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28 верасня 2013 г.НАДЗЁННАЕ2

Считать недействительными страховые полисы ЗАО «СК «Белросстрах»:
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за 

границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1086806, 0996653, 1023087, 1069328, 1069444, 1092582, 
1110687, 1117875, 1014877, 1057963, 1067077, 1146293, 1106353, 1159214, 1159215, 
1177078, 1177091-1177092, 1203798; 

- добровольное страхование ответственности перевозчика Ф.2РП сер. БИ № 0000252;
- квитанции 1 СУ серия КС №№ 0286037, 0919284, 3473142, 0918374, 0921998. УНП 100782388.

08 октября 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Брестский КСМ».

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

02.10.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.УНП 200295903

Публичная оферта (предложение) 
о начислении поощрительного процентного дохода 

по срочным банковским вкладам 
в белорусских рублях

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 27 сентября 2013 
года начисление поощрительного процентного дохода по следующим 
срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях: 

- «Сберегательный» – в размере 18% годовых; 
- «Ваш выбор» (вне зависимости от ежедневного остатка вклада) 

– в размере 17% годовых; 
- «Премиально-накопительный «Детский» – в размере 16,5% 

годовых; 
- «Классик плюс» – в размере 14,7% годовых, 
- Накопительный – в размере 13% годовых. 
Начисление поощрительного процентного дохода производится 

на ежедневные фактические остатки указанных видов вкладов за 
период с 27.09.2013 или дня открытия вклада (депозита) после ука-
занной даты по 29.10.2013 (включительно). 

Присоединение к остатку вклада поощрительного процентного 
дохода производится 30.10.2013. 

При этом поощрительный процентный доход не выплачивается:
- в случае если в период с 27.09.2013 по 29.10.2013 (включительно) 

совершается возврат вкладчику суммы вклада (в том числе вкладов, 
срок возврата которых наступил в указанный период 2013 г.) или 
расходная операция, влекущая перерасчет причитающегося по вкла-
ду дохода, или первая расходная операция на основании свидетель-
ства о праве на наследство; 

- в случае если на 27.09.2013 по вкладу начисляется пониженная 
процентная ставка или доход по вкладу начисляется в размере ставки 
вклада до востребования (в том числе по вкладам «Сберегательный» 
и «Классик плюс», срок возврата которых наступил до 27.09.2013). 

Начисление дохода на сумму поощрительного процентного до-
хода производится с 30.10.2013. 

2. Акцептом публичной оферты (предложения), указанной в пун-
кте 1, является получение вкладчиком поощрительного процентного 
дохода. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» устанавливает с 27 сентября 2013 года 
процентную ставку в размере 45% годовых по вновь принимаемым 
срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Гарантиро-
ванный доход» на 35 дней (по ранее принятым вкладам, установ-
ленный размер процентной ставки применяется с даты автоматиче-
ского перезаключения на новый срок, начиная с 27.09.2013). 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в одностороннем порядке 

в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

«ГА РАН ТУ ЮЦЬ» ПАД 45%
Най буй ней шы ка мер цый ны банк Бе ла ру сі ўста наў лі вае з 

уча раш ня га дня больш вы со кую стаў ку па но вых бан каў скіх 
укла дах у ай чын най ва лю це «Га ран та ва ны да ход», па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка. Ця пер па гэ тым дэ па-
зі це на 35 дзён клі ен там бан ка пра па ну юць атры ма ць да ход у 
па ме ры 45% га да вых.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

У КАСТ РЫЧ НІ КУ БА ЗА ВАЯ — 130 ТЫ СЯЧ
Згод на з па ста но вай Саў мі на № 842, з пер шых дзён каст-

рыч ні ка ба за вая ве лі чы ня ў на шай кра і не па вя ліч ва ец ца на 30 
ты сяч і скла дзе 130 ты сяч руб лёў. Апош ні раз ба за вую ве лі чы-
ню па вя ліч ва лі ле тась у кра са ві ку. Та ды яна ўзрас ла з 35 000 
да 100 ты сяч руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДОБ РА АХ ВОТ НАЯ ЗДА ЧА ЗБРОI
З 30 ве рас ня па 4 каст рыч нi ка ў Мiн ску бу дзе пра во дзiц-
ца апе ра тыў на-пра фi лак тыч нае спе цы яль нае комп лекс-
нае ме ра пры ем ства «Ар се нал» па доб ра ах вот най зда чы 
зброi i бо еп ры па саў.

Пры доб ра ах вот най зда чы зброi i бо еп ры па саў у ор га ны 
ўнут ра ных спраў раз мо ва не iдзе пра ад мi нiст ра цый нае або 
кры мi наль нае па ка ран не, на гад вае стар шы iн спек тар па да зва-
ляль най ра бо це ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi 
мi лi цыi гра мад скай бяс пе кi УУС ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска га 
ра ё на г. Мiн ска Юрый СI ЛI ВОН ЧЫК. Звяр тац ца мож на на ад-
ра се вул. Бя лiн ска га, 10, атры маць да дат ко вую iн фар ма цыю 
— па ну ма рах: 280 97 31, 280 02 02, 280 24 42.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

НО ВЫ СПАР ТЫЎ НЫ ТЭ ЛЕ КА НАЛ 
ЗА ПУС ЦЯЦЬ У ЛIС ТА ПА ДЗЕ

Па гля дзець «Бе ла русь 5» мож на бу дзе ўжо з 1 каст рыч-
нi ка — але толь кi ў сце нах На цы я наль най дзяр жаў най 
тэ ле ра дыё кам па нii. Пры клад на праз ме сяц, пас ля на-
лад кi тэх нi кi i вi зу аль на га афарм лен ня тэ ле ка на ла, а 
так са ма на ву чан ня тэх нiч на га пер са на лу спар тыў ная 
«кноп ка» праз ка бель ных апе ра та раў прый дзе i да звы-
чай ных гле да чоў.

«Асноў ны мi фар ма та мi на ка на ле бу дуць пра мыя транс ля цыi 
спар тыў ных спа бор нiц тваў, на вi ны спор ту i ана лi ты ка. Пры я-
ры тэ там жа «Бе ла русь 5» ста не вы ка ры стан не экс клю зiў на га 
кан тэн ту», — пад крэс лi ва юць на ка на ле.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

СТРА ЛЯЎ ПА ЛЮ ДЗЯХ, 
КАБ ВЫ ПРА БА ВАЦЬ ПІС ТА ЛЕТ

За вер ша на рас сле да ван не кры мі наль най спра вы ў да чы-
нен ні да муж чы ны, які 22 чэр ве ня траў ма ваў трох лю дзей 
на пры пын ку гра мад ска га транс пар ту ў Мін ску.

Дзе ян ні 29-га до ва га «страл ка» ква лі фі ка ва ны як асаб лі ва 
злос нае ху лі ган ства. Па вод ле слоў афі цый на га прад стаў ні ка 
След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юліі Ган ча ро вай, у мо мант здзяйс-
нен ня зла чын ства ён быў на пад піт ку. Ка лі ка заць пра ма ты вы, то 
сам аб ві на ва ча ны сцвяр джае, што яму за ха це ла ся вы пра ба ваць 
пра ца здоль насць на бы та га на пя рэ дад ні пнеў ма тыч на га піс та ле та. 
След ства ад зна чае, што муж чы на стра ляў па лю дзях свя до ма і 
да пус каў, што мо жа на нес ці ім ця лес ныя па шко джан ні.

Як вы свет лі ла ся, «стра лок» мае дзве су дзі мас ці за раз бой і 
ра ба ван не, ні дзе не пра цуе. Яго ха рак та ры зу юць як ча ла ве ка, 
які су праць пас таў ляе ся бе гра мад ству, грэ буе нор ма мі ма ра лі. 
За раз аб ві на ва ча ны зна хо дзіц ца пад вар тай.

На га да ем, што 22 чэр ве ня ся род бе ла га дня з лег ка вой ма шы-
ны аб стра ля лі пры пы нак гра мад ска га транс пар ту на Пар ты зан-
скім пра спек це Мін ска. Ма ла ды ча ла век і дзве дзяў чы ны, якія ў 
гэ ты мо мант зна хо дзі лі ся на пры пын ку, атры ма лі ра нен ні і бы лі 
шпі та лі за ва ны. Аў та ма біль з па да зра ва ны мі з мес ца зда рэн ня 
знік. Не ўза ба ве яго знай шлі на тэ ры то рыі Мін ска і за тры ма лі ча-
ты рох ма ла дых лю дзей, якія зна хо дзі лі ся ў са ло не.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЛЕ ТА ЯС НАЕ «ПРА СПА ЛІ»...
З па чат кам на ву чаль на га го да ў ся рэд няй шко ле № 8 па 
ву лі цы Ва сіль ка ў Грод не... пра ця кае дах.

Гэ ты факт быў агу ча ны на па ся джэн ні ка ле гіі Ка мі тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці па вы ні ках ма ні то рын гу 
пад рых тоў кі да асен не-зі мо ва га пе ры я ду. Так бы мо віць, ле та 
яс нае «пра спа лі», а ка лі на рэш це па ча лі ра ман та ваць дах... У 
вы ні ку за ця кан ня ва ды пас ля даж джоў у па мяш кан нях на верх ніх 
па вер хах бу дын ка па шко джа ны шпа ле ры на сце нах, столь, пар кет 
у ак та вай за ле. Стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Гро-
дзен скай воб лас ці Ва сіль Ге ра сі маў да ру чыў ра за брац ца, ча му 
не аб ход ныя ра бо ты не вы ка на лі да 1 ве рас ня, і па ка раць ві ноў-
ных. І каб не атры ма ла ся так, што гро шы на на вя дзен не па рад ку 
ў па мяш кан нях бу дуць збі раць з баць коў школь ні каў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

АБУЦЬ МОГ ЦЭ ЛУЮ ВЁС КУ
Больш як 260 пар абут ку кош там ка ля 44 міль ё наў руб лёў 

кан фіс ка ва лі ў мінск ага прад пры маль ні ка. Аў то «Мер се дэс-
Бенц», якім ён кі ра ваў, су пра цоў ні кі ДАІ за тры ма лі ра ні цай на 
аў та да ро зе Брэст—Мінск—мя жа РФ. Не аб ход ныя кант роль ныя 
зна кі на та ва ры ад сут ні ча лі. У да чы нен ні да біз нес ме на скла-
дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол.

БЕН ЗІН ЗА МЕСТ ДРОЎ
У вёс цы Ста се ва Лёз нен ска га ра ё на ад быў ся па жар у 
жы лым до ме з-за та го, што гас па дар спра ба ваў рас па-
ліць печ у кух ні бен зі нам.

— Аб па жа ры ў служ бу вы ра та ван ня па ве да мі лі ка ля дзе вя ці 
га дзін ра ні цы. І ўжо праз дзве хві лі ны на мес ца зда рэн ня пры бы-
ло пад раз дзя лен не па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га па ста, 
раз ме шча на га ў гэ тым жа на се ле ным пунк це. Гас па дар до ма, 
пен сі я нер, зна хо дзіў ся на ву лі цы, а ўнут ры ахоп ле на га аг нём 
бу дын ка бы лі яго жон ка і це шча, 1929 го да на ра джэн ня, — рас-
ка за ла Ма ры на Фан до, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДЗІЎ НЫ СВЕТ ЧЭС ЛА ВА НЕ МЭ НА
У ня дзе лю 29 ве рас ня ў Шчу чын скім ра ё не ла дзяць 
свя та му зы кі імя свай го зем ля ка Чэс ла ва Не мэ на «Гэ ты 
дзіў ны свет».

Свя та рас пач нец ца ў вёс цы Ста рыя Ва сі ліш кі з эк скур сіі ў 
клу бе-му зеі Чэс ла ва Не мэ на і вы ступ лен ня ан самб ля поль скай 
пес ні «Крэ со вя цы» (г. Лі да), а пра доў жыц ца ў аг ра га рад ку Ва-
сі ліш кі. Па мя ці зна ка мі та га му зы кан та бу дуць пры све ча ны фо-
та вы ста ва «Чэс лаў Не мэн. Вяр тан не...», дэ ман стра цыя да ку-
мен таль на га філь ма «Гэ ты дзіў ны свет», кан цэрт са ма дзей ных 
ар тыс таў. Акра мя та го, у пра гра ме свя та — вы ста ва-про даж 
яб лы каў, «Го рад май строў». Да рэ чы, толь кі сё ле та ў вё сач цы 
Ста рыя Ва сі ліш кі, на ра дзі ме Чэс ла ва Не мэ на, па вод ле слоў 
за гад чы ка клу ба-му зея Ула дзі мі ра Ся ню ты, па бы ва ла ка ля 1,5 
ты ся чы ту рыс таў. Пры яз джа лі гос ці не толь кі з Бе ла ру сі, але і 
з ін шых кра ін бы ло га СССР, а так са ма з Поль шчы, Літ вы, Га-
лан дыі, Фран цыі, Із ра і ля, Шве цыі, ЗША.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

«БРОН ЗА» — ЗА НА ВУ КI АБ ЗЯМ ЛI
Брон за выя ме да лi за ва я ва лi бе ла рус кiя школь нi кi на 
7-й мiж на род най алiм пi я дзе на вук аб Зям лi, што пра-
хо дзi ла ў Iн дыi.

Збор ную ка ман ду на шай кра i ны прад стаў ля лi вась мi клас-
нiк ста лiч най гiм на зii № 22 Ар цём Зуб рыц кi, дзе ся цi клас нi ца 
гiм на зii № 33 Мiн ска Ан ге лi на Кха цi ва да, ву чань 10-га кла са 
ма гi лёў скай гiм на зii № 4 Глеб Ла зо вiк i дзе вя цi клас нiк гiм на зii 
№ 1 г. Жо дзi на Ула дзi слаў Да глiс.

Бе ла ру сам да вя ло ся спа бор нi чаць у Iн дыi з ра вес нi ка мi з 27 кра-
iн. Ад удзель нi каў па тра ба ва ла ся пра дэ ман стра ваць сваё ве дан не 
аст ра но мii, ат мас фе ры, гiд ра сфе ры i геа сфе ры. Усе раз дзе лы 
ўклю ча лi як тэ а рэ тыч ныя пы тан нi, так i прак тыч ныя за дан нi. Пры-
чым для iх вы ка нан ня па трэб на бы ло ве дан не анг лiй скай мо вы.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Ма гі лёў скія ве тэ ра ны звяр ну лі ся да 
ўлад з но вым ха дай ніц твам аб пры-
сва ен ні аб лас но му цэнт ру га на ро ва га 
зван ня «го рад-ге рой», якое пра па ну-
юць за сна ваць на ўзроў ні СНД.

Стар шы ня Са ве та аб лас ной ве тэ ран скай 
ар га ні за цыі Ана толь Люб чан ка па ве да міў, што 
Ма гі лёў скі абл вы кан кам пад трым лі вае прось-
бу ве тэ ра наў ад на віць гіс та рыч ную спра вяд лі-
васць і пры знаць за слу гі Ма гі лё ва.

— Ня ма ні вод на га та ко га го ра да ў Бе ла ру-
сі, дзе б тры ма лі аба ро ну 23 дні і но чы, — ка жа 
Ана толь Люб чан ка, — і дзе б та кі вя лі кі ўдзел 
у стрым лі ван ні во ра га бра ла гра ма дзян скае 
на сель ніц тва: што дня дзя сят кі ты сяч ча ла век 
вы хо дзі лі, каб бу да ваць ума ца ван ні. Па куль 
яшчэ жы выя на шы ве тэ ра ны вай ны, трэ ба 
зра біць Ма гі лёў го ра дам-ге ро ем.

З та кой прось бай ве тэ ра ны Ма гі лёў шчы ны 
звяр та юц ца да ўлад не пер шы раз. «Так, ра бі лі 
гэ та не ад ной чы, але нас, на жаль, не па чу лі», 
— пры знае лі дар ве тэ ра наў Ма гі лёў шчы ны. 
Ця пер ро біц ца но вая спро ба, бо та кі цал кам 
за слу жа ны ста тус аб лас но га цэнт ра, мяр ку юць 
у рэ гі ё не, быў бы са мым леп шым па да рун кам 
да дзвюх юбі лей ных дат — вы зва лен ня Бе ла-
ру сі (у 2014 г.) і Пе ра мо гі (у 2015 г.).

У ве тэ ран скай ар га ні за цыі спа дзя юц ца, што 
Ма гі лёў скі абл вы кан кам, па вод ле іх ха дай ніц-
тва, звер нец ца ў вы ка наў чы ка мі тэт СНД, каб 
за клі каць кра і ны Са друж нас ці, якія рых ту юц ца 
ад зна чыць 70-год дзе Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай-
чын най вай не, аб мер ка ваць пы тан не аб за сна-
ван ні зван ня «го рад-ге рой» на сва ім уз роў ні. 
Пры чым гэ та мо жа да ты чыц ца не толь кі Ма гі-
лё ва, але ўсіх га ра доў, якія ўнес лі знач ны ўклад 
у ге ра іч ную аба ро ну ад фа шысц кіх за хоп ні каў, 
але іх за слу гі не бы лі ад зна ча ны.

Між тым, ба раць ба за зван не «го ра да-ге роя» 
ёсць не адзі ны кло пат на пя рэ дад ні вя лі кай да-
ты. Сён ня ў Ма гі лёў скай воб лас ці жы ве 3400 ве-

тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. З іх амаль 2,5 
ты ся чы — яе не па срэд ныя ўдзель ні кі. Га лоў ная 
за да ча — каб ні хто з іх не быў за бы ты.

Та му ў Ма гі лёў скай воб лас ці хут ка стар туе 
даб ра чын ная ак цыя «З лю боўю да ве тэ ра-
наў», па ве да міў жур на ліс там на чаль нік Га-
лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі абл вы кан ка-
ма Ана толь Сін ка вец. У яе ме жах мяр ку ец ца 
пра во дзіць роз ныя ме ра пры ем ствы (кан цэр ты, 
твор чыя ве ча ры ны, су стрэ чы), а за роб ле ныя 
на іх срод кі пе ра ліч ваць на ра ху нак мяс цо вых 
ве тэ ран скіх ар га ні за цый. Да ак цыі мяр ку юць 
да лу чыц ца ра бот ні кі не толь кі сфе ры куль ту-
ры, але так са ма ахо вы зда роўя, са цы яль ных 
служ баў, аду ка цыі, спор ту і ту рыз му.

Ад нак кан цэр та мі спра ва не аб мя жу ец-
ца: ад бу дзец ца вы ву чэн не са цы яль на-бы-
та вых умоў жыц ця ве тэ ра наў вай ны (да рэ-
чы, у Ма гі лёў скай воб лас ці ня ма чар гі на 
па ляп шэн не жыл лё вых умоў ве тэ ра наў), 
прой дуць комп лекс ныя ме ды цын скія агля-
ды.

Гэ ты мі дня мі ва ўсход ніх сель скіх ра ё-
нах Ма гі лёў скай воб лас ці па ча лі ад зна чаць 
70-га до вы юбі лей вы зва лен ня ад фа шысц-
кіх за хоп ні каў. Свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
пра хо дзяць у рай цэнт рах, а 12 ліс та па да ў 
Кры ча ве ад бу дзец ца вя лі кае свя та з удзе-
лам дэ ле га цый з па меж ных ра сій скіх рэ-
гі ё наў.

Іло на ІВА НО ВА.

ЦІ БЫЦЬ МА ГІ ЛЁ ВУ ГЕ РО ЕМ?

— Алег Ві толь да віч, на коль-
кі, на ва шу дум ку, быў плён-
ным фо рум, які прай шоў, ці 
за да во ле ны вы аса біс та яго 
ар га ні за цы яй?

— Удзель ні кі фо ру му пра дэ-
ман стра ва лі вы со кі ўзро вень 
пра фе сі я на ліз му, што вы ні кае з 
агу ча ных пра па ноў і іні цы я тыў у 
га лі не куль ту ры, аду ка цыі, на ву кі 
і іна ва цый, фі зіч най куль ту ры і 
спор ту, ту рыз му. Асаб лі вы ін та-
рэс вы клі ка ла ся род удзель ні каў 
ра бо та мо ла дзе вай сек цыі. І, зра-
зу ме ла, у асно ве фо ру му ля жа лі 
пы тан ні эка ла гіч най куль ту ры і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 
Ім на да ва ла ся асаб лі вая ўва га. 
Най больш ці ка выя і каш тоў ныя 
пра па но вы дэ ле га таў зной дуць 
ад люст ра ван не ў вы ні ко вай рэ-
за лю цыі фо ру му. Пад рых та ва ны 
да ку мент быў пры ня ты ўдзель-
ні ка мі з не ка то ры мі па праў ка-
мі. Спра ва ў тым, што ў хо дзе 
аб мер ка ван ня ўзнік ла не аб ход-
насць да пра ца ваць рэ за лю цыю 
і ўнес ці ў яе пэў ныя ка рэк ты вы. 
Зноў жа, гэ та звя за на з ак тыў най 
ра бо тай роз ных сек цый. Да ку-
мент бу дзе да поў не ны най больш 
ці ка вы мі пра па но ва мі, пас ля ча го 
з ім мож на бу дзе азна ё міц ца.

У цэ лым ма гу ска заць, што VІІІ 
Фо рум твор чай і на ву ко вай ін тэ лі-
ген цыі дзяр жаў — удзель ніц СНД 
быў ар га ні за ва ны на вы со кім уз-
роў ні. У яго пра цы ўзя лі ўдзел ка ля 
500 прад стаў ні коў кра ін Са друж-
нас ці, Бал тыі і Гру зіі, Вы ка наў ча га 
ка мі тэ та СНД, Між пар ла менц кай 
Асамб леі дзяр жаў — удзель-
ніц СНД, ор га наў га лі но ва га су-

пра цоў ніц тва СНД, Еў рА зЭС, 
ЮНЕС КА, гра мад скіх, аду ка цый-
ных, на ву ко вых і твор чых ар га ні-
за цый. На ад рас фо ру му па сту пі-
лі пры ві тан ні кі раў ні коў дзяр жаў 
Са друж нас ці — Азер бай джа на, 
Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ра сіі, Та джы-
кі ста на, Турк ме ні ста на.

Акра мя ра бо ты тэ ма тыч ных 
сек цый, дэ ле га ты роз ных кра-
ін атры ма лі маг чы масць узяць 
удзел у ка ар ды на цый най на ра-
дзе кі раў ні коў ор га наў га лі но ва га 
су пра цоў ніц тва СНД гу ма ні тар-
най сфе ры, па ся джэн ні Ра ды 
Еў ра зій скай аса цы я цыі ўні вер-
сі тэ таў, Ра ды рэк та раў на цы я-
наль ных кан сер ва то рый дзяр-
жаў — удзель ніц СНД, су мес ным 
па ся джэн ні Ра ды па гу ма ні тар-
ным су пра цоў ніц тве дзяр жаў 
— удзель ніц СНД і праў лен ня 
Між дзяр жаў на га фон ду гу ма ні-
тар на га су пра цоў ніц тва.

— Ці не маг лі б вы на зваць 
са мыя, на ваш по гляд, ці ка выя 
і каш тоў ныя пра па но вы, агу ча-
ныя ў хо дзе фо ру му?

— Скла да на ўс пом ніць іх усе, 
та му што пра па ноў бы ло агу ча-
на са праў ды шмат. Прад стаў ні кі 
твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі 
вель мі ад каз на па ды шлі да ра-
бо ты. На прык лад, удзель ні каў 
фо ру му па ра да ваў пра ект «100 
ідэй для Бе ла ру сі», і не вы клю-
ча на на ват, што на пра сто ры 
Са друж нас ці ён атры мае но вую 
наз ву — «100 ідэй для СНД». Па-
сту пі ла пра па но ва пры зна чыць у 
2014-м у СНД не толь кі куль тур-
ную, але і мо ла дзе вую ста лі цу. 
Рэк тар МДУ імя М.В. Ла ма но-

са ва ака дэ мік Вік тар Са доў ні чы 
пра па на ваў ар га ні за ваць у рам-
ках Са друж нас ці на ву ко вы клуб. 
Да рэ чы, у за ключ най рэ за лю цыі 
мы аба зна чы лі гэ ту іні цы я ты ву 
і пра па на ва лі МДУ рас пра ца-
ваць пра ект кан цэп цыі дзей нас-
ці клу ба і прад ста віць на ву ко вы 
дак лад па ак ту аль ных пы тан нях 
для аб мер ка ван ня на чар го вым 
фо ру ме.

Так са ма бы ла агу ча на іні цы я-
ты ва аб ства рэн ні ў Са друж нас-
ці Не за леж ных Дзяр жаў бан ка 
звес так іна ва цый ных ідэй мо-
ла дзі. Не за ста ла ся без ува гі і 
сфе ра ту рыз му: хоць на 2014 
год у кра і нах СНД на ме ча на 
пра вя дзен не больш за паў сот ні 
су мес ных ме ра пры ем стваў, бы-
ла вы ка за на дум ка аб не аб ход-
нас ці атры ман ня больш дэ та лё-
вай ін фар ма цыі аб ту рыс тыч ных 
маг чы мас цях роз ных кра ін, аб 
ар га ні за цыі боль шай коль кас ці 
ме ра пры ем стваў па пра соў ван ні 
ту рыс тыч ных па слуг. Най больш 
ці ка выя пра ек ты па раз віц ці 
ту рыз му га то вы пад тры маць 
Між дзяр жаў ны фонд гу ма ні тар-
на га су пра цоў ніц тва дзяр жаў 
— удзель ніц СНД. У су вя зі з гэ-
тым у за ключ най рэ за лю цыі мы 

аба зна чы лі важ насць пра вя дзен-
ня ў 2014 го дзе ІІ Між на род най 
кан фе рэн цыі па су пра цоў ніц тве і 
фар мі ра ван ні ўзгод не най па лі ты-
кі ў пы тан нях раз віц ця куль тур на-
па зна валь на га ту рыз му ў рам ках 
СНД. Удзель ні кі фо ру му так са ма 
пад тры ма лі маг чы мае пры няц це 
сё ле та Стра тэ гіі раз віц ця су пра-
цоў ніц тва ў га лі не ту рыз му на 
пе ры яд да 2020 го да.

Акра мя та го, вы каз ва ла ся 
дум ка аб важ нас ці пры цяг нен ня 
цэнт раль ных тэ ле ка на лаў кож най 
з кра ін Са друж нас ці да больш ак-
тыў на га асвят лен ня ме ра пры ем-
стваў, якія пра вод зяц ца ў рам ках 
СНД. Спе цы яль ны прад стаў нік 
прэ зі дэн та Ра сіі па між на род ным 
куль тур ным су пра цоў ніц тве Мі ха-
іл Швыд кой, на прык лад, лі чыць, 
што не аб ход на шу каць і ства раць 
больш па зі тыў ных ін фар ма цый-
ных пад стаў для срод каў ма са-
вай ін фар ма цыі. Гэ та да па мо жа 
пе ра біць не га тыў ныя ін фар ма-
цый ныя плы ні, якія пе ры я дыч на 
ўзні ка юць па між на шы мі кра і на-
мі, бо, як вя до ма, на пра сто ры 
СНД не мо жа быць іза ля ва на га 
ін фар ма цый на га су пра ва джэн-
ня. Да та го ж агуль ных ін та рэ-
саў у гу ма ні тар най сфе ры ў нас 
да стат ко ва. Га лоў нае — за ўва-
жаць важ ныя ін фар ма цый ныя 
пад ста вы і ак цэн та ваць на іх 
ува гу прэ сы, за ці каў лі ваць яе ў 
асвят лен ні ме ра пры ем стваў, якія 
пра вод зяц ца на ўзроў ні Са друж-
нас ці. Гэ та да ты чыц ца не толь кі 
між на род най тэ ле ра дыё кам па ніі 
«Мір», але і СМІ на цы я наль на га 
зна чэн ня, і асаб лі ва тэ ле ка на лаў, 
коль касць аў ды то рыі якіх вель мі 
вя лі кая.

— Лейт ма ты вам гэ та га ме-
ра пры ем ства ста ла эка ла гіч-
ная тэ ма ты ка, але, як вы ад зна-
чы лі, аб мяр коў ва лі ся і мно гія 
ін шыя пы тан ні. Якія кан крэт на 
ра шэн ні знай шлі ад люст ра ван-
не ў за ключ най рэ за лю цыі?

— Удзель ні кі фо ру му твор чай 
і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі ма юць 
на мер са дзей ні чаць най хут чэй-
ша му ства рэн ню Між дзяр жаў най 

эка ла гіч най ра ды. Да экс перт най 
пра цы пры ства рэн ні та кой ра ды 
пла ну ец ца да лу чаць прад стаў ні-
коў Гру зіі і кра ін Бал тыі. Гэ та да-
па мо жа вы ра шаць за да чы між-
дзяр жаў на га ха рак та ру, на кі ра-
ва ныя на за ха ван не бія ла гіч най і 
ланд шафт най раз на стай нас ці на 
пра сто ры Са друж нас ці.

Пла ну ец ца ўдас ка наль ваць 
якасць эка ла гіч най аду ка цыі, 
пад трым лі ваць фар мі ра ван не 
між на род ных ка лек ты ваў для 
су мес най на ву ко ва-да след чай 
дзей нас ці ў га лі не эка ло гіі і пры-
ро да ка ры стан ня, аказ ваць пад-
трым ку пры ар га ні за цыі між на-
род ных аду ка цый ных пра ек таў 
у га лі не эка ло гіі, эка ла гіч на га і 
аграр на га ту рыз му.

Атры ма юць раз віц цё пра ек ты, 
на кі ра ва ныя на фар мі ра ван не 
ста ноў ча га імі джу дзяр жаў — 
удзель ніц СНД, а так са ма пра-
ек ты па рас паў сюдж ван ні рус-
ка моў ных вы дан няў (у тым лі ку 
элект рон ных) для на ву ко вых і 
аду ка цый ных ар га ні за цый, на-
цы я наль ных і ўні вер сі тэц кіх біб-
лі я тэк кра ін Са друж нас ці, Бал-
тыі і Гру зіі, уклю ча ю чы вы да вец кі 
пра ект се рыі кніг «Су гуч насць 
сэр цаў». Пра фе сі я на лы ме ды я -
с фе ры кра ін Са друж нас ці пра цяг-
нуць браць удзел у маш таб ным 
ме ды я фо ру ме «Парт нёр ства ў 
імя бу ду чы ні», які што год пра хо-
дзіць у Мін ску. У 2013—2014 га-
дах бу дзе ак ту аль най прак ты ка 
гаст роль на-аду ка цый ных ту раў 
Мо ла дзе ва га сім фа ніч на га ар-
кест ра СНД.

Ак ты ві зу ец ца ва лан цёр ская 
ра бо та мо ла дзі кра ін Са друж-
нас ці ў су мес ных эка ла гіч ных 
пра ек тах, на зі мо вых Алім пій скіх 
гуль нях у Со чы-2014, у пра ек це 
«Вах та Па мя ці», пры све ча ным 
свят ка ван ню 70-год дзя Пе ра мо-
гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. У 
2014—2015 га дах бу дзе па-ра-
ней ша му рэа лі зоў вац ца між дзяр-
жаў ная пра гра ма «Куль тур ныя 
ста лі цы Са друж нас ці», але ўжо 
з улі кам Го да ту рыз му ў СНД, 
які ча ка ец ца, і свят ка ван ня 70-

год дзя Пе ра мо гі на ро даў кра ін 
Са друж нас ці ў Вя лі кай Ай чын-
най вай не.

Гэ та да лё ка не ўсе ра шэн ні, 
аба зна ча ныя ў за ключ най рэ за-
лю цыі фо ру му на ву ко вай і твор-
чай ін тэ лі ген цыі. Больш за тое, 
як я ўжо ска заў ра ней, да ку мент 
бу дзе знач на па шы ра ны і да поў-
не ны но вы мі пунк та мі, якія ўяў-
ля юць вя лі кі ін та рэс для дзяр жаў 
— удзель ніц СНД і бу дуць спры-
яць больш ін тэн сіў на му раз віц цю 
гу ма ні тар най сфе ры.

— У хо дзе фо ру му бы ла вы-
ка за на дум ка, што ІХ Фо рум 
твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген-
цыі бу дзе ар га ні за ва ны ў Кі е-
ве, а дзя ся ты, юбі лей ны, мо жа 
прай сці ў Маск ве, з якой, улас-
на, усё і па чы на ла ся...

— Са праў ды, га вор ка пра гэ-
та іш ла з улі кам за пла на ва на га 
стар шын ства Укра і ны ў СНД у 
2014 го дзе. Ця пер укра ін скі бок 
пра пра цоў вае пы тан не аб пра-
вя дзен ні ІХ Фо ру му твор чай і 
на ву ко вай ін тэ лі ген цыі дзяр жаў 
— удзель ніц СНД у Кі е ве ўво-
сень 2014 го да. Так што та кая 
ве ра год насць не вы клю ча ец ца. 
Пра Маск ву ж ця пер га ва рыць 
ра на, па куль гэ тая пра па но ва ў 
боль шай сту пе ні мае рэ ка мен-
да цый ны ха рак тар з бо ку Мі-
ха і ла Швыд ко га як су стар шы ні 
Між дзяр жаў на га фон ду гу ма ні-
тар на га су пра цоў ніц тва кра ін — 
удзель ніц СНД.

Бе ла русь жа, у сваю чар гу, 
заў сё ды га то ва пры маць па доб-
на га кштал ту ме ра пры ем ствы і 
са дзей ні чаць больш ды на міч на-
му раз віц цю гу ма ні тар най сфе ры 
на пра сто ры Са друж нас ці, тым 
больш што на шы га на ро выя гос-
ці вель мі вы со ка аца ні лі ўзро-
вень пад рых тоў кі фо ру му, які 
прай шоў у Мін ску. Яны вы ка за лі 
ўдзяч насць Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі 
за цёп лы пры ём на бе ла рус кай 
зям лі, за ака за ную ўва гу і гас-
цін насць і вы со ка аца ні лі ўзро-
вень ар га ні за цыі куль тур на-па-
зна валь ных і прэ зен та цый ных 
ме ра пры ем стваў.

ЦІ КА ВЫЯ ІДЭІ І ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ
Сё ле та Бе ла ру сі ўпер шы ню вы паў го нар пры маць на сва ёй 
гас цін най зям лі ўдзель ні каў фо ру му твор чай і на ву ко вай 
ін тэ лі ген цыі, які пра во дзіц ца што год у ад ной з кра ін Са-
друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Сё лет ні фо рум прай шоў 
ужо вось мы раз. У су вя зі з аб вя шчэн нем 2013 го да Го дам 
эка ла гіч най куль ту ры і ахо вы на ва коль на га ася род дзя ў СНД 
ме ра пры ем ства ў знач най сту пе ні бы ло пры све ча на эка ла гіч-
най тэ ма ты цы, ад нак ці ка васць у шмат лі кіх за меж ных гас цей 
вы клі ка лі і ін шыя пы тан ні. Вы ні кі ра зам з ка рэс пан дэн там 
БЕЛ ТА пад во дзіў стар шы ня Ра ды па гу ма ні тар ным су пра-
цоў ніц тве дзяр жаў — удзель ніц СНД, мі ністр ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі Алег Пра ляс коў скі.

ФОРУМ 
ТВОРЧАЙ І НАВУКОВАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ 
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД

Кур са вая роз нi цаКур са вая роз нi ца  ��

СЛО ВЫ ТАК СА МА 
МА ЮЦЬ КОШТ...

Ну гэ та прос та смеш на ўжо. Вы ўяў ля е це са бе: у ЗША чар го вы 
дэ фолт. Не, па куль не ад быў ся. Пра яго толь кi га во раць. Але ж 
«сло вы», як нi дзiў на, вы зна чаль ны фак тар ва лют на га рын ку.

Хоць не ўсiм сло вам ця пер ве раць. На прык лад, каз ка пра тое, што 
17 каст рыч нi ка ў Аме ры цы бу дзе дэ фолт (гро шы ў бюд жэ це скон чац ца), 
якую рас ка заў мi нiстр фi нан саў ЗША Джэй каб Лью ў чац вер, нi ко га, як 
мне зда ло ся, не пра ня ла. У 2011 го дзе ўжо на зi ра лi мы за эк шэ нам пад 
наз вай «Аба ма ўга вор вае Кан грэс», ка лi апош нi, хоць i су пра цiў ляў ся, 
але пад няў як мi лень кi верх нi па рог за па зы чан няў. Дык вось, ка лi ў той 
час свет з хва ля ван нем на зi раў за па дзея мi i нер во ва то кi даў ся ўбок ад 
до ла ра, то зноў за iм га няў ся, ця пер (на дзi ва) амаль нi я кай гла баль най 
рэ ак цыi не ад бы ло ся. Мне зда ец ца, што прос та ўсе ра зу ме юць: так цi iнакш 
Злу ча ныя Шта ты i ў гэ ты раз вы кру цяц ца. А та му не ба чыць нi хто сэн су ў 
рас про да жы до ла ра — па даць ён, вi даць, не бу дзе. Не ча ка на ад рэ ага ваў 
на за яву аме ры кан ска га мi нiст ра амаль што толь кi ра сiй скi фон да вы i ва-
лют ны ры нак. Ру бель па чаў па даць. Iн шая сi ту а цыя ў Еў ро пе. Ня мец кай 
эка но мi кай зноў бу дзе кi ра ваць Ан ге ла Мер кель, што ста ла вя до ма 
пас ля ня даў нiх пар ла менц кiх вы ба раў. А гэ тую спа да ры ню мно гiя лi чаць 
за над та кан сер ва тыў най — зна чыць, асаб лi вых рэ фор маў мож на не 
ча каць i раз вiц цё эка но мi кi бу дзе iс цi па ра ней шым шля ху. Гэ та мо жа 
спра ва ка ваць па сiў насць iн вес та раў у да чы нен нi да еў ра.

Ад нак я пад крэс лi ваю, што ўсё гэ та толь кi ве ра год ныя кi рун кi раз-
вiц ця па дзей, а ўсё мо жа пай сцi i па iн шым сцэ на ры, ка лi ад бу дзец ца 
неш та не ча ка нае. 

У Бе ла ру сi ж па куль та кая кар цi на. До лар за ты дзень па да ра жэў 
на 50 руб лёў (плюс 0,6%) да 9080. Еў ра так са ма пад ня ўся — на 30 
руб лёў (плюс 0,3%) да 12250. Ра сiй скi ру бель па тан неў на 4 гра шо выя 
адзiн кi (мi нус 1,4%) i ця пер каш туе 280,5.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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Са май да ра гой жы лой ву-
лі цай Мін ска на зва на Пі я-
нер ская, кошт пра па на ван ня 
1 кв.м жыл ля на ёй пе ра вы шае 
$3,5 тыс. Аб гэ тым па ве да мі ла 
БЕЛ ТА на мес нік ды рэк та ра па 
про да жах на дру гас ным рын-
ку жыл ля ад на го з буй ней шых 
ста ліч ных агенц тваў не ру хо май 
ма ё мас ці Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА, 
спе цы я ліс ты яко га пад рых та-
ва лі і скла лі рэй тынг 30 са мых 
да ра гіх жы лых ву ліц Мін ска.

Вы со кія цэ ны на жы лую не-
ру хо мую ма ё масць у асноў ным 
ха рак тэр ны для цэнт ра го ра да. 
У пя цёр ку са мых да ра гіх тра пі лі 
ву лі цы Кар ла Марк са ($3180 за 

1 кв.м), Ка му ніс тыч ная ($3136), 
Ін тэр на цы я наль ная ($3023) і Ста-
ра жоў ская ($3005). Ра зам з тым 
ву лі ца Пі я нер ская, якая ўзна ча-
лі ла рэй тынг, раз ме шча на ў мік-
ра ра ё не Драз ды на су праць куль-
тур на-спар тыў на га комп лек су 
«Мінск-Арэ на». 

На мес нік ды рэк та ра ад зна чы-
ла, што кошт квад рат на га мет ра 
на са мых рэ спек та бель ных ву-
лі цах ста лі цы амаль у два ра зы 
вы шэй шы, чым у ся рэд нім па 
го ра дзе. Пры чым цэ ны на жыл-
лё ў цэнт ры Мін ска або па блі зу 
ма ляў ні чых мяс цін па вя ліч ва юц-
ца на пра ця гу ўся го го да. «Та кія 
ква тэ ры на бы ва юць у асноў ным 

за мож ныя за меж ныя гра ма дзя не 
і ўнут ра ныя ін вес та ры для да лей-
шай зда чы ў арэн ду па вы со кіх 
стаў ках», — рас тлу ма чы ла яна.

Га во ра чы аб мес цы раз мя-
шчэн ня ў Мін ску эліт на га жыл ля, 
экс перт вы лу чы ла пяць асноў-
ных рэ гі ё наў ста лі цы. Па-пер-
шае, тра ды цый на па пу ляр най 
з'яў ля ец ца не ру хо мая ма ё масць 
у гіс та рыч ным цэнт ры го ра да, у 
тым лі ку ква тэ ры на ву лі цах Ін-
тэр на цы я наль ная, Ле ні на і Кар-
ла Марк са. У якас ці аль тэр на ты-
вы вы сту па юць но выя эліт ныя 
ра ё ны ў аква то рыі ра кі Свіс лач 
(ву лі цы Пі я нер ская, Яз мі на-
вая, Пар ні ко вая і Вань ко ві ча). 

Па-трэ цяе, за мож ныя па куп ні кі 
пры гля да юц ца да квар та лаў з 
па пу ляр нас цю, якая кры ху спа-
дае, — ву ліц За ха ра ва і Пу лі ха-
ва. З'яў лен не там но ва бу доў ляў 
дае маг чы масць за ха ваць да 
ра ё на вы со кі ін та рэс. Ста біль-
ным за ста ец ца по пыт на да мы 
па пра спек це Не за леж нас ці. 

Пры чым цэ на вы дыя па зон ква-
тэр у роз ных да мах уз доўж пра-
спек та знач на ад роз ні ва ец ца. 
Сваю ні шу за ня ла і эліт ная за бу-
до ва ў спаль ных ра ё нах го ра да 
— перш за ўсё су час ныя па бу до-
вы ва Уруч чы і ў ра ё не пра спек та 
Дзяр жын ска га.
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ЯШЧЭ АДЗIН ГI ПЕР МАР КЕТ
Бу даў нiц тва гi пер мар ке та «Ка ро на» пач нец ца ў каст рыч нi ку на-

су праць аў та цэнт ра «Аў та ВАЗ», у ра ё не пе ра ся чэн ня ву лiц Кар жа-
неў ска га i Кi жа ва та ва. Пра гэ та па ве да мiў на мес нiк кi раў нi ка ад мi-
нiст ра цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на ста лi цы Дзя нiс Жы буль.

На сай це ад мi нiст ра цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на ўдак лад ня ец ца, што 
iн вес ты цый ны да га вор па бу ду чым аб' ек це быў за клю ча ны 22 снеж ня 
2011 го да. Агуль ная пло шча ганд лё ва га цэнт ра скла дзе ка ля 10 ты-
сяч квад рат ных мет раў, з iх ганд лё вая пло шча — не менш за 5 ты сяч 
«квад ра таў». Пла ну ец ца, што ў снеж нi 2014 го да гi пер мар кет бу дзе 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю.

Сяр гей КУР КАЧ
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СА МАЯ ДА РА ГАЯ ВУ ЛІ ЦА МІН СКА — ПІ Я НЕР СКАЯ
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