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ЭЛЕКТ РОН НАЯ РЭ ГIСТ РА ЦЫЯ ПА ТРА БУЕ 
ДА ДАТ КО ВАЙ АПЛА ТЫ. ПА КУЛЬ

Да во лi час та ез джу на цяг нi ках, та му куп ляць квi ток з 
да па мо гай элект рон най рэ гiст ра цыi для мя не зу сiм не 
рэд касць. За ўва жы ла, што кошт пра яз но га да ку мен та 
пры са ма стой ным афарм лен нi кры ху вы шэй шы, чым 
пры тра ды цый ным «ста ян нi» ў ка се...

Па раў най це: куп ля ю чы плац карт ны бi лет з Мiн ска да Брэс-
та не па срэд на ў ка се, вы за пла цi це 30 ты сяч 150 руб лёў, а 
рэ гiст ру ю чы свой пра езд праз iн тэр нэт — на дзве з па ло вай 
ты ся чы бо лей. Зда ва ла ся б, эка но мiц ца па пе ра, пра цоў ны 
час ка сi ра i, вя до ма, са мо га па са жы ра. Дык ча му пры на-
быц цi бi ле та з да па мо гай элект рон най рэ гiст ра цыi яго кошт 
вы шэй шы?

Аказ ва ец ца, не ўсё так вi да воч на. Як па тлу ма чы лi на Бе-
ла рус кай чы гун цы, пас ля ад праў лен ня цяг нi ка па са жыр скiя 
пра яз ныя да ку мен ты, на бы тыя з да па мо гай элект рон най 
рэ гiст ра цыi, раз дру коў ва юць у спе цы я лi за ва най ка се. Вя до-
ма, на гэ та так са ма па тра бу юц ца рас хо ды блан каў i пра ца 
асоб на га бi лет на га ка сi ра. «Та ры фы за па слу гi пры афарм-
лен нi пра яз ных да ку мен таў спа га ня юц ца згод на з па ста но вай 
Мi нiс тэр ства эка но мi кi Бе ла ру сi ад 13 чэр ве ня 2011 го да №73 
«Аб та ры фах на па слу гi транс парт ных тэр мi на лаў», — рас-
тлу ма чы лi спе цы я лiс ты. — Па слу га элект рон най рэ гiст ра цыi 
вы зва ляе па са жы ра ад не па срэд на га афарм лен ня бi ле та. 
Ад нак, згод на з нар ма тыў на-пра ва вы мi ак та мi Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь, умо вай пе ра воз кi з'яў ля ец ца той са мы пра яз ны 
да ку мент».

Ад нак у бу ду чы нi сi ту а цыя мо жа змя нiц ца. Сён ня Бе ла рус-
кая чы гун ка раз гля дае пы тан не аб ад мове ад афарм лен ня 
квiт коў на блан ках стро га га ўлi ку для па са жы раў, якiя прай шлi 
элект рон ную рэ гiст ра цыю.

Лю боў КАС ПЯ РО ВIЧ.

СВА ВОЛЬ СТВА 
ЛЕДЗЬ НЕ ДА ВЯ ЛО ДА БЯ ДЫ

У ста лі цы з-за дзі ця ча га сва воль ства з аг нём ад быў ся 
па жар. Баць ка вы ра та ваў два іх дзя цей.

Пра па жар у ква тэ ры па ву лі цы Сла він ска га ўдзень па ве да-
мі лі су се дзі. Ка лі на мес ца пры бы лі па жар ныя-вы ра та валь ні кі, 
з вок наў жыл ля на пер шым па вер се пя ці па вяр хо ві ка ішоў гус-
ты дым. Паз ней вы свет лі ла ся, што за га рэ лі ся ды ван і абіў ка 
ка на пы. Да пры ез ду пад раз дзя лен няў МНС баць ка вы нес з 
ква тэ ры два іх дзе так 2009 го да на ра джэн ня. Па цяр пе лых 
шпі та лі за ва лі з ды яг на зам «атру чэн не пра дук та мі га рэн ня». 
На мо мант зда рэн ня ў жыл лі зна хо дзі лі ся толь кі баць ка і дзе-
ці, ма ці бы ла на пра цы. Мяр ку ец ца, што пры чы най зда рэн ня 
ста ла дзі ця чае сва воль ства з аг нём.

А вось 30-га до вы сле сар па цяр пеў з-за ўлас най не асця-
рож нас ці. На тэ ры то рыі шы на ман та жу па ву лі цы Аль шэў ска га 
блі жэй да ве ча ра пры спро бе рас па ліць вог ні шча для сма жан-
ня шаш лы коў пры да па мо зе тэх ніч на га спір ту па ры апош ня га 
ўспых ну лі... У вы ні ку муж чы на атры маў апё кі пер шай-дру гой 
сту пе няў 27 пра цэн таў це ла і быў зме шча ны ў баль ні цу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У НАЧ НЫМ КЛУ БЕ ЎПА ЛА СТОЛЬ
У мі ну лую су бо ту ноч чу ў нач ным клу бе «Сфе ра» па ву-
лі цы Су во ра ва ў Брэс це аб ры ну ла ся на вяс ная столь. 

Ін цы дэнт ад быў ся на дру гім па вер се ў тан ца валь най за-
ле. У вы ні ку двое на вед ні каў клу ба — муж чы на і жан чы на 
— атры ма лі траў мы. Па вод ле ін фар ма цыі ўпраў лен ня МНС, 
па цяр пе лым бы ла ака за на ме ды цын ская да па мо га, ад шпі-
та лі за цыі яны ад мо ві лі ся.

Ра бо та нач но га клу ба пры пы не на. Пры чы ны па дзен ня 
кан струк цыі вы свят ля юц ца.

Яна СВЕ ТА ВА.

СМАРТ ФО НЫ Ў... ЗА ПА СЦЫ
47 па пу ляр ных смарт фо наў бы лі сха ва ны ў за па сным 
ко ле аў та ма бі ля, які быў спы не ны гро дзен скі мі па меж-
ні ка мі ў пунк це про пус ку «Бруз гі».

Гэ тую пар тыю спра ба ваў увез ці з Поль шчы 44-га до вы 
жы хар Гро дзен шчы ны. Пры афарм лен ні ў пунк це про пус ку 
ён ад ра зу ж на кі ра ваў ся на «зя лё ны» ка нал, тым са мым за-
явіў шы, што не мае та ва раў, што пад ля га юць дэк ла ра ван ню. 
Ад нак па меж ні кі за га дзя ва ло да лі ін фар ма цы яй аб маг чы мым 
па ру шэн ні і та му вы ра шы лі пра вес ці па глыб ле ны агляд аў та-
ма бі ля Fіat. Кошт кант ра банд ных смарт фо наў, пе ра да дзе ных 
су пра цоў ні кам Гро дзен скай рэ гі я наль най мыт ні, спе цы я ліс ты 
аца ні лі ў 310,2 міль ё на руб лёў, па ве дам ляе прэс-цэнтр Дзяр-
жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

РА СІЙ СКІ СЕ НА ТАР ВЫ КА ЗАЎ 
УДЗЯЧ НАСЦЬ БЕ ЛА РУ СІ 

ЗА ГУ МА НІ ТАР НУЮ ДА ПА МО ГУ 
ЖЫ ХА РАМ ПРЫ АМУР'Я

Член Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сіі ад вы-
ка наў ча га ор га на дзярж ула ды Амур скай воб лас ці Мі ка лай 
Са вель еў вы ка заў удзяч насць Бе ла ру сі за ака за ную гу ма-
ні тар ную да па мо гу жы ха рам Пры амур'я, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Мы цэ нім, што брац кая Бе ла русь не за ста ла ся ўба ку і ака-
за ла да па мо гу ўсім амур ча нам, якія па цяр пе лі ад мац ней шай за 
ўсю гіс то рыю рэ гі ё на па вод кі», — ад зна чыў Мі ка лай Са вель еў у 
гу тар цы з жур на ліс та мі.

Бе ла рус кі са ма лёт з 43 то на мі дзі ця ча га хар ча ван ня на бор це 
пры зям ліў ся 7 ве рас ня ў аэ ра пор це Бла га ве шчан ска. Да па маг чы 
Пры амур'ю, якое па цяр пе ла ад па вод кі, пра па на ваў Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. У хут кім ча се ў Амур скую воб ласць 
з Бе ла ру сі пры бу дуць мяс ныя кан сер вы. Ча ка ец ца, што ў ра сій скі 
рэ гі ён так са ма бу дзе па стаў ле на буль ба.

Ма гут ная па вод ка на Аму ры пра даў жа ец ца ўжо не каль кі тыд-
няў, больш за ін шых па цяр пе ла Амур ская воб ласць, якая пер шая 
пры ня ла ўдар сты хіі. Ця пер най больш цяж кая сі ту а цыя скла ла ся 
ў ме жах го ра да Кам са мольск-на-Аму ры.

Рэ жым над звы чай най сі ту а цыі так са ма за хоў ва ец ца ў Яку ціі, 
Ха ба раў скім і Пры мор скім кра ях, Яў рэй скай аў та ном най воб лас ці. 
Коль касць па цяр пе лых ад па вод кі ў цэ лым па Да лё кім Ус хо дзе 
ўжо пе ра сяг ну ла 50 тыс. ча ла век. Урон ад сты хіі ацэнь ва ец ца 
міль яр да мі ра сій скіх руб лёў.

Дэ пу тат Аляк сандр ЗА ЗУ ЛЯ:

«У АМУР СКАЙ ВОБ ЛАС ЦІ 
ДУ ШЭЎ НА СТА ВЯЦ ЦА 
ДА НА ШАЙ КРА І НЫ»

Пас ля вяр тан ня бор ту «Іл-76» з Бла га ве-
шчан ска жур на ліст «Звяз ды» су стрэ ла ся 
са стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па дзяр жаў ным бу даў-
ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла-
мен це Аляк санд рам За зу лем, які ра зам 
з на мес ні кам мі ніст ра МНС Аляк санд рам 
Ган ча ро вым су пра ва джаў бе ла рус кі гу-
ма ні тар ны груз у па цяр пе лую ад па вод кі 
Амур скую воб ласць.

— Аляк сандр Іва на віч, мі сія вы ка на на па спя хо ва?
— Так. Мы да ста ві лі ў Амур скую воб ласць пер шы груз гу-

ма ні тар най да па мо гі — 43 то ны дзі ця ча га хар ча ван ня, які быў 
сфар мі ра ва ны па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы, не ўза ба ве бу дзе 
ад праў ле ны дру гі груз — 50 тон ту шон кі, так са ма Ар шан ска га мя-
са кан сер ва ва га кам бі на та. Ця пер аб мяр коў ва юц ца і ін шыя ві ды 
ака зан ня да па мо гі па цяр пе лым у гэ тым рэ гі ё не Ра сіі.

— Як пра хо дзіў па лёт з Мін ска ў Бла га ве шчанск?
— З Мін ска мы вы ле це лі а пер шай га дзі не дня. Гру за вы са-

ма лёт «Іл-76» быў за гру жа ны цал кам, на ват за кошт эка но міі 
па лі ва, у су вя зі з чым мы спы ня лі ся на да за праў ку ў Но ва сі бір ску. 
А па ло ве вось май ра ні цы па мяс цо вым ча се (апоў на чы па Мін ску), 
аль бо праз 10 га дзін, мы пры зям лі лі ся ў Бла га ве шчан ску.

Па са жы раў на бор це бы ло толь кі два — я і на мес нік мі ніст ра 
МНС, ге не рал-ма ёр Аляк сандр Ган ча роў. Умо вы пе ра лё ту бы лі 
спар тан скі мі — ту ды на ка роб ках і на дзі ма ных мат ра цах, на зад 
— на пры стаў ных крэс лах.

За тое пад час пе ра лё ту мы аца ні лі пе ра ва гі іс на ван ня Са юз-
най дзяр жа вы: не бы ло ні я кіх за тры мак у су вя зі з пе ра ся чэн нем 
мя жы, пра хо джан нем мыт на га кант ро лю. Апе ра тыў на ад бы ла ся 
раз груз ка са ма лё та. На су стрэ чы з гу бер на та рам Амур скай воб-
лас ці Але гам Ка жа мя кам мы вы ра шы лі, што бе ла рус кія кан сер вы 
бу дуць раз мер ка ва ны ў дзі ця чыя ўста но вы і шмат дзет ныя сем'і. 
Праз 12 га дзін мы вы ле це лі на зад.

Для ся бе я са здзіў лен нем ад зна чыў, што ў Амур скай воб лас ці 
пра жы вае вель мі шмат ка рэн ных бе ла ру саў. Іх ня ма ла і ся род кі-
раў ніц тва рэ гі ё на; на прык лад, у гу бер на та ра Амур скай воб лас ці 
прод кі ро дам з Бе ла ру сі. Та му ра шэн не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі аб 
ака зан ні да па мо гі ме ла вя лі кі рэ за нанс у гэ тым краі і бы ло з па-
дзя кай ус пры ня тае амур ча на мі.

Акра мя доб рых дзе ла вых ста сун каў, якія ўжо ма юц ца па між 
Амур скай воб лас цю і Бе ла рус сю, мы ад чу лі і вель мі ду шэў нае 
стаў лен не да на шай кра і ны. Ле тась гэ ты рэ гі ён на ве даў з ві зі там 
мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі Ле а нід За яц. 
У лю тым гэ та га го да гу бер на тар Амур скай воб лас ці Алег Ка жа-
мя ка су стра каў ся ў Мін ску з Аляк санд рам Лу ка шэн кам. Ця пер 
мно гія з да моў ле нас цяў па між кі раў ніц твам на шай кра і ны і гэ тым 
рэ гі ё нам Ра сіі рэа лі зоў ва юц ца, і амур ча не, па сло вах гу бер на та ра, 
га то вы іс ці да лей. Раз мо ва ідзе пра ад наў лен не сель скай гас па-
дар кі, бо пас ля па вод кі там ака за лі ся зні шча ны мі па се вы, змы ты 
ўрад лі вы слой гле бы. Тое, што Бе ла русь ака за ла ся по бач, ка лі 
там зда ры ла ся бя да, цал кам на ту раль на.

— Якая там ця пер аб ста ноў ка?
— Дзя куй Бо гу, ва да трош кі па ча ла сы хо дзіць. Па-ра ней ша-

му вы со кі ўзро вень ва ды за ста ец ца ў Кам са моль ску-на-Аму ры. 
Мы бы лі па-доб ра му ўра жа ныя тым, як у эк стрэ маль ных умо вах 
спра ца ва ла Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Гэ та ад зна ча юць і са мі амур ча не: ка лі б не зла джа ная 
ра бо та спе цы я ліс таў і вы ра та валь ні каў, на ступ ствы па вод кі маг лі 
быць знач на больш цяж кі мі.

— Што з рас ка заў вы ра та валь ні каў вам най больш за пом-
ні ла ся?

— Апо ве ды пра ры бу, якая пла вае ў жы лых па ко ях амур чан...
— Які на строй у па цяр пе лых?
— Яны ду хам не па да юць. І ў гэ тым ёсць за слу га ўла ды воб лас-

ці, якая па спя хо ва зма га ец ца са сты хі яй. Лю дзі не ад чу ваюць ся бе 
кі ну ты мі. Гу ма ні тар ная да па мо га, якую воб ласць сён ня атрым лі-
вае аду сюль, так са ма пад трым лі вае на строй лю дзей. Там ужо 
рас па ча лі ся кам пен са цый ныя вы пла ты.

— Ці аб мяр коў ва лі ся пад час па езд кі ней кія па лі тыч ныя 
пы тан ні?

— Не. Амур ча не з ра зу мен нем ад но сяц ца да праб лем, якія 
ўзнік лі ва ўза е ма ад но сі нах па між ка лій ны мі кам па ні я мі на шых 
кра ін. Яны пад крэс лі ва лі, што су пра цоў ніц тва па між Амур скай 
воб лас цю і Бе ла рус сю мо жа быць толь кі цы ві лі за ва ным і кан струк-
тыў ным. Яны на ме ра ны аку му ля ваць срод кі для за куп кі на шай 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

апы ну лі ся ў Го ме лі два ад-
важ ныя муж чы ны. Ве ча рам 
кі роў ца аў то бу са па тэ ле-
фа на ваў у МНС і па ве да міў, 
што на яго ва чах з аў та ма-
біль на га мос та цераз Сож 
ма ла дая жан чы на скі ну ла ў 
ра ку дзі ця і за тым са ма са-
ско чы ла ў ва ду.

Да пры быц ця праз не каль кі 
хві лін вы ра та валь ні каў вы свет-
лі ла ся, што да па мо га ўжо бы ла 
свое ча со ва ака за на дву ма мі на-
ка мі. Су пра цоў ні кі МНС іх і ма ла-
дую жан чы ну з дзяў чын кай па ба-
чы лі на бе тон най апо ры мос та.

У прэс-служ бе го мель ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня МНС рас ка за-
лі, што ад ра зу ж да мес ца зда рэн-
ня быў на кі ра ва ны вы ра та валь ны 
ка тар. Усіх чац вя рых на бе раг 
да ста ві лі су пра цоў ні кі та ва рыст-
ва вы ра та ван ня на ва дзе. У той 
дзень у Го ме лі бы ло ўся го 9 гра ду-
саў цяп ла, та му ва да ў ра цэ бы ла 

амаль ле дзя ная. Бры га ды «хут кай 
да па мо гі» ад вез лі дзі ця і жан чы ну, 
якія атры ма лі агуль нае пе ра аха ла-
джэн не, ва ўста но вы ахо вы зда-
роўя. На гэ ты мо мант ма ці з ды яг-
на зам «вост ры псі хоз» зна хо дзіц ца 
ў псі хі ят рыч най баль ні цы.

Да рэ чы, абод ва муж чы ны на 
мес цы зда рэн ня апы ну лі ся вы-
пад ко ва. Адзін з іх, 36-га до вы 
стар шы аў та ме ха нік ра ён на га 
вуз ла су вя зі «Бел тэ ле ка ма» Іван 
Ган ча роў быў па са жы рам аў то-
бу са, кі роў ца яко га па ба чыў, як 
жан чы на з 20-мет ро вай вы шы ні 
ско чы ла ў ва ду. Ён, ка лі аў то бус 
спы ніў ся, ад ра зу па бег уніз і пра-
сіў: «Да па ма жы це яшчэ хто-не-
будзь». Дру гі ра таў нік, 28-га до вы 
ўрач-хі рург Вет каў скай ра ён най 
баль ні цы Аляк сандр Ка ра бей ні-
каў так са ма ехаў у гэ ты час па 
мос це і спы ніў сваю ма шы ну, ка лі 
па чуў крык аб да па мо зе. Ён так-
са ма ад ра зу ж па бег пад мост. 
З бе ра га ўба чыў, што пер шы муж-

чы на ўжо вы цяг вае дзяў чын ку, а ў 
ва дзе пла вае жан чы на і кры чыць: 
«Да па ма жы це!» Ма ла ды ча ла-
век хут ка рас пра нуў ся і скок нуў 
у ра ку. Та кім чы нам атры ма ла ся 
вы ра та ваць і гра ма дзян ку Ра сіі, 
жы хар ку го ра да Клін цы.

Ві да воч цы рас каз ва юць, што на 
бе ра зе жан чы на, якая бы ла ў ста-
не ал ка голь на га ап'я нен ня, ка за ла 
пра тое, што ў яе за бра лі ква тэ ру, 

ёй ця пер ня ма дзе жыць, та му яна 
і зра бі ла за мах на са ма губ ства. 
Па гэ тым фак це за ве дзе на кры-
мі наль ная спра ва па ар ты ку ле 
«За мах на за бой ства» — па ві не 
жан чы ны маг ла за гі нуць дзяў чын-
ка. Ма ты вы дзі ка га ўчын ку ра сі ян кі 
і ўсё, што па пя рэд ні ча ла зда рэн ню, 
ця пер вы свят ляе след ства.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

� 
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У ПА ТРЭБ НЫМ МЕС ЦЫ Ў ПА ТРЭБ НЫ ЧАС

5-6 ве рас ня 2013 го да ў 
Санкт-Пе цяр бур гу прай шоў 
са міт «Гру пы двац ца ці», вя-
до май так са ма ,як G20. Як 
ад зна чыў Стар шы ня Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі кі 
Сі Цзінь пін, які браў удзел у 
ме ра пры ем стве, гэ та вель мі 
важ ная па дзея ў тым пла-
не, што вя ду чыя эка но мі кі 
збі ра юц ца, каб аб мер ка ваць 
га лоў ныя праб ле мы эка на-
міч на га раз віц ця.

Са праў ды, у рам ках са мі ту су-
стра ка юц ца лі да ры дзяр жаў, на 
тэ ры то рыі якіх ства ра ец ца амаль 
90% су свет на га ВУП. У той жа 
час па-ра ней ша му цяж ка прый сці 
да зго ды пры су стрэ чы кра ін, якія 
так ад роз ні ва юц ца ад на ад ад ной, 
як, на прык лад, ЗША і Кі тай, Рэс-
пуб лі ка Ка рэя і Вя лі ка бры та нія, 
Ін да не зія і Іта лія. Заў сё ды ёсць 
шмат су пя рэч нас цяў. Але яб лы-
кам раз ла ду на са мі це, зра зу ме-
ла, ста ла сі рый ская тэ ма.

У су вя зі з вы ка за най ЗША 
іні цы я ты вай ва ен на га ўда ру па 
Сі рыі без санк цыі ААН ад бы ло ся 
шы ро кае аб мер ка ван не. У вы ні-
ку да мо віц ца не ўда ло ся, і кра і ны 
— удзель ні цы са мі ту па дзя лі лі ся 
па гэ тым пы тан ні на дзве гру пы. 
Су праць ва ен на га ўда ру па Сі-
рыі вы ка за лі ся Ра сія, 
КНР, Ін дыя, Ін да не зія, 
Ар ген ці на, Бра зі лія, 
Паўд нё ва-Аф ры кан-
ская Рэс пуб лі ка, Іта-
лія. Уліч ва ю чы, што 
ўсе кра і ны — удзель-
ні цы БРІКС вы ка за лі 
па гэ тым пы тан ні кан-
са лі да ва ную па зі цыю, 
гэ та ро біць БРІКС 
важ ным гуль цом у су-
свет най геа па лі ты цы, 
які ад імя не за ход ніх 
кра ін ус ту пае ў су праць ста ян не 
з ін та рэ са мі За ха ду.

За са мі там уваж лі ва са чы лі 
не толь кі па лі ты кі ўся го све ту, 
але і прад стаў ні кі дзе ла вой су-
поль нас ці, па коль кі сі ту а цыю ў 

су свет най эка но мі цы цяж ка на-
зваць доб рай. Як бы ло ад зна-
ча на на са мі це, ацэн кі рос ту, які 
ча каў ся па вы ні ках 2013 го да, 
апош нім ча сам не ад ной чы зні-
жа лі ся, лік ві да цыя гла баль ных 
дыс ба лан саў яшчэ не за вер ша-
на, за хоў ва юц ца знач ныя рэ гі-
я наль ныя ад роз нен ні ў тэм пах 
рос ту, а бес пра цоўе, асаб лі ва 
ся род мо ла дзі, за ста ец ца не да-
пу шчаль на вы со кім. Ад наў лен не 
эка но мі кі вель мі сла бае, і ры зы кі 
па-ра ней ша му зме шча ны ў бок 
гор ша га сцэ на рыя.

У той жа час са міт у цэ лым 
зра біў на ўдзель ні каў дзе ла вой 
су поль нас ці доб рае ўра жан не, 

што ад люст ра ва ла ся ў рос це 
фон да вых ін дэк саў боль шас ці 
бір жаў све ту па яго вы ні ках. На 
гэ та паў плы ва ла пра дэ ман стра-
ва ная га тоў насць удзель ні каў 
са мі ту зра біць за ха ды па ства-

рэн ні ўмоў для па вы шэн ня тэм-
паў рос ту і за ня тас ці ў эка но мі цы. 
А так са ма пры няц це свое ча со вых 
мер, якія пад трым лі ва юць і ўма-
цоў ва юць пры кме ты ад наў лен ня 
рос ту ў раз ві тых кра і нах, у ін та-
рэ сах усёй су свет най эка но мі кі. 
У пад агуль няль най рэ за лю цыі 
кра і ны Еў ра са ю за ўзя лі на ся бе 
аба вя за цель ствы па ўма ца ван ні 
асно вы эка на міч на га і ма не тар-
на га са ю за, у тым лі ку за кошт 
да лей шых на ма ган няў па азда-
раў лен ні бан каў скіх ба лан саў і 
зні жэн ні фі нан са вай фраг мен та-
цыі, а так са ма за кошт ра шу чых 
дзе ян няў па най хут чэй шым ства-
рэн ні бан каў ска га са ю за.

Маг чы ма, га лоў ным да-
сяг нен нем са мі ту мож на 
лі чыць пры няц це Санкт-
Пе цяр бург скай стра тэ гіі 
раз віц ця, на цэ ле най на 
да звол гра ма дзя нам дзяр-
жаў — удзель ніц ме ра пры-
ем ства маг чы мас ці атрым-
лі ваць ка рысць ад упэў не-
на га, устой лі ва га і зба лан-
са ва на га рос ту. Пры ня та 
ра шэн не сфа ку сі ра ваць 
на ма ган ні на ажыц цяў лен-
ні кан крэт ных дзе ян няў па 

па ляп шэн ні хар чо вай бяс пе кі, па-
шы рэн ні до сту пу да фі нан са вых 
па слуг, раз віц ця інф ра струк ту ры, 
раз віц ця ча ла ве чых рэ сур саў і 
ма бі лі за цыі ўнут ра ных рэ сур саў. 
Ін шае пы тан не — на коль кі ўзгод-

не ны мі бу дуць дзе ян ні кра ін пас ля 
са мі ту, уліч ва ю чы мност ва роз на-
га лос сяў па між імі?

Ці ка ва ад зна чыць, што ўдзель-
ні кі са мі ту, па сут нас ці, пад крэс-
лі лі клю ча вую ро лю дзяр жа вы 
пры ажыц цяў лен ні за ха даў па 
па ляп шэн ні сі ту а цыі ў су свет най 
эка но мі цы. Гэ та тым больш ці ка-
ва, уліч ва ю чы, што ў са мі це бра лі 
ўдзел вя ду чыя за ход нія эка но мі-
кі, у якіх яшчэ шэсць га доў та му 
ад кры та ўслаў ля лі ся по гля ды аб 
ня бач най ру цэ рын ку, якая ўрэ гу-
люе і па ста віць усё на свае мес цы 
без удзе лу дзяр жа вы. Зра зу ме ла, 
га лоў ны ўплыў на та кую транс-
фар ма цыю ака заў су свет ны кры-
зіс. Хо чац ца ве рыць, што та кое 
ра ды каль нае змя нен не па ды хо-
даў да ро лі дзяр жа вы ў эка но мі цы 
да зво ліць нам па збег нуць но ва га 
су свет на га кры зі су та го ж маш та-
бу, што зда рыў ся ў 2008 го дзе.

У га лі не ба раць бы з ка руп цы яй 
удзель ні кі са мі ту пры ня лі Санкт-
Пе цяр бург скую стра тэ гіч ную ра-
мач ную пра гра му. Як вя до ма, ка-
руп цыя пе ра шка джае ўстой лі ва му 
эка на міч на му рос ту і зні жэн ню 
ўзроў ню бед нас ці, па гра жа ю чы 
фі нан са вай ста біль нас ці і эка но мі-
цы ў цэ лым, та му ў сфе ры рэа лі за-
цыі гэ тай пра гра мы мож на ча каць 
су пра цоў ніц тва і пас ля са мі ту. Тым 
больш што ра ней ужо быў пры ня-
ты Ан ты ка руп цый ны план дзе ян-
няў «Гру пы двац ца ці».

Цес на пе ра клі ка ец ца з тэ май 
ба раць бы з ка руп цы яй і пры няц-
це мер па па ляп шэн ні сі ту а цыі 
са збо рам па дат каў. Як вя до ма, 
у рам ках гла ба лі за цыі з'яў ля ец-
ца ўсё больш спо са баў ухі лен ня 
ад апла ты па дат каў, што вель-
мі не га тыў на ўздзей ні чае на 
здоль насць дзяр жаў спраў ляц ца 
з су свет ным кры зі сам. Та му на 
са мі це быў пры ня ты план дзе ян-
няў, які пра ду гледж вае ме ха нізм 
па ляп шэн ня сіс тэ мы па дат ка аб-
кла дан ня.

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

САНКТ-ПЕ ЦЯР БУРГ СКІ СА МІТ G20: 
АСНОЎ НЫЯ ВЫ НІ КІ

Ці ка ва ад зна чыць, што ўдзель ні кі са мі ту, 
па сут нас ці, пад крэс лі лі клю ча вую ро лю 
дзяр жа вы пры ажыц цяў лен ні за ха даў па 
па ляп шэн ні сі ту а цыі ў су свет най эка но мі цы. 
Гэ та тым больш ці ка ва, уліч ва ю чы, 
што ў са мі це бра лі ўдзел вя ду чыя за ход нія 
эка но мі кі, у якіх яшчэ шэсць га доў та му 
ад кры та ўслаў ля лі ся по гля ды аб ня бач най 
ру цэ рын ку, якая ўрэ гу люе і па ста віць усё 
на свае мес цы без удзе лу дзяр жа вы. 

НАГАДАЕМ СВЕ ТУ 
АБ ЗГУБ НАС ЦІ ІДЭЙ НА ЦЫЗ МУ

Свят ка ван не 70-й га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і 70-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не па він на па слу жыць на-
па мі нам све ту аб згуб нас ці ідэй на цыз му. Аб гэ тым учо ра 
на пер шым па ся джэн ні рэс пуб лі кан ска га арг ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні зна ка вых юбі лей ных дат за явіў 
яго стар шы ня, прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
пе рад ае БЕЛ ТА.

«Не аб ход на пе ра сце раг чы чар го вы раз су свет ную гра мад-
скасць ад згуб ных спроб рэ стаў ра цыі ідэй на цыз му, ша ві ніз му, 
ра са вай дыс кры мі на цыі», — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Арг ка мі тэт і план ме ра пры ем стваў па свят ка ван ні 70-год-
дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі і Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя-
лі кай Ай чын най вай не ство ра ны згод на з ука зам Прэ зі дэн та 
№ 230.

«На ша за да ча вель мі важ ная і ад каз ная. Трэ ба вы ка наць 
на вы со кім ідэй ным, ар га ні за цый на-тэх ніч ным і па лі тыч ным 
уз роў ні за да чы кі раў ні ка дзяр жа вы», — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч.

Асаб лі вая ўва га ў час па ся джэн ня арг ка мі тэ та бы ла ўдзе ле на 
ме рам па са цы яль най пад трым цы ве тэ ра наў. Пла ну ец ца, што 
да юбі лей ных дат ве тэ ра ны і асоб ныя ка тэ го рыі гра ма дзян, якія 
па цяр пе лі ад на ступ стваў вай ны, двой чы атры ма юць ад на ра зо-
вую ма тэ ры яль ную да па мо гу. Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны рых туе пра ек ты ад па вед ных ука заў. У сваю чар гу Мі ніс-
тэр ства аба ро ны пра даў жае ра бо ту над за сна ван нем і вы ра бам 
юбі лей ных уз на га род.

КА НЯ ВЫ ЦЯГ НУ ЛI З КА ЛО ДЗЕ ЖА
У вёс цы Ан то наў ка Доб руш ска га ра ё на вы ра та валь нi кi да па-

маг лi вы няць з ка на лi за цый на га ка ло дзе жа дыя мет рам 1 м i глы-
бi нёй 2,5 м ка ня, па ве да мi лi ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС. Iн цы дэнт ад быў ся на тэ ры то рыi ма лоч на та вар-
най фер мы ААТ «Чыр во ная Бу да». Пе ра пу жа ную жы вё лу, якая 
на ле жыць мяс цо вай гас па дар цы, аб вя за лi, а по тым асця рож на 
вы цяг ну лi з да па мо гай «Амка до ра-332С4».

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мi ка лай Бар дзю жа дэ та лё ва пра iн фар-

ма ваў Аляк санд ра Лу ка шэн ку аб пад рых-
тоў цы да са мi ту АДКБ у Со чы. Па вод ле яго 
слоў, у цэ лым па ра дак дня пад рых та ва ны 
ўжо. У пры ват нас цi, на раз гляд прэ зi дэн таў 
пла ну ец ца вы нес цi не каль кi вель мi важ ных 
пы тан няў, якiя да ты чац ца раз вiц ця сi ла во га 
скла даль нi ка з улi кам сi ту а цыi ў све це.

Пра ду гледж ва ец ца, што прэ зi дэн ты кра-
iн — чле наў Ар га нi за цыi раз гле дзяць па кет 
да ку мен таў па раз вiц ці ва ен на га скла д нi ка 
— гэ та ра шэн нi i ад нос на ства рэн ня авiя-
цый ных сiл АДКБ, i па ар га нi за цыi кi ра ван ня 
ка лек тыў ны мi сi ла мi АДКБ.

Акра мя та го, пла ну ец ца, што кi раў нi кам 
дзяр жаў да ло жаць аб сi ту а цыi на та джык-
ска-аф ган скай гра нi цы i ўня суць пра па но вы 

па па вы шэн ні эфек тыў нас цi ахо вы гра нiц Та-
джы кi ста на i Аф га нi ста на. Гру па экс пер таў 
з усiх дзяр жаў АДКБ, у тым лi ку Бе ла ру сi, 
азна ё мi ла ся з ахо вай дзяр жаў най гра нi цы з 
Аф га нi ста нам, сiс тэ май i ўзроў нем асна шча-
нас цi па гра нiч ных вой скаў Та джы кi ста на.

«Мы дэ та лё ва раз гле дзе лi сi ту а цыю, якая 
склад ва ец ца на гра нi цы, у цэ лым на аф ган-
скiм пры гра нiч чы, тэн дэн цыi раз вiц ця аб ста-
ноў кi да во лi не га тыў ныя. Па вы нi ках зроб-
ле ны вы вад — не аб ход на ака заць да па мо гу 
па гра нiч нi кам Та джы кi ста на ў асна шчэн нi, 
па вы шэн нi эфек тыў нас цi ахо вы гра нi цы», 
— пра iн фар ма ваў Прэ зi дэн та Бе ла ру сi ге-
не раль ны сак ра тар АДКБ.

Ён так са ма ад зна чыў, што на пя рэ дад нi 
су стрэ чы кi раў нi коў дзяр жаў у Со чы ад-
бу дзец ца су мес нае па ся джэн не Са ве та 

мi нiст раў за меж ных спраў, Са ве та мi нiст-
раў аба ро ны, Ка мi тэ та сак ра та роў са ве таў 
бяс пе кi АДКБ. Ужо ўхва ле ныя iмi да ку-
мен ты бу дуць прад стаў ле ны ўва зе прэ-
зi дэн таў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка i Мi ка лай Бар-
дзю жа так са ма прад мет на аб мер ка ва лi 
тэ му пад рых тоў кi да бе ла рус ка-ра сiй ска га 
ву чэн ня «За хад-2013», якое прой дзе ў кан-
цы ве рас ня. У ву чэн нi бу дуць за дзей нi ча ны 
бе ла рус ка-ра сiй ская гру поў ка, а так са ма 
не ка то рыя фар мi ра ван нi Ка лек тыў ных сiл 
апе ра тыў на га рэ ага ван ня АДКБ. Пры бу дзе 
кан тын гент не толь кi ра сiй скiх Уз бро е ных 
Сiл, але i ўзбро е ных сiл iн шых кра iн — чле наў 
АДКБ — Ка зах ста на, Та джы кi ста на, Кыр гыз-
ста на, Ар ме нii. Усе яны бу дуць дзей нi чаць 
згод на з адзi ным пла нам.

ДЗЕЙ НI ЧАЦЬ ЗГОД НА З АДЗI НЫМ ПЛА НАМ

Па ве лі чэн не мі ні маль на га ста жу 
для атры ман ня пра цоў най пен сіі 
змен шыць утры ман скія на строі

Па ве лі чэн не мі ні маль на га ста жу ра бо ты з вы пла тай уз но саў 
у Фонд са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва для на зна чэн ня 
пен сіі па ўзрос це або за вы слу гу га доў з 1 сту дзе ня 2014 го-
да з 5 га доў да 10 га доў змен шыць утры ман скія на строі, за-
явіў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Ва ле рый 
Ка валь коў, ка мен ту ю чы ўказ № 389 «Аб не ка то рых пы тан-
нях пен сій на га за бес пя чэн ня і са цы яль на га стра ха ван ня» ад 
3 ве рас ня 2013 го да, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Як ні дзіў на, у нас сён ня больш за 3 тыс. ча ла век, да сяг нуў шы 
пен сій на га ўзрос ту, атрым лі ва юць са цы яль ную пен сію. Ін шы мі сло-
ва мі, за ўсё сваё жыц цё яны і пя ці га доў не ад пра ца ва лі. Для спы-
нен ня ўтры ман скіх на стро яў, іх зні жэн ня і быў рас пра ца ва ны пра ект 
ука за», — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра.

«Пен сій ная сіс тэ ма — гэ та стра ха вая сіс тэ ма, якая мае пэў ныя 
ўмо вы для ўступ лен ня і для атры ман ня вы плат. Сён ня жан чы ны, у 
ся рэд нім, па ўзрос це атрым лі ва юць пен сіі 24 га ды, муж чы ны — 14 
га доў. Та му пя ці га до вы пе ры яд пра цоў на га ста жу вель мі ма лы», 
— ска заў Ва ле рый Ка валь коў.

Ця пер для атры ман ня пра цоў най пен сіі па тра бу ец ца толь кі 5 га-
доў ра бо ты з вы пла тай уз но саў. Ме на ві та за та кі не пра цяг лы пе ры яд 
ра бо ты сён ня мож на сфар мі ра ваць пра ва на паў на цэн ную пен сію. 
Што да ты чыц ца ін шых дзяр жаў, то мі ні маль ны стаж для пра ва на 
пра цоў ную пен сію там вы шэй шы. На прык лад, у Лат віі ён скла дае 
10 га доў і бу дзе па вя ліч вац ца да 20 га доў. У Эс то ніі і Укра і не — 15 
га доў. У Ра сій скай Фе дэ ра цыі раз гля да ец ца пы тан не аб па этап ным 
па вы шэн ні мі ні маль на га ста жу да 15 га доў.

НЕ АБ ХОД НА ЎДАС КА НА ЛIЦЬ 
ПРА ВI ЛЫ ПРЫ ЁМУ Ў ВНУ 

I СЯ РЭД НIЯ СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ 
НА ВУ ЧАЛЬ НЫЯ ЎСТА НО ВЫ

Удас ка на лен не пра цэ су пра вя дзен ня ўступ ных iс пы таў i 
пры ёму ў ВНУ i ССНУ Бе ла ру сi аб мяр коў ва ла ся на ра бо-
чай су стрэ чы кi раў нi ка дзяр жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кi 
са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду, 
стар шы нёй дзяр жаў най ка мi сii па кант ро лi за хо дам пад-
рых тоў кi i пра вя дзен ня ўступ ных iс пы таў ва ўста но вах 
вы шэй шай i ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыi ў 2013 го дзе 
Ана то лем Ру бi на вым. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Я ў агуль ных ры сах зна ё мы з вы нi ка мi i лiч ба мi. Мя не 
больш за ўсё хва люе праб ле ма ўдас ка на лен ня гэ та га пра цэ су. 
Ка лi ёсць ней кiя праб лем ныя пы тан нi, iх трэ ба па ды маць i вы-
ра шаць», — ска заў Прэ зi дэнт. «Вя до ма, у нас ня ма та го, што 
ад бы ва ец ца ў су сед нiх кра i нах, — скан да лы, ка руп цыя ва кол 
гэ та га. Гэ та ў нас на огул не маг чы ма. Але, мо жа быць, аб' ек тыў-
на не дзе трэ ба ўдас ка наль ваць гэ ты пра цэс, звяр таць больш 
ува гi на ней кiя iн ды вi ду аль ныя рэ чы», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ана толь Ру бi наў да ла жыў кi раў нi ку дзяр жа вы аб вы нi ках ус туп-
най кам па нii. Па вод ле яго слоў, у цэ лым сiс тэ ма за лi чэн ня ў ВНУ 
i ССНУ на ла джа на i да пра ца ва на да вы со ка га ўзроў ню. «Сён ня 
ня ма вя лi кiх праб лем у гэ тай спра ве. Ка руп цыя тут фак тыч на 
цал кам вы клю ча ная, па коль кi сам ме ха нiзм уступ ных вы пра ба-
ван няў, за лi чэн ня вы клю чае маг чы масць умя шан ня служ бо вых 
асоб i ка го б там нi бы ло», — кан ста та ваў ён.

Ра зам з тым на су стрэ чы бы ла ад зна ча на i на яў насць не ка то-
рых праб лем. Так, не заў сё ды атры моў ва ец ца ўкам плек та ваць 
асоб ныя вель мi важ ныя для кра i ны спе цы яль нас цi ў сфе ры ва-
ен най, аграр най, пе да га гiч най аду ка цыi. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ў су вя зi з гэ тым звяр нуў ува гу на не аб ход насць больш ста ран на 
пра ду маць сiс тэ му мэ та ва га на бо ру.

Ад на ча со ва ў Бе ла ру сi скла лi ся не зу сiм ап ты маль ныя су ад-
но сi ны ў пад рых тоў цы кад раў роз най ква лi фi ка цыi, на ме цiў ся 
вi да воч ны пе ра бор спе цы я лiс таў з вы шэй шай аду ка цы яй. Ка лi 
не рэ гу ля ваць сi ту а цыю, то па доб ныя дыс пра пор цыi мо гуць у 
кан чат ко вым вы нi ку пай сцi на шко ду эка но мi цы кра i ны. «Але гэ та 
ў той жа час не па вiн на ней кiм чы нам уплы ваць на сва бо ду вы-
ба ру ча ла ве ка. Ка лi ён здоль ны, iмк нец ца, у ста не пе ра адо лець 
па рог, зна чыць, ня хай iдзе i атрым лi вае аду ка цыю», — лi чыць 
Ана толь Ру бi наў.

Па вы нi ках су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста вiў за да чу, 
каб усе за цi каў ле ныя ба кi са бра лi ся i дэ та лё ва аб мер ка ва лi на-
спе лыя зме ны, пас ля ча го па вiн на быць пры ня та но вая рэ дак цыя 
Пра вi лаў пры ёму ў вы шэй шыя i ся рэд нiя спе цы яль ныя на ву чаль-
ныя ўста но вы. Пры гэ тым га вор ка iдзе не пра ка рэн ныя змя нен нi 
пра вi лаў, а толь кi аб но вай iх рэ дак цыi. Ад но з маг чы мых но ва-
ўвя дзен няў — элект рон нае за лi чэн не, ка лi пе рад па ступ лен нем 
пры рэ гiст ра цыi абi ту ры ент ад ра зу ўказ вае, ку ды i на якiя спе-
цы яль нас цi ён ха цеў бы па сту пiць, а за лi чэн не на тую цi iн шую 
спе цы яль насць пас ля пра во дзiц ца ў за леж нас цi ад на бра ных на 
iс пы тах ба лаў.
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