нашай вёсцы Імянін 
яны пабудавалі гандлёвы цэнтр, сельскі Дом культуры і 
плодагароднінасховішча. Ад імя вяскоўцаў жадаю ўсім 
стваральнікам у жоўта-ружовых касках натхнення ў пра-
цы, дабрабыту ў іх сем'ях, моцнага здароўя і даўгалецця, 

а ў дзень свята – прыемнага застолля з тостамі і 
звонкімі песнямі і скокамі.

Уладзімір СУХАРЭВІЧ,
старшыня СВК «Імянінскі» 

Драгічынскага раёна.
УНП 200098493

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
I хоць у «Аст ра ме ча ве» шмат га доў тра ды цый на ад зна ча юць 

дзень апош ня га сна па грун тоў на — з кан цэр там i вiн ша ван ня мi, 
але на гэ ты раз пра гра му ска ра цi лi, каб лю дзi менш ста я лi пад 
сон цам. Тым больш што свя та заў сё ды пра во дзiц ца ў по лi. Ге роi 
жнi ва прый шлi на пля цоў ку ў лёг кiх свя точ ных ка шу лях, а ўздоўж 
да ро гi, у цянь ку пад дрэ ва мi iх ча ка лi жон кi ва ўлас ных iн ша мар-
ках, каб по тым, уша на ва ных чыр во ны мi стуж ка мi пе ра да вi коў, 
па да рун ка мi i кан вер та мi з прэ мi яй, ад вез цi да до му.

Бы ла i сiм ва лiч ная апош няя па лос ка зба жы ны. Звы чай на 
яе зжы на лi сяр па мi ўдзель нi цы фальк лор на га гур та са жнiў-
ны мi пес ня мi i ка ра го да мi. На гэ ты раз, па вод ле слоў кi раў нi ка 
«Аст ра ме ча ва» Аляк сея Ска ку на, ры зы ка ваць зда роў ем ста лых 
жан чын не ста лi. Ка ла сы ска сiў за лi ча ныя хвi лi ны кам байн i пад 
апла дыс мен ты пры сут ных ссы паў iх у ку заў гру за вi ка. За тым 
га лоў ны аг ра ном, нi бы сват на вя сел лi, аб нёс па кру зе ўсю бя-
се ду ка ра ва ем з но ва га ўра джаю. За кан чэн не ра бо ты бла сла вiў 
мяс цо вы свя тар.

Са праў ды, для сель скiх жы ха роў ка нец убор кi збож жа вых ка-
ла са вых куль тур вель мi важ ная вя ха. На да жын ках ка за лi, што з 
гэ тай ра бо тай спра вi лi ся ў гас па дар цы не дзе за 12 дзён. За кож-
ны дзень ра бо ты кам бай нер за раб ляў у ся рэд нiм мiль ён руб лёў. 
Уся го ў сель гас прад пры ем стве ўбра на 4529 гек та раў. З гек та ра 
атры ма на па 48,1 цэнт не ра збож жа.

На iм пра вi за ва ную пля цоў ку свят ка ван ня за пра сi лi ге ро яў жнi-
ва, якiя па ка за лi най леп шыя вы нi кi. Гэ та экi па жы кам бай не раў 
у скла дзе Ула дзi мi ра Ра за но вi ча i Ле а нi да Анi шчу ка, Ана то ля 
Там чу ка i Аляк санд ра Зi ноў чы ка, Паў ла Пань ко i Мi ха i ла Пi лiп-
чу ка. Най больш збож жа пе ра вез лi ва дзi це лi Ва сiль Бе нi дзi сюк, 
Ва сiль Мель нi чук i Аляк сандр Да вi дзюк. Па да рун кi ге ро ям жнi ва 
да ры ла ў гэ ты дзень не толь кi свая гас па дар ка, але i стар шы-
ня рай ка ма праф са ю за ра бот нi каў АПК Мi ка лай Паў лю ко вiч, 
а так са ма Воль га Клю чэў ская, прад стаў нiк аб ка ма га лi но ва га 
праф са ю за.

З да жын ка мi аст ра ме чаў цаў па вiн ша ва лi ка ле гi. Лi да рам па 
ўра джай нас цi на Брэст чы не сё ле та з'яў ля ец ца Ля ха вiц кi ра ён. 
Ме на вi та ад туль прый шла тэ ле гра ма, дзе га во рыц ца, што «Аст-
ра ме ча ва» ў чар го вы раз па цвер дзi ла свой вы со кi ста тус ад ной 
з пе ра да вых гас па да рак рэ гi ё на. А ка ле гi з Вал ка выс ка га ра ё на 
па жа да лi но вых пра цоў ных да сяг нен няў.

— Мы доб ра па пра ца ва лi, — ска заў стар шы ня «Аст ра ме ча ва» 
Аляк сей Ска кун. — Атры ма лi ня дрэн ны ўра джай. Ка лi пры ро да 
нам па спры я ла б, вы па ла больш даж джоў, то сён ня мы ме лi б 
яшчэ боль шую ўра джай насць. Але i ў гэ тых умо вах вы твор чы 
ўчас так «Лы шчы цы» на круг са браў больш чым па 50 цэнт не раў 
збож жа з гек та ра.

Ка лi ма тэ ры ял быў га то вы да дру ку, ста ла вя до ма, што 
ўсе гас па дар кi Брэсц ка га ра ё на па спя хо ва за вяр шы лi ўбор ку 
збож жа вых i зер не ба бо вых. Гэ та зна чыць, да жын кi спра вiў 
цэ лы ра ён.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ. Фо та аў та ра i Янi ны КЯП ЦЮ ХI.
Брэсц кi ра ён.

У СВК «АСТ РА МЕ ЧА ВА» 
СПРА ВI ЛI ДА ЖЫН КI

На чаль нi кi вы твор чых участ каў 
СВК «Аст ра ме ча ва».

Элект рон ная бiб лi я тэ ка 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ўнi вер сi тэ та ўвай шла 
ў пер шую сот ню леп шых 
бiб лi я тэк све ту! Па апош-
нiх звест ках Су свет на га 
вэ ба мет рыч на га рэй тын-
гу «Webometrics Ranking 
of World Universities», яна 
ўзня ла ся на 31 па зi цыю i 
за ня ла 97-е мес ца ў све це. 
Гэ та пер шы ў Бе ла ру сi па-
каз чык та ко га ўзроў ню.

Фун да мен таль ная бiб лi я тэ ка 
БДУ ад на з пер шых у Бе ла ру сi 
па ча ла раз мя шчаць у су свет ных 
ба зах звес так поў на тэкс та выя 
на ву ко выя пуб лi ка цыi, ву чэб ныя 
i ме та дыч ныя ма тэ ры я лы ву чо-
ных i вы клад чы каў унi вер сi тэ та, а 
так са ма ча со пi сы, якiя вы да юц ца 
ў БДУ. Акра мя та го, бiб лi я тэ ка 
БДУ ўка ра нi ла пра цэс пе ра во-
ду да ку мен таў, што зме шча ны 
ў яе фон дах, у элект рон ны фар-
мат, што да зво лiць у да лей шым 
зра бiць iх да ступ ны мi для ўсёй 
су свет най гра мад скас цi. Сён ня 
дзя ку ю чы су мес най ра бо це ўсiх 
струк тур ных пад раз дзя лен няў 
унi вер сi тэ та ў фон дах элект рон-
най бiб лi я тэ кi БДУ зме шча на ўжо 
ка ля 40 000 поў на тэкс та вых пуб-
лi ка цый ву чо ных i вы клад чы каў 
унi вер сi тэ та.

Сё лета ў лi пені рэй тынг 
«Webometrics Ranking of World 
Universities» аха пiў больш як 1500 
элект рон ных схо вi шчаў уста ноў 
вы шэй шай аду ка цыi i да след чых 
цэнт раў з уся го све ту. Рэй тынг 
фак тыч на з'яў ля ец ца iн стру мен-
там, каб да дат ко ва ма ты ва ваць 
да след чы каў пуб лi ка ваць вы нi кi 
сва ёй на ву ко вай дзей нас цi ў iн-
тэр нэ це, ро бя чы iх да ступ ны мi для 
ка лег i ўсiх за цi каў ле ных, не за леж-
на ад кра i ны iх пра жы ван ня. Ад на 
з асноў ных iдэй рэй тын гу — сты-
му ля ван не аб ме ну iн фар ма цы яй 
па мiж на ву коў ца мi ўся го све ту 
праз раз мя шчэн не пуб лi ка цый iх 
вы нi каў на ву ко вых да сле да ван няў 
на ўнi вер сi тэц кiх сай тах.

БДУ сён ня зай мае ў су свет-
ным рэй тын гу 790-ю па зi цыю. Па 
вы нi ках ран жы ра ван ня, БДУ па-
ра ней ша му за хоў вае пер шын ства 
ся род бе ла рус кiх ВНУ. На дру гiм 
мес цы зна хо дзiц ца Бе ла рус кi 
на цы я наль ны тэх нiч ны ўнi вер сi-
тэт, якi раз мяс цiў ся ў агуль ным 
су свет ным рэй тын гу на 2803-й 
па зi цыi. А за мы кае трой ку Гро-
дзен скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя 
Я.Ку па лы (3451-е мес ца).

БДУ па леп шыў так са ма свае 
па зi цыi ся род ВНУ кра iн СНД, пе-
ра мяс цiў шы ся з пя та га на чац-
вёр тае мес ца. На пе ра дзе БДУ 

iдуць толь кi Мас коў скi дзяр жаў-
ны ўнi вер сi тэт (102-я па зi цыя), 
Санкт-Пе цяр бург скi Дзяр жаў ны 
ўнi вер сi тэт (595-я па зi цыя) i На-
цы я наль ны да след чы ядзер ны 
ўнi вер сi тэт МI ФI (603-я па зi цыя).

У ад роз нен не ад мно гiх iн шых 
мiж на род ных рэй тын гаў, пра ект 
Wеbоmеtriсs ацэнь вае, так бы мо-
вiць, «бач насць» ВНУ ў iн тэр нэт-
пра сто ры. За кошт тэх на ла гi за цыi 
пра цэ ду ры скла дан ня рэй тын гу 
да след чая гру па ахоп лi вае больш 
як 20 ты сяч унi вер сi тэ таў (а ўся го 
ў све це дзей нi чае ка ля 30 ты сяч 
ВНУ). Вы нi ко вы рэй тынг раз лiч-
ва ец ца, зы хо дзя чы з ча ты рох 
па каз чы каў: «уплыў», «пры сут-
насць», «ад кры тасць» i «якасць», 
якiя ха рак та ры зу юць пры сут насць 
унi вер сi тэ таў у iн тэр нэ це, уклю-
ча ю чы ўзро вень на ву ко вых пуб-
лi ка цый. Гэ та са мы поў ны ана лiз 
дзей нас цi ВНУ, не за леж на ад iх 
зна хо джан ня на су свет най кар це. 
Рэй тынг пуб лi ку ец ца два ра зы на 
год i ад люст роў вае ўсе да стат ко ва 
сур' ёз ныя змя нен нi па пра соў ван нi 
дзей нас цi ВНУ ў вiр ту аль най пра-
сто ры. У трой ку су свет ных лi да раў 
тра ды цый на ўва хо дзяць Гар вард-
скi ўнi вер сi тэт, Ма са чу сец кi тэх на-
ла гiч ны iн сты тут i Стэнд фард скi 
ўнi вер сi тэт.

На дзея НI КА ЛА Е ВА

�

Вэб-па лi ты каВэб-па лi ты ка  ��

БДУ ЗА МА ЦОЎ ВАЕ 
Ў IН ТЭР НЭТ-ПРА СТО РЫ СВАЕ ПА ЗI ЦЫI

На слыхуНа слыху  ��

ХЛОП ЧЫ КА 
ЗНАЙ ШЛI 

ПРАЗ 5 ХВI ЛIН
У Вi цеб ску за лi ча ныя 
хвi лi ны знай шлi ма лень-
ка га хлоп чы ка, якi знiк, 
гу ля ю чы з ма май.

Зна хо дзя чы ся на ля чэн нi ў 
Вi цеб скай дзi ця чай аб лас ной 
баль нi цы са сва iм ма ла лет-
нiм дзi цем, ма ла дая жан чы на 
вы ра шы ла вый сцi на ву лi цу. 
Яна зай шла ў кра му, сы на 
па кi ну ла ка ля ўва хо да. Вяр-
нуў шы ся, жан чы на не знай-
шла свай го ма ло га. У па нi цы 
яна вы бег ла з кра мы i ста ла 
клi каць на да па мо гу. Мi ма 
пра хо дзiў на мес нiк на чаль нi-
ка Пер ша май ска га ра ён на га 
ад дзе ла ўнут ра ных спраў, 
пад пал коў нiк мi лi цыi Ва ле-
рый Яр шоў.

Ён па ве да мiў аб знiк-
нен нi дзi ця цi ў дзя жур ную 
часць Каст рыч нiц ка га РА-
УС. Дзя жур ны за ры ен та ваў 
на по шу кi га рад скiя на ра ды 
мi лi цыi. Праз 5 хвi лiн ста ла 
вя до ма, што па доб ны па апi-
сан нях хлоп чык зной дзе ны ў 
су сед нiм два ры. Яшчэ праз 
хвi лi ну «пра па жу» вяр ну лi 
ма цi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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Фота Надзеі БУЖАН.


