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Ликвидатор ООО «Центр правовых услуг» 
проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 

Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Истгейт форест», 
расположенного по адресу: Минская область, Воложинский район, Першайский сельский Совет, 
вблизи деревни Ислачевка на земельном участке с кадастровым номером 622085000001000001 

площадью 22800 кв.м, находящимся на праве аренды:

№ 
лота Наименование имущества Ед.

изм.
Кол-
во

Начальная 
цена предмета 

торгов,
бел. руб.

Сумма НДС 20%, 
бел. руб.

Начальная цена 
предмета торгов 
с НДС, бел. руб. 

Сумма шага 
аукциона 

в размере 5%, 
бел. руб.

1

Капитальные строения с инвентарными номерами:
632/С-24385 (подкрановые пути) площадью 66,6 кв.м
632/С-15295 (арочник) площадью 655,2 кв.м
632/С-15289 (цех по переработке мелкотоварной древесины) 
площадью 900,6 кв. м
632/С-15291 (здание конторы) площадью 62,7 кв.м.
632/С-15348 (здание гаража на 1 автомашину) площадью 28,5 кв.м
632/С-15293 (инструментальный цех) площадью 89,4 кв.м
632/С-15297 (бытовка (баня)) площадью 34,2 кв.м
632/С-15299 (сушилка) площадью 41,1 кв.м

 Шт. 1 282.000.000 56.400.000 338.400.000 16.920.000

СТОИМОСТЬ 1 ЛОТА 282.000.000 56.400.000 338.400.000 16.920.000

Повторный аукцион состоится 25 сентября 
2013 года в 10.00 по адресу ликвидатора: г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением 
копий свидетельств о государственной регистрации, 
доверенностей, выданных представителям (для 
юридических лиц и ИП) или копий паспортов (для 
физических лиц), заверенных банком документов, 
подтверждающих внесение суммы задатка на теку-
щий (расчетный) банковский счет ИООО «Истгейт 
форест», принимаются по 24 сентября 2013 года 
до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от началь-
ной цены имущества. Договор купли-продажи меж-
ду Продавцом и Покупателем заключается в тече-
ние 7 (семи) дней с даты проведения торгов. По-
бедитель аукциона обязан оплатить предмет торгов 
в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее тридцати дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона возмещает расходы, связан-
ные с проведением торгов в части оплаты объявле-
ний о проведении торгов и повторных торгов, а 
также оценки имущества в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 10% от начальной цены имущества и перечис-
ляется на расчетный счет ИООО «Истгейт форест» 
№ 3012000056189 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, 
ул. Притыцкого, 60/2, код 742, УНП 490850658 в срок 
до 24 сентября 2013 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшими-
ся в силу того, что заявление на участие в них по-
дано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются 
протоколами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр право-
вых услуг», юридический адрес: 224022, г. Брест, 
ул. Ясеневая, 20А, офис 203, контактные теле-
фоны: 80162-33-93-88, 8029-802-80-00.

Сведения о продавце: Иностранное общество 
с ограниченной ответственностью «Истгейт фо-
рест», Минская область, Воложинский район, 
вблизи д. Ислачевка, контактные телефоны: 
80162-33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликова-
ния извещения о проведении торгов вправе отказать-
ся от их проведения при продаже имущества долж-
ника на аукционе – в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведе-
ния торгов, ознакомлении с предметом торгов можно 
получить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, 
тел./факс 80162-33-93-88.

Вниманию акционеров 

ОАО «Белгорхимпром»!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ 

26 сентября 2013 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17 в актовом зале.

Повестка дня:
1. Об утверждении Положения «О порядке начисления и выплаты 

дивидендов в ОАО «Белгорхимпром».

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту 
нахождения общества (г. Минск, пр. Машерова, 17, каб. № 426а) в 
рабочие дни в период с 16 по 25 сентября 2013 г.  с 13.00 до 15.30, 
а в день собрания — по месту его проведения.

Акционерам, передавшим на основании доверенности свои пол-
номочия на участие в общем собрании членам наблюдательного 
совета, участие в собрании не обязательно.

Регистрация акционеров (их представителей), имеющих право на 
участие в собрании, — в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 
по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17 в актовом зале (3 этаж). При 
себе иметь следующие документы: акционеру — паспорт, предста-
вителю акционера — паспорт и доверенность. УНП 600024712

Вниманию акционеров ОАО «Белсолод»
26 сентября 2013 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 

состоится внеочередное общее собрание акционеров. 
Начало работы собрания в 11.30. 

Время регистрации участников собрания — 
в день проведения собрания с 10.30 до 11.25. 

Участникам собрания иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционера — 

также доверенность или договор). 
С информацией (документами) 

при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться 
с 19 сентября в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Повестка дня:
1. О выплате дивидендов за 2012 год.
2. О передаче в собственность гражданам жилых домов.

Наблюдательный совет.УНП 200075434

ОАО «Технолит Полоцк» 
И З В Е Щ А Е Т  А К Ц И О Н Е Р О В  О  П Р О В Е Д Е Н И И 

27 сентября 2013 г. в 10.00
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 
(актовый зал ОАО «Технолит Полоцк»).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка размещения акций дополнительного вы-
пуска ОАО «Технолит Полоцк» среди акционеров ОАО Полоцкий завод 
«Проммашремонт».
2. Об утверждении дополнения и изменения в устав ОАО «Технолит 
Полоцк».
3. Об утверждении передаточного акта ОАО Полоцкий завод «Пром-
машремонт».

С материалами по вопросам повестки дня собрания акционеры 
могут ознакомиться по адресу: г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47 (каби-
нет председателя НС) в рабочие дни (понедельник – пятница), 
начиная с 20 сентября 2013 г. с 9.00 до 16.00.

Регистрация участников собрания будет производиться с 08.45 до 
09.45 в день и по месту проведения собрания на основании: акционер 
– паспорт; представитель – паспорт и доверенность, оформленная в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 30 августа 2006 г. № 1093 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке регистрации доверенностей, предусматривающих передачу прав, 
удостоверенных акциями».

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собра-
нии, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 17 сентября 2013 г.

Наблюдательный совет ОАО «Технолит Полоцк».УНП 300083521

ГУЛЬ НЯ НА АПЯ РЭДЖАН НЕ
Вось і да ча ка лі ся. Не па спе лі мас ме дыя як след аб-
мер ка ваць на ві ну ад Нац бан ка аб ня змен най стаў цы 
рэ фі нан са ван ня ў ве рас ні, а фі нан са выя струк ту ры 
ўжо ад гук ну лі ся...
Пер шым «стар та нуў» Бе ла рус банк, які з 12 ве рас ня па вя-

лі чыў пра цэн ты па но вых дэ па зі тах і ашчад ных сер ты фі ка тах 
у ай чын най ва лю це, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе. Так, 
на прык лад, уклад «Пры яры тэт», што на тры ме ся цы, ця пер пра-
ду гледж вае атры ман не 42% га да вых; «Га ран та ва ны пры бы так» 
на 35 дзён — 41%, «Га ран та ва ны пры бы так» на 15 дзён — 40%, 
а «Ашчад ны сер ты фі кат» на два ме ся цы — 42% га да вых.

Та кім чы нам на шы фі нан сіс ты да юць знак на сель ніц тву аб 
тым, што гро шы трэ ба аба вяз ко ва за хоў ваць у на цва лю це.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

РУ БЕЛЬ АДЫ ГРЫ ВА ЕЦ ЦА
На ша на цы я наль ная ва лю та на гэ тым тыд нi ад ва я ва ла 
ў до ла ра двац цаць адзi нак, але зда ла ся еў ра i «ра сi-
я нi ну».
До лар па тан неў на 20 руб лёў (мi нус 0,2%) да 9020. А вось 

еў ра не ўтры ма лi. Хоць апош нiя звест кi з еў ра зо ны бы лi не 
вель мi па зi тыў ны мi (знi зiў ся ўзро вень пра мыс ло вай вы твор-
час цi на 1,5%), пя цi дзён ку «еў ра пе ец» ад ву чыў ся, мож на ска-
заць, «на вы дат на» — за хо дзiў на ват за 12-ты сяч ную мя жу. 
Еў ра вы рас на 120 адзi нак (плюс 1%) да 11980. Ра сiй скi ру бель 
так са ма вы рас. Гэ та, хут чэй за ўсё, вы клi ка на чар го вым па-
вы шэн нем цэн на наф ту. У вы нi ку, «ра сi я нiн» пад ня ўся на 5 
бе ла рус кiх адзi нак (плюс 1,8%) да 275,5.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

ЗНIК ЛА МА ЛА ДАЯ ЖАН ЧЫ НА 
З ДЗІЦЕМ

У га рад скiм па сёл ку Глуск Ма гi лёў скай воб лас цi пра па-
ла ма ла дая жан чы на з трох ме сяч най дач кой.
7 ве рас ня ка ля 20.00 Тац ця на Пою вый шла з до ма па 

ву лi цы Лу га вой, 31 ра зам з дач кой Алi най i не вяр ну ла ся, па-
ве дам ля юць ва УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма. Жан чы на 
зна хо дзiц ца ў дэ крэт ным вод пус ку i ча со ва не пра цуе. Па 
пры кме тах ёй на вы гляд 25-30 га доў, рост ка ля 170-175 см, 
ху дар ля ва га це ласк ла ду, ва ла сы цём ныя, ся рэд няй даў жы нi. 
Гра ма дзян, якiм што-не будзь вя до ма пра мес ца зна хо джан не 
жан чы ны з дзi цем, про сяць па ве да мiць ва ўпраў лен не кры мi-
наль на га вы шу ку УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма: 29 55 55, 
29 55 09 або па ну ма ры 102.

Але на БЕ РАС ЦЯН КА.

НА СТРЭЛЬ БI ШЧЫ ЗА ГI НУЎ АФI ЦЭР
«На ва ен ным стрэль бi шчы ў хо дзе за ня тку па ва ен на-
iн жы нер най пад рых тоў цы ў вы нi ку мi ма воль на га пад-
ры ву тра ты ла вай шаш кi смя рот на траў ма ва ны афi цэр-
вы клад чык Ва ен най ака дэ мii, пяць кур сан таў атры ма лi 
траў мы роз най сту пе нi ця жа ру. Па цяр пе лым бы ла ака-
за на свое ча со вая ме ды цын ская да па мо га i пры ма юц ца 
ме ры па iх ля чэн нi», — рас ка за лi ў Мi на ба ро ны.
За гi ну лы пад пал коў нiк Лiс та пад Ба рыс Аляк санд ра вiч меў 

20-га до вы во пыт пра цы з вы бу хо ва не бяс печ ны мi ма тэ ры я-
ла мi. Пры чы ны зда рэн ня вы свят ля юц ца.

Кар. БЕЛ ТА.

КА МУ ВЫ ГАД НЫ 
СІ І РЫЙ СКІ КАН ФЛІКТ?
Бе ла рус кія на ву коў цы і экс пер ты вы ка за лі 
пад трым ку сі рый ска му на ро ду

«Лю бая аме ры кан ская агрэ сія ў пер шую чар гу бу дзе на кі-
ра ва на су праць сі рый ска га на ро да. Сі рый цы — не пры хіль-
ні кі вай ны, і яны не за клі ка юць да вай ны, яны за клі ка юць 
вы кон ваць нор мы між на род на га пра ва і пад трым лі ва юць 
пра вя дзен не між на род най кан фе рэн цыі па Сі рыі, а так са ма 
за клі ка юць кра і ны, якія спан сі ру юць тэ ра рызм, спы ніць яго 
пад трым ку», — за явіў Ча со вы па ве ра ны ў спра вах Па соль-
ства Сі рый скай Араб скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Ад нан АЛЬ-ХАМ ВІ пад час між на род на га «круг ла га ста ла» 
«Сі рыя і лёс мі ру на Бліз кім Ус хо дзе: са цы яль на-па лі тыч ны 
ана ліз», які прай шоў у Мін ску пад эгі дай Ад дзя лен ня гу ма ні-
тар ных на вук і мас тац тваў і Ін сты ту та са цы я ло гіі НАН Бе ла ру-
сі, Па соль ства Сі рый скай Араб скай Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. У пра цы «круг ла га ста ла» пры ня лі ўдзел прад-
стаў ні кі дып ла ма тыч на га кор пу са, на ву ко вай і экс перт най 
су поль нас ці, бе ла рус кія гра мад ска-па лі тыч ныя дзея чы.
На дум ку Аляк санд ра КА ВА ЛЕ НІ, док та ра гіс та рыч ных на-

вук, ака дэ мі ка-сак ра та ра Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных на вук і 
мас тац тваў НАН Бе ла ру сі, нель га на кры лах кры ла тых ра кет нес-
ці да бро і дэ ма кра тыю ў дзяр жа вы, а спра ва вы ра шэн ня сі рый скіх 
праб лем — гэ та пы тан не яго на ро да і кі раў ніц тва. Ён пад крэс ліў, 
што сён ня ў Бе ла ру сі не зной дзец ца сіл, якія пад трым лі ва лі б 
аме ры кан скую па лі ты ку ў да чы нен ні Сі рыі.

Ігар КАТ ЛЯ РОЎ, док тар са цы я ла гіч ных на вук, ды рэк тар 
Ін сты ту та са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі, ад зна чыў та кую са цы я-
ла гіч ную за ка на мер насць: як толь кі дзесь ці ў све це па да юць за-
ход нія бом бы, да вер да За ха ду ся род бе ла ру саў па мян ша ец ца, а 
за ход нія каш тоў нас ці ў гэ тым вы пад ку па чы на юць аса цы я вац ца з 
па двой ны мі стан дар та мі і аме ры кан скі мі «та ма гаў ка мі».

Ацэнь ва ю чы перс пек ты вы ва ен на га ўздзе ян ня на Сі рыю, Аляк-
сандр ІВА НОЎ СКІ, док тар тэх ніч ных на вук, пер шы пра рэк тар 
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі, звяр нуў ува гу 
на не каль кі фак та раў, якія ўплы ва юць на эфек тыў насць ба я вых 
дзе ян няў су праць Сі рыі. Па-пер шае, су праць Сі рыі сён ня вы сту-
пае цэ лая між на род ная ка а лі цыя, а з пунк ту гле джан ня тэ о рыі 
ка а лі цый ных вой наў, чле ны ка а лі цыі ідуць ра зам да кан ца, па куль 
іх на цы я наль ныя ін та рэ сы ад па вя да юць мэ це. Як толь кі гэ тыя ін-
та рэ сы па чы на юць ад роз ні вац ца, ка а лі цыя руй ну ец ца. На коль кі 
ня ўстой лі вая гэ тая ка а лі цыя, мож на бы ло ба чыць з пер шых дзён 
яе ства рэн ня. Ад нак усе чле ны ка а лі цыі — ЗША, Фран цыя, у ней-
кай сту пе ні Вя лі ка бры та нія, ма нар хіі Пер сід ска га за лі ва — за ці-
каў ле ны ў вай не ў той ці ін шай сту пе ні. Та му ва ен ная ін тэр вен цыя 
ў Сі рыю за ста ец ца ве ра год най. З пунк ту гле джан ня іма вер на га 
ана лі зу ве ра год насць на ня сен ня ва ен на га ўда ру па Сі рыі сён ня 
не вя лі кая. У ся рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве за хоў ва ец ца ве ра-
год насць на ня сен ня ўда ру — 0,3. Што ты чыц ца буй на маш таб на-
га стра тэ гіч на га кан флік ту ў рэ гі ё не, па тэн цы ял яго па куль што 
не вя лі кі, але ён на за па шва ец ца.

Звы чай на га лоў ным іні цы я та рам кан флік ту ў Сі рыі вы стаў-
ля юць ЗША. Ад нак гэ та вель мі спро шча ны по гляд на сі ту а цыю. 
Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук, за гад чык ка фед ры 
між на род ных ад но сін Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе-
ла ру сі, у пры ват нас ці, лічыць, што за той сі ту а цы яй, якая сён ня 
на зі ра ец ца ў Сі рыі і на огул на Бліз кім Ус хо дзе, ста іць Ра да су пра-
цоў ніц тва араб скіх дзяр жаў Пер сід ска га за лі ва (Бах рэйн, Ка тар, 
Ку вейт, Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, Аман, Са удаў ская Ара вія), 
якая прэ тэн дуе на ро лю но ва га геа па лі тыч на га цэнт ра. Ме на ві та 
гэ тая Ра да, вы ка рыс тоў ва ю чы роз ныя ла бісц кія ме ха ніз мы, зму-
шае ЗША і Еў ра са юз умеш вац ца ў сі рый скі кан флікт, пры тым, 
што ні ЗША, ні Еў ра са ю зу гэ та ня вы гад на як з эка на міч на га, так 
і з ва ен на-па лі тыч на га пунк таў гле джан ня.

На пры кан цы ўдзель ні кі між на род на га «круг ла га ста ла» пры ня лі 
зва рот, у якім вы ка за лі ўся ля кую пад трым ку сі рый ска му на ро ду і 
па жа да лі яму мі ру і роск ві ту.

Ар се ній СІ ВІЦ КІ
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Для рэа лі за цыі на цы я наль-
ных ін та рэ саў і якас на га су-
ве рэн на га раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ор га ны дзяр жаў на-
га кі ра ван ня і гра ма дзя не па-
він ны ад мыс ло ва ва ло даць 
су час най між на род най праб-
ле ма ты кай і быць га то выя не 
толь кі рэ ага ваць на вы клі кі і 
па гро зы, але дзей ні чаць на 
апя рэ джан не.

На ва коль ны свет у наш час 
над та не спа кой ны, тры вож ная 
ін фар ма цыя пра кры зіс ныя з'я вы ў эка но мі-
цы, звод кі з фран тоў «га ра чых кро пак» роз-
ных рэ гі ё наў пла не ты па ра ней ша му ся род 
топ-на він тэ ле ка на лаў і ін тэр нэт-рэ сур саў, на 
пер шых па ло сах га зет і ча со пі саў. На жаль, і 
гэ ты ты дзень не стаў вы клю чэн нем з агуль-
най тэн дэн цыі.

Най боль шую ўва гу пры цяг ва юць да ся бе 
па дзеі ва кол уз бро е на га кан флік ту ў Сі рыі, 
што цяг нец ца бо лей за два га ды і каш та ваў 
не менш за 100 ты сяч жыц цяў. Ві да воч на, што 
сі рый скі кан флікт ус ту піў у ак тыў ную фа зу 
свай го раз віц ця, ка лі кра і на ака за ла ся на па-
ро зе ўзбро е най знеш няй ін тэр вен цыі. Тлу ма-
чыц ца гэ та тым, што сі рый скі дзяр жаў ны лад 
пра явіў не ча ка ную устой лі васць, а кі раў ніц тва 
на ча ле з Ба ша рам Аса дам па сту по ва па ча ло 
вяр таць сім па тыі на сель ніц тва. Ле там 2013 
го да ўра да выя ўзбро е ныя сі лы ўво гу ле бы-
лі бліз кія да кан чат ко вай лік ві да цыі апош ніх 
ача гоў «сі рый скай рэ ва лю цыі». Ад нак з гэ тым 
ні як не маг лі па га дзіц ца ЗША, Вя лі ка бры та нія, 
Фран цыя і іх са юз ні кі, та му бы ло па стаў ле на 
пы тан не аб уз бро е ным вы ра шэн ні сі рый ска-
га су праць ста ян ня на ка рысць паўстанцаў. 
У якас ці фар маль най пры чы ны быў на зва ны 
факт пры мя нен ня хі міч най зброі ўра да вы мі 
вой ска мі.

Між ін шым, трэ ба ад зна чыць, што знеш-
ні фак тар быў вель мі важ кі ў сі ту а цыі сі рый-
скай гра ма дзян скай вай ны: атра ды мя цеж ні-
каў-іс ла міс таў, што аб' яд на лі ся ў Сва бод ную 
ар мію Сі рыі пад кі раў ніц твам Сі рый скай на-
цы я наль най ка а лі цыі, атры ма лі па лі тыч ную, 
вай ско вую, ма тэ ры яль ную пад трым ку ад ЗША 
і бліз кіх да іх дзяр жаў, у той час сі рый скі ўрад 
ка рыс та ец ца пад трым кай Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі, Кі тая і, най перш, Іра на.

Зра зу ме ла, што за явы кі раў ні ка ЗША, лаў-
рэ а та Но бе леў скай прэ міі мі ру Ба ра ка Аба-
мы пра не аб ход насць уз бро е на га ўмя шан ня 
ў сі рый скую гра ма дзян скую вай ну не маг лі 
быць спа кой на ўспры ня тыя кі раў ніц твам гэ-
тых кра ін. Ад сут насць зго ды ва кол сі рый скай 
праб ле ма ты кі бы ла ў асно ве ра сій ска-аме ры-
кан ска га не па ра зу мен ня пад час са мі ту G20 
у Санкт-Пе цяр бур гу. Пры гэ тым, ня гле дзя-
чы на ад сут насць між на род най санк цыі, ЗША 
пра цяг ва лі пад рых тоў ку да ба я вой апе ра цыі. 
Трэ ба пры знаць, што аб' ек тыў ных ба я вых 
маг чы мас цяў стры маць вай ско вы ім пэт паў-
ноч на а ме ры кан цаў у аль тэр на тыў ных кра ін 

сён ня ня ма і блі жэй шым ча сам 
не прад ба чыц ца. У та кіх умо вах 
адзі ным срод кам уз дзе ян ня за ста-
юц ца дып ла ма тыч ныя і ін фар ма-
цый ныя ме та ды, ка лі са праўд ны 
агрэ сіў ны ха рак тар ін тэр вен цыі 
ста но віц ца ві да воч ным, а раз мо-
вы пра «аба ро ну пра воў ча ла ве-
ка» па збаў ля юц ца асно вы. Зы хо-
дзя чы з та кой ло гі кі, кі раў ніц тва 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі вы сту пі ла з 
пра па но вай аб пе ра да чы сі рый-
скіх вай ско вых ар се на лаў хі міч-

най зброі пад між на род ны кант роль для яго 
да лей ша га зні шчэн ня. Ра сій ская іні цы я ты ва 
су стрэ ла пры яз нае стаў лен не дзяр жаў най ула-
ды Сі рыі, бы ла пад тры ма на Еў ра пар ла мен там 
і між на род най су поль нас цю (15 дзяр жаў). 11 
ве рас ня 2013 го да з пры мі рэн чым ар ты ку лам 
у га зе це The New York Tіmes да гра мад скас ці 
ЗША звяр нуў ся Ула дзі мір Пу цін. У та кой сі ту а-
цыі прэ зі дэнт Злу ча ных Шта таў Ба рак Аба ма 
за явіў, што «га то вы ад клас ці вай ско вую апе-
ра цыю для та го, каб даць шанс дып ла ма тыч-
ным вы сіл кам».

З ад на го бо ку, па доб на на тое, што дып ла-
ма тыя гэ тым ра зам пе ра маг ла зброю, а кан-
флікт вы ра шыц ца на ка рысць мір на га ўрэ гу ля-
ван ня. Ад нак іс нуе і ін шы по гляд на та кія па дзеі: 
шэ раг ана лі ты каў лі чаць ад но сі ны ЗША і РФ 
стра тэ гіч ным парт нёр ствам, а сі рый скі кан-
флікт уся го толь кі «ня знач ным не па ра зу мен-
нем» па між хаў рус ні ка мі. То бок, вы хо дзя чы 
з мір ны мі пра па но ва мі, якія пра ду гледж ва юць 
раз мя шчэн не на тэ ры то рыі Сі рыі між на род на га 
вай ско ва га кан тын ген ту ААН, ра сій скае кі раў-
ніц тва ства рае для Аба мы маг чы масць «за ха-
ваць твар». Спра ва ў тым, што як знеш нія, так 
і ўнут ра ныя ўмо вы не спры я юць пра вя дзен ню 
вай ско вай апе ра цыі: су праць уз бро е най ін тэр-
вен цыі ў Сі рыю, згод на з апы тан ня мі, вы сту-
па юць да 60% гра ма дзян ЗША; акра мя та го, 
ад моў нае ра шэн не бры тан ска га пар ла мен та 
па ста ві ла крыж на мі лі та рысц кіх па мкнен нях 
Вя лі ка бры та ніі. Без удзе лу блі жэй ша га хаў рус-
ні ка, ва ўмо вах ад сут нас ці гра мад ска га кан-
сен су су ба я вая апе ра цыя маг ла пе ра тва рыц ца 
для ар міі ЗША з «лёг кай пра гул кі» ў доў га тэр-
мі но вы кры ва вы кан флікт кштал ту В'ет на ма 
ці Аф га ні ста на. Та кім чы нам, план Ра сіі мо жа 
быць для ЗША вы ра та валь най са ло мін кай, ка лі 
за мест уз бро е най агрэ сіі ўдас ца раз мяс ціць 

вай ско вы кан тын гент на тэ ры то рыі Сі рыі са 
зго ды яе ўра да, ды яшчэ пад вы гля дам «мі ра-
твор чай апе ра цыі». А гэ та, як той ка заў, «дзве 
вя лі кія роз ні цы».

Але ў та кіх умо вах вель мі важ ную ро лю мае 
па зі цыя Кі тая і ў яшчэ боль шай сту пе ні Іра на, 
які ця пер з'яў ля ец ца клю ча вым гуль цом рэ гі ё-
на. Згод на з мер ка ван нем на мес ні ка Ге не раль-
на га Сакра та ра ААН Джэф ры Фел ма на, «урэ-
гу ля ван не сі рый ска га кан флік ту без ак тыў на-
га ўдзе лу Іра на не маг чы мае». Ві да воч на, што 
ад хі лен не Ба ша ра Аса да ад ула ды і штуч ная 
дэ цэнт ра лі за цыя Сі рыі для афі цый на га Тэ ге ра-
на ні ў якіх умо вах не пры маль ная, а зна чыць, 
сі рый скі кан флікт бу дзе мець пра цяг...

Ва ўмо вах не спа кой на га на ва коль на га све-
ту пы тан ні аба ро ны і на цы я наль най бяс пе кі 
ўваж лі ва раз гля да юц ца і ў Бе ла ру сі. Пэў ны-
мі струк ту ра мі ана лі зу ец ца і аб агуль ня ец ца 
не га тыў ны во пыт кра ін Бліз ка га Ус хо ду, рас-
пра цоў ва юц ца за ха ды як па пад тры ман ні ўнут-
ра най ста біль нас ці і ін фар ма цый най бяс пе кі, 
так і ў на прам ку пад тры ман ня бая здоль нас ці 
ўзбро е ных сіл і ўдзе лу Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
між на род ных вай ско ва-па лі тыч ных бло ках.

Трэ ба ска заць, што ва ен на-па лі тыч ная ва-
га АДКБ у су час ных умо вах ба чыц ца не да стат-
ко вай. Ві да воч на, што для пад тры ман ня бяс-
пе кі ў рэ гі ё не, а так са ма ў ін та рэ сах раз віц ця 
ўзбро е ных сіл кра ін-удзель ніц па трэб ны боль-
шы ўзро вень ін сту цы я на лі за цыі бло ка як у пы-
тан нях ства рэн ня су мес ных вай ско вых адзі нак 
і эфек тыў най сіс тэ мы ар га ні за цыі бяс пе кі, так 
і ў пы тан нях вы твор чай ка а пе ра цыі вай ско-
ва-пра мыс ло ва га комп лек су. Пры гэ тым не-
аб ход на ўлі чыць спе цы фі ку кра і н-удзель ніц, 
што прад стаў ля юць як рэ гі ё ны Ся рэд няй Азіі 
ды За каў каз зе, так і Цэнт раль ную Еў ро пу. 
Роз насць вы клі каў фар мі руе раз на стай насць 
пры яры тэ таў ад нос на ўдзе лу ў АДКБ. Ска жам, 
для Рэс пуб лі кі Бе ла русь больш ак ту аль ны мі 
вы гля да юць не пы тан ні су праць ста ян ня знеш-
нім вай ско вым вы клі кам, а су пра цоў ніц тва ў 
рам ках АДКБ па пы тан нях лік ві да цыі нар ка-
т ра фі ку, су праць дзе ян ня не ле галь най міг ра-
цыі, па гро зам у сфе ры ін фар ма цый най бяс пе-
кі, ба раць ба з кі берз ла чын нас цю.

Ад нак і ас пек ты ва ен на га су пра цоў ніц тва 
з'яў ля юц ца не аб ход ным эле мен там дзяр жаў-
най па лі ты кі ў су час ных умо вах. На пры кан цы 
ве рас ня на тэ ры то рыі на шай кра і ны пач нуц ца 
маш таб ныя бе ла рус ка-ра сій скія вай ско выя 
ву чэн ні «За хад-2013».

Кры ты кі па доб ных ме ра пры ем стваў ва ен-
на га кштал ту пры вык лі пры кры ва цца ру жо вы-
мі ўяў лен ня мі аб су час нас ці і эма цый на ен чаць 
«На вош та гэ та? Нам жа ні чо га не па гра жае! 
Бе ла ру сі ўво гу ле вой ска не па трэб на». Для 
та кіх па цы фіс таў-ап ты міс таў ка рыс на бу дзе 
на га даць ста ра жыт ную рым скую пры маў ку 
«Proemonіtys proemіnіtys» — «Па пя рэ джа ны 
— зна чыць уз бро е ны».

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ, 
па лі тыч ны ана лі тык
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Па пя рэ джа ны — зна чыць уз бро е ны

План Ра сіі мо жа быць для ЗША 
вы ра та валь най са ло мін кай, ка лі 
за мест уз бро е най агрэ сіі ўдас ца 
раз мяс ціць вай ско вы кан тын гент на 
тэ ры то рыі Сі рыі са зго ды яе ўра да, 
ды яшчэ пад вы гля дам «мі ра твор чай 
апе ра цыі». А гэ та, як той ка заў, «дзве 
вя лі кія роз ні цы».

У свецеУ свеце  ��

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Акра мя та го, мне, ды і ўсім дэ пу та там, вель мі важ на ве даць, 

чым ды хае мо ладзь, пра што ду мае, што ёй па трэб на, ча го ёй не ха-
пае, — дадаў парламентарый. — Сён ня мін ская сту дэнц кая мо ладзь 
— гэ та сі ла. З ёй трэ ба лі чыц ца. На рэш це, та кія су стрэ чы да зва ля юць 
ад чуць ся бе ма ла дым. Ка лі я пра ца ваў дэ ка нам, я заў сё ды ка заў пра 
сту дэн таў, што гэ та — элі та, яны леп шыя за ас тат ніх.

Уся го ў До ме ўра да ад бы ло ся дзве су стрэ чы, пры мер ка ва ныя 
да сё лет ня га Дня дэ ма кра тыі. Ра ні цай з вуч ня мі ста ліч ных школ 
су стра каў ся дэ пу тат Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і мо ла дзе вай 
па лі ты цы Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ, а ў дру гой па ло ве дня Ві таль Бусь ко 
ві таў у сце нах пар ла мен та сту дэн таў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. Акра мя та го, у Аваль най 
за ле Па ла ты прад стаў ні коў сту дэн там пер ша га і дру го га кур саў 
БДУ ІР бы лі ўру ча ны член скія бі ле ты гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-
ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДЭ ПУ ТА ТЫ І МО ЛАДЗЬ 
РАЗ ВА ЖА ЛІ...

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 між на род ных спра вах Ві таль БУСЬ КО 
са сту дэн та мі БДУ ІР Ула дзі сла вам ЦА РЫ КА ВЫМ, Вік то ры яй КА ЦЕЙ КАЙ 
і Вік та рам ВА РАН КО.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ад бы ва ец ца аліч боў ка мно гіх 
вы дан няў. Ад нак не ўсіх, як ха-
це ла ся б не ка то рым ка рыс таль-
ні кам ін тэр нэ ту. Бо з 8 міль ё наў 
кніг, што за хоў ва юц ца ў На цы-
я наль най біб лі я тэ цы, толь кі 1 
міль ён не пад па дае пад дзе ян не 
за ко на аб аў тар скіх пра вах. Усе 
ас тат нія кні гі біб лі я тэ ка прос та 
на бы вае і за хоў вае для агуль-
на га ка ры стан ня. Аліч ба ваць іх 
нель га, бо ёсць аў та ры, якія ма-
юць пра вы на ад лі чэн ні за сваю 
ін тэ ле кту аль ную пра цу.

БІБ ЛІ Я ТЭ КА БО ЯЗЬ?
Пер шы на мес нік ды рэк та ра 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Але на 
ДАЎ ГА ПО ЛА ВА ад зна чае, што ў 
на ша га на сель ніц тва рас паў сю-
джа на дум ка: «Я фільм не гля-
дзеў, але ён дрэн ны, я гэ ту кні гу 
не чы таў, але яна дрэн ная, я ў 
біб лі я тэ цы не быў, але мне ня ма 
ча го там ра біць». Яна ўпэў не на, 
што гэ та па мыл ко вае мыс лен не. 
Каб да ка заць па тэн цый ным на-
вед ні кам біб лі я тэ кі ад ва рот нае, 
су пра цоў ні кі ро бяць шмат для 
та го, каб рас па вес ці ўсім ах вот-
ным пра тыя ці ка выя, ка рыс ныя 
рэ сур сы, якія ёсць у біб лі я тэ ках. 
Але на Да ўга по ла ва ад зна чае:

— Зра зу ме ла, ні хто не пой дзе 
ў біб лі я тэ ку гля дзець рас клад 
цяг ні коў — гэ та ёсць у ін тэр нэ це. 

Ад нак па ўсім, што да ты чыц ца 
аду ка цый ных рэ сур саў, на ву кі, 
вы твор час ці, толь кі вір ту аль ных 
звес так не ха пае. Там шмат вель-
мі доб ра га, але гэ та га ма ла. Та му 
вель мі хо чац ца рас ка заць ка рыс-
таль ні кам пра тое, што мы ма ем, 
каб яны іш лі да нас... Біб лі я тэч-
ная аса цы я цыя пры трым лі ва ец-
ца та кой па лі ты кі, дзя ку ю чы якой 
дзі ця, што ўжо мо жа прый сці ў 
біб лі я тэ ку за ру ку з ма ту ляй, ад-
чу вае там сяб роў скую ат мас фе-
ру. Пас ля яно пры звы чай ва ец ца 
да та го, што ёсць неш та, што ён 
шу кае ў ін тэр нэ це, што на бы вае 
ў аса біс тую кніж ную ка лек цыю, 
што прос та па гля дзіць па тэ ле ба-
чан ні — ад нак ёсць і да стат ко ва 
сур' ёз ны блок ін фар ма цыі, па які 
трэ ба іс ці ў біб лі я тэ ку.

Ад нак ці толь кі кан ку рэн цыя 
вір ту аль на га ася род ку сён ня пры-
му шае не ка то рых лю дзей абы хо-
дзіць бо кам біб лі я тэ кі? Даў га по ла-
ва рас ка за ла, што не каль кі га доў 
та му аме ры кан скія да след чы кі 
апуб лі ка ва лі вы ні кі апы тан ня ся-
род мо ла дзі, у вы ні ку яго з'я віў ся 
но вы тэр мін — «біб лі я тэ ка бо язь». 
Аказ ва ец ца, ёсць пэў ная псі ха ла-
гіч ная бо язь пе ра хо ду праз па рог 
біб лі я тэ кі з тым, каб па гру зіц ца ў 
кніж ны свет. Лю дзі ча сам ду ма-
юць: «А што та кое элект рон ны ка-
та лог, я ж не ўмею ім ка рыс тац ца? 
А праз які час мне пры ня суць кні гу, 

ці не за над та доў га да вя дзец ца 
ча каць?» Та му і ад маў ля юц ца ад 
на вед ван ня гэ тай уста но вы.

Ёсць і яшчэ адзін бар' ер — 
уяў лен не пра біб лі я тэ ка раў, як 
пра «сі ніх пан чох» — маў ляў, ся-
дзіць та кая па нен ка, да якой не 
ве да еш, як пад сту піц ца. Каб да-
ка заць сваю твор часць, крэ а тыў-
насць і ад кры тасць да стасункаў, 
біб лі я тэ ка ры на ват ар га ні за ва-
лі вы ста ву сва ёй твор час ці пад 
наз вай «Сам са бе мас так», якая 
па ча ла экс па на вац ца ў На цы я-
наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

У АД ПА ЧЫН КУ  — ГЛЯ ДЗЕЦЬ, 
ЯК ПРА ЦУ ЮЦЬ ІН ШЫЯ

У прад стаў ні коў гэ тай пра фе сіі 
ёсць свая ар га ні за цыя — Бе ла-
рус кая біб лі я тэч ная аса цы я цыя. 
На пра сто рах СНД яна ад мет ная. 
Бо ўсю ды іс нуе юры дыч нае член-
ства, ка лі ўся ар га ні за цыя ўсту пае 
ў гэ та згур та ван не, у нас жа яно 
— аса біс тае. Са свай го за роб ку 
біб лі я тэ ка ры што год ад ліч ва юць 
уз но сы, за кошт якіх іс нуе аса цы я-
цыя і мае маг чы масць пра во дзіць 
пэў ныя ме ра пры ем ствы. Ця пер у 
яе ўва хо дзіць амаль 2000 спе цы-
я ліс таў з усёй краіны.

Пра зні та ва насць з пра фе сі-
яй свед чыць і на ступ ны факт. У 
свой ад па чы нак за ўлас ныя гро-
шы на шы біб лі я тэ ка ры едуць... 
гля дзець біб лі я тэ кі ін шых кра ін. 

ЛЕПШ БАР ТАР!
Свое ча со ва па поў ніць біб лі я-

тэч ныя фон ды — спра ва не та кая 
ўжо прос тая, як мо жа здац ца на 
пер шы по гляд. Та му за клю ча на 
больш за 30 да га во раў аб су-
пра цоў ніц тве з на цы я наль ны мі і 
па ра на цы я наль ны мі біб лі я тэ ка мі 
све ту, пры чым амаль з усіх кан-
ты нен таў. Гэ та да зва ляе біб лі я тэ-
кам аб мень вац ца кні га мі — бар-
тар на. І гэ та важ на, бо кошт кніг 
рас це, і кам плек та ваць фон ды 
вы ключ на за бюд жэт ныя срод кі 
над звы чай скла да на. І гэ тая сі ту-
а цыя ха рак тэр ная не толь кі для 
на шай кра і ны.

Мож на толь кі зда гад вац ца, 
што зда рыц ца з тра ды цый ны мі 
біб лі я тэ ка мі праз па ру дзе ся ці-
год дзяў, ка лі не тое што кож ная 
сям'я, але кож нае дзі ця бу дзе 
мець не па ад ным, а ад ра зу па 
не каль кі кі шэн ных кам п'ю та раў?.. 
Ад нак на ша па ка лен не, якое зна-
хо дзіц ца на пе ра кры жа ван ні гра-
мад ства тра ды цый на га і ін фар-
ма цый на га, бу дзе атрым лі ваць 
аса ло ду ад маг чы мас ці чуць пах 
фар бы све жых ад дру ка ва ных ста-
ро нак, гар таць іх, роз на га ко ле ру 
і таў шчы ні; маг чы мас ці штось ці 
ад зна чыць, за гнуць, на ма ля ваць 
на па лях; па да рыць ці вы пра сіць 
на па мяць пэў ную, асаб лі вую для 
нас, кні гу.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ЗУ СІМ НЕ СТРАШ НАЕ МЕС ЦА! Дэ ма гра фіч ная бяс пе каДэ ма гра фіч ная бяс пе ка  ��

ЯК ВЯР НУЦЬ СЯМ'І ПРЭ СТЫЖ?
Вы ка нан не Пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс пе кі на 2011-2015 га-
ды за сё лет ні пе ры яд пра ана лі за ва на на чар го вым па ся джэн ні 
Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

У дэ ма гра фіч най сі ту а цыі на Мін шчы не ёсць па зі тыў ныя зру хі — пра 
гэ та свед чыць па вы шэн не на ра джаль нас ці. За 8 апош ніх га доў агуль-
ны ка э фі цы ент на ра джаль нас ці па вя лі чыў ся і скла дае ця пер 13% — 
адзін з са мых вы со кіх у кра і не. Су мар ны ка э фі цы ент на ра джаль нас ці 
так са ма ўзрос да 1,9, у той час як у рэс пуб лі цы ён 1,6. Ра зам з тым на 
Мін шчы не па мян ша ец ца агуль ная коль касць на сель ніц тва, а па каз чык 
смя рот нас ці вы со кі — 15,1 пра мі ле. Ка э фі цы ент смя рот нас ці ў сель-
скай мяс цо вас ці пе ра вы шае ка э фі цы ент смя рот нас ці ў га ра дах амаль 
у два ра зы. Хва люе і та кая праб ле ма, як смерць ад вон ка вых пры чын: 
утап лен не, вы твор чы траў ма тызм, гі бель на па жа рах, у да рож на-
транс парт ных зда рэн нях, у вы ні ку су іцы ду, ал ка га ліз му і нар ко ты каў. 
Так, за паў го да за гі ну ла 916 ча ла век, у тым лі ку 216 с кон чы лі жыц цё 
са ма губ ствам. І ў асноў ным гэ та лю дзі пра ца здоль на га ўзрос ту.

Старшыня Мінскага аблвыканкама Ба рыс БА ТУ РА на га даў, што 
год та му да сяг ну та да моў ле насць лі чыць пра гра му дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі асноў ным рэ гі я наль ным пра ек там, але ў рэ аль нас ці яна не 
ста ла ме на ві та та кой для ўсіх за ці каў ле ных ба коў. Ме на ві та та му вар та 
звяр нуць асаб лі вую ўва гу на па вы шэн не прэ сты жу поў най, шмат дзет-
най і ўлад ка ва най сям'і, за ха ван не ся мей ных каш тоў нас цяў, знач насць 
сям'і ў гра мад стве, вы ха ваць у лю дзей кло пат пра сваё зда роўе і зда-
роўе сва іх бліз кіх. Праў да, на Мін шчы не ста ла больш шлю баў і менш 
раз во даў. На прык лад, за сем ме ся цаў ле тась за рэ гіст ра ва на 5460 
шлю баў і 3672 раз во ды, сё ле та ад па вед на 7000 і 3100. Тым не менш 
ёсць не да пра цоў кі ў ра бо це з ма ла ды мі сем' я мі. Больш за тра ці ну 
раз во даў пры па дае на сем'і, якія пра жы лі ў шлю бе больш за 5 га доў. 
У вы ні ку раз во ду толь кі ў мі ну лым го дзе за ста лі ся без баць кі ці ма ці 
звыш 4 тыс. дзя цей. Вя лі кая до ля і дзя цей, якія на ра дзі лі ся ў вы ні ку 
па за шлюб ных ад но сін — больш за 19%. Та кія не маў ля ты, як пра ві ла, 
з'яў ля юц ца ў жан чын 20-29 га доў. Шмат у воб лас ці і ма ла дзет ных 
сем' яў. Та му вель мі вост ра ста іць пы тан не ўзнаў лен ня на сель ніц тва. 
Але да гэ та га ча су ня ма ад па вед ных раз лі каў як на аб лас ным, так і 
на ра ён ных уз роў нях: якіх коль кас ных і якас ных па каз чы каў трэ ба 
да сяг нуць у гэ тым пла не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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