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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КУП «Управление капитального строительства администрации Фрунзенского района г. Минска»

(информация о застройщике и проекте строительства)

Застройщик – коммунальное унитарное пред-
приятие «Управление капитального строительства ад-
министрации Фрунзенского района г. Минска», заре-
гистрированное Минским городским исполнительным 
комитетом 18.11.2004 г. в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Бела-
русь, г. Минск, пер. Загородный, 4-й, д. 64а. Тел./факс 
204-67-99, 252-32-18.

Режим работы – 8.45 – 17.45, обед 13.00 – 13.45; пят-
ница 8.45 – 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сведения о проектах строительства жилых домов 
в г. Минске, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих заключению 
договора:

1) жилой дом № 70 по ул. Одоевского;
2) жилой дом № 99В по ул. М. Лынькова;
3) жилой дом № 5 по ул. Карского;
4) жилой дом № 3 по ул. Карского;
5) жилой дом № 2 по ул. Ю. Семеняко;
6) жилой дом № 26 по ул. Ю. Семеняко;
7) жилой дом № 28 по ул. Ю. Семеняко;
8) жилой дом № 30 по ул. Ю. Семеняко;
9) жилой дом № 14 по ул. Ю. Семеняко;
10) жилой дом № 22 по ул. Ю. Семеняко; 
11) жилой дом № 24 по ул. Ю. Семеняко;
12) жилой дом № 3 по ул. К.Т. Кириенко;
13) жилой дом № 3 по 2-му пер. С.К. Тимошенко. 
14) жилой дом № 4 по ул. Ю. Семеняко; 
15) жилой дом № 6 по ул. Ю. Семеняко.
Застройщиком получены:
- акт выбора места размещения земельного участ-

ка, утвержденный председателем Минского городско-
го исполнительного комитета 01.07.2011 г.

- экспертные заключения РУП «Главгосстройэкс-
пертиза» от 03.03.2011 г. № 70-15/11, от 01.08.2012 г. 
№ 392-15/12, от 25.06.2013 № 584-15/13

- решение Мингорисполкома от 26.10.2011 г. № 3256/1 
о разрешении строительства. 

- разрешение инспекции Департамента контроля и 
надзора за строительством по г. Минску от 13.02.2012 г. 
№ 2-208Ж-127/11. 

- договор строительного подряда с ОАО «Минск-
промстрой» в качестве генерального подрядчика от 
05.2013 г. № 9/2013.

Информация о проекте.
Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-

пристроенными помещениями административного, 
торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и 
фирменным магазином-салоном РУП «Издательство 
«Белбланквыд» по ул. Я. Мавра, 32А расположен во 
Фрунзенском районе г. Минска на земельном участке 

площадью 1,9087 га, предоставленном КУП «Управ-
ление капитального строительства администрации 
Фрунзенского района г. Минска» решением Мингор-
исполкома от 16 июня 2011 г. № 1707 во временное 
пользование, сроком до 11 ноября 2014 г., для строи-
тельства объекта.

Проектная документация прошла в установлен-
ном порядке государственную экспертизу в РУП 
«Главгосстройэкспертиза» (экспертные заключения 
от 03.03.2011 г. № 70-15/11, от 01.08.2012 г. № 392-
15/12, от 25.06.2013 г. № 584-15/13).

Реализация проекта осуществляется на осно-
вании акта выбора места размещения земельного 
участка для строительства объекта «Многоэтажный 
жилой комплекс со встроенно-пристроенными по-
мещениями административного, торгово-бытового 
на з начения, гараж-стоянками и фирменным мага-
зином-салоном РУП «Издательство «Белбланквыд» 
по ул. Я. Мавра, 32А». 

Объект проектирован с делением на 7 пусковых 
комплексов, в том числе:

- 4-й пусковой комплекс – офисные помещения № 1, 
офисные помещения № 2, фитнес-центр (2 ур.), до-
суговый центр, салон красоты, мастерская бытового 
обслуживания, аптека, цветочный магазин;

- 5-й пусковой комплекс – магазин продоволь-
ственных товаров (2 ур.);

Сведения о цене на объект долевого строительства 
(на дату опубликования проектной декларации).

В соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 06.06.2013 года № 263 («О долевом 
строительстве объектов в Республике Беларусь») для 
привлечения физических и юридических лиц к строи-
тельству по договорам создания объекта долевого 
строительства предлагается, по состоянию на дату 
опубликования проектной декларации:

- офисное помещение № 1 общей площадью 
629,8 кв.м.

Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату 
опубликования проектной декларации сформирована 
в ценах апреля 2013 года с учетом прогнозных ин-
дексов цен в строительстве и составила 17 131 000 
(Семнадцать миллионов сто тридцать одна тысяча) 
белорусских рублей. Цена объекта будет корректиро-
ваться на протяжении строительства объекта с учетом 
изменения статистических индексов изменения стои-
мости строительно-монтажных работ;

- офисное помещение № 2 общей площадью 
723,4 кв.м. 

Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату 
опубликования проектной декларации сформирована 
в ценах апреля 2013 года с учетом прогнозных ин-
дексов цен в строительстве и составила 17 131 000 

(Семнадцать миллионов сто тридцать одна тысяча) 
белорусских рублей. Цена объекта будет корректиро-
ваться на протяжении строительства объекта с учетом 
изменения статистических индексов изменения стои-
мости строительно-монтажных работ;

- аптека общей площадью 137,1 кв.м. 
Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату 

опубликования проектной декларации сформирована в 
ценах апреля 2013 года с учетом прогнозных индексов 
цен в строительстве и составила 22 601 000 (Двадцать 
два миллиона шестьсот одна тысяча) белорусских 
рублей. Цена объекта будет корректироваться на 
протяжении строительства объекта с учетом изме-
нения статистических индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ;

- магазин продовольственных товаров общей пло-
щадью 1281 кв.м. 

Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату 
опубликования проектной декларации сформирована 
в ценах апреля 2013 года с прогнозных индексов цен 
в строительстве и составила 22 553 000 (Двадцать 
два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи) белорус-
ских рублей. Цена объекта будет корректироваться на 
протяжении строительства объекта с учетом измене-
ния статистических индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ;

- мастерская бытового обслуживания общей пло-
щадью 291,1 кв.м. 

Цена 1 кв.м общей площади по состоянию на дату 
опубликования проектной декларации сформирована в 
ценах апреля 2013 года с учетом прогнозных индексов 
цен в строительстве и составила 20 217 000 (Двадцать 
миллионов двести семнадцать тысяч) белорусских 
рублей. Цена объекта будет корректироваться на 
протяжении строительства объекта с учетом изме-
нения статистических индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого 
строительства 4-го пускового комплекса – май 
2015 года.

Предполагаемый срок ввода объекта долевого 
строительства 5-го пускового комплекса – июнь 
2015 года.

С планировкой объекта долевого строительства 
и ходом работ по строительству можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, пер. Загородный 4-й, д. 64а, 
к. 102, тел. 252-32-18.

Для заключения договора необходимо
�быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (бан-

ковских) дней с даты регистрации договора в коми-
тете строительства и инвестиций Мингор исполкома 
25 процентов стоимости объекта долевого строи-
тельства.

Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
глы бо ка смут куе ў су вя зi з тра гiч най гi бел лю чле на Са ве та 
Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь СА ЛАД-
КО ВА Аляк санд ра Пят ро вi ча i вы каз вае шчы рыя спа чу ван нi 
яго род ным i блiз кiм.

ПО ЛАЧ ЧЫ НА — 
ЛЕП ШАЯ Ў НА МІ НА ЦЫІ «ТУ РЫЗМ»

По лац кі ра ён пры зна ны леп шым у на мі на цыі «ту рызм» 
па вы ні ках між на род на га кон кур су на леп шы пра ект 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва. Кон курс быў пра ве-
дзе ны ў рам ках Кан грэ са іні цы я тыў Ус ход няй Еў ро пы. 
Яго асноў ная мэ та — раз віц цё транс гра ніч на га су пра-
цоў ніц тва, аб мен во пы там і ма дэ ля мі эфек тыў най прак-
ты кі ў га лі не пра ект ных іні цы я тыў, якія рэа лі зу юц ца на 
тэ ры то рыі Ус ход няй Еў ро пы.

Афі цый ная цы ры мо нія ўзна га ро джан ня ад бы ла ся ня даў на ў 
поль скім го ра дзе Люб лін. Ва ўра чыс тых аб ста ві нах бы лі аб ве-
шча ны пе ра мож цы ў ся мі на мі на цы ях. По лац кі ра ён пры зна лі 
пе ра мож цам у ту рыс тыч най на мі на цыі з ся мі прэ тэн дэн таў з 
роз ных кра ін. Леп шым быў пры зна ны пра ект між на род най тэх-
ніч най да па мо гі «Бэ ла Дзві на — па да рож ні ча ю чы праз ме жы, 
ад кры ва ючы куль ту ру, атрым лі ва ю чы аса ло ду ад пры ро ды 
рэ гі ё на За ход няй Дзві ны/Даў га вы».

За раз у По лац кім ра ё не і ва ўсёй Ві цеб скай воб лас ці рэа лі-
зу ец ца пра ект між на род най тэх ніч най да па мо гі «Уз мац нен не 
маг чы мас цяў ту рыс тыч на га раз віц ця ў па меж ным рэ гі ё не Лат-
га ле — Уце на — Ві цебск» (пра ект «Бэ ла Дзві на 2». — Аўт.). 
Як па ве да мі лі ў По лац кім ра ён ным вы ка наў чым ка мі тэ це, да 
кан ца ме ся ца ў рам ках пра ек та бу дзе пра ве дзе на ўлад ка ван-
не мес ца ад па чын ку, уста но вяць ту рысц ка-ін фар ма цый ныя 
шчы ты, больш як трыц цаць ука заль ні каў для ту рыс таў і ін фар-
ма цый ных таб лі чак.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КІР МАШ — 
РЭ АЛЬ НЫ ШАНЦ ЗНАЙ СЦІ ПРА ЦУ

24 каст рыч ні ка з 10 да 13 га дзін у мін скім Па ла цы куль-
ту ры і спор ту чы гу нач ні каў (вул. Чка ла ва, 7) прой дзе 
агуль на га рад скі кір маш ва кан сій.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы-
кан ка ма за пра шае ўсіх ах вот ных. У ме ра пры ем стве абя ца юць 
узяць удзел больш за 100 най маль ні каў роз ных сфер дзей нас-
ці, якія за яві лі аб па трэ бах у ра бот ні ках. Пра ехаць да Па ла ца 
куль ту ры і спор ту чы гу нач ні каў мож на аў то бу са мі №№ 10, 
40, 45, 47, 53, 73, 100, тра лей бу са мі №№ 19, 27, 43, 51, 59 да 
пры пын ку «Гас ці ні ца «Спа да рож нік».

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

ЦА НА МІР НА ГА ЖЫЦ ЦЯ
У аг ра га рад ку Ляс ная Слаў га рад ска га ра ё на ад зна чы лі 
юбі лей гіс та рыч най да ты — 305-год дзя вя лі кай біт вы 
рус кіх і швед скіх вой скаў.

Пад час Паў ноч най вай ны ка ля Ляс ной сыш лі ся ва я ры ца ра 
Пят ра І і ка ра ля Кар ла. У біт ве за гі ну лі ты ся чы лю дзей. Рус-
кія атры ма лі пе ра мо гу, і ў го нар яе на па чат ку ХХ ста год дзя ў 
вёс цы па ста ві лі пом нік з ар лом над зры ну тым ва ро жым сця гам 
і ўзвя лі пры го жы пра ва слаў ны храм, які і ця пер упры гож вае 
цэнт раль ную пло шчу аг ра га рад ка.

Па мяць пра біт ву ў Ляс ной за хоў ва юць і сён ня. З на го ды юбі-
лею ў Свя та-Пят ра-Паў лаў скім хра ме прай шла свя точ ная лі тур гія, 
пра ва слаў ныя вер ні кі прай шлі хрэс ным хо дам да пом ні ка, дзе па-
ма лі лі ся за ах вяр Паў ноч най вай ны і ўсіх ін шых і ўскла лі квет кі.

— Га лоў ны ўрок гіс та рыч най па дзеі: лю дзі па він ны жыць у 
мі ры, — ска за ла кі раў нік спра ва мі Слаў га рад ска га рай вы кан ка-
ма Тац ця на Ба бі ча ва. — Вой ны ня суць шмат кры ві, бо лю і слёз, 
та му мы га на рым ся тым, што вось ужо 70 га доў на на шай зям лі 
мір, лю дзі спа кой на жы вуць і га ду юць сва іх дзя цей.

Юбі леі да лё кіх біт ваў са праў ды на гад ва юць лю дзям най-
перш пра каш тоў нас ці ця пе раш ня га мір на га жыц ця.

— Трэ ба нам пра ца ваць і ўсё ра біць дзе ля та го, каб на ша 
зям ля бы ла не арэ най жорст кіх ба ёў, а квіт не ю чым са дам, дзе 
лю дзі жы вуць мір на, — ска заў Ге ор гій Са ка лоў, на ста я цель 
Свя та-Пят ра-Паў лаў ска га хра ма.

Іло на ІВА НО ВА.

Уя ві це са бе на ступ ную сі ту а цыю. Вы доў гі 
час жы вя це ў пры ват ным до ме ў ма ляў ні чым 
кут ку Мін ска. У пя ці-дзе ся ці хві лі нах ха ды 
ад ва ша га до ма зна хо дзіц ца вя лі кі парк. Гэ-
тая іды лія доў жыц ца дзе ся ці год дзі, і вось у 
адзін пры го жы дзень іды ліч ную кар цін ку псуе 
гру кат бу даў ні чай тэх ні кі. На мес цы су сед ня-
га до ма з'яў ля ец ца вя лі кі кат ла ван, а пас ля 
па ці ху па чы нае па ўста ваць бу ду чы ка тэдж. 
Уз во дзіц ца трэ ці па верх, а за ім і чац вёр ты... 
Як гры бы пас ля цёп ла га даж джу, по бач з'яў-
ля юц ца та кія ж шмат ква тэр ныя да мы. Ва ша 
хат ка аказ ва ец ца за ціс ну тай па між гма ха мі, 
а на ка лісь ці ці хай ву лач цы па чы на юць у два 
ра ды пар ка вац ь аў та ма бі лі. Ужо ра дзей у ха-
ту за гляд вае со ней ка. І ад бы ло га кам фор ту 
за ста юц ца ад ны ўспа мі ны...

— Мы пра во дзі лі шэ раг пра ве рач ных ме ра пры-
ем стваў, і выявілі фак ты не за кон на га ўзвя дзен ня 
шмат па вяр хо вых жы лых да моў на ўчаст ках, якія 
вы дзя ля лі ся пад бу даў ніц тва ка тэ джаў аль бо двух-
ква тэр ных па бу доў. Пад час гэ та га па ру ша лі ся за-
кон ныя пра вы і ін та рэ сы со цень гра ма дзян на шай 
ста лі цы, — па ве да міў стар шы пра ку рор ад дзе ла 
Ге не раль най пра ку ра ту ры Бе ла ру сі Ар тур ПЕТ-
РА СЯН. — Зла чын цы пры гэ тым атрым лі ва лі не ле-
галь ныя да хо ды ў асаб лі ва буй ных па ме рах.

Зла мыс ні кі дзей ні ча лі як мі ні мум сем га доў, не 
су стра ка ю чы на сва ім шля ху ні я кіх пе ра шкод. Служ-
бо выя асо бы вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў 
ула ды, якія па він ны бы лі са чыць за но ва бу доў ля мі, 
фак тыч на за плюшч ва лі во чы на гэ тыя па ру шэн ні. 
Уя ві це са бе маш та бы: толь кі ў ад ным Пер ша май скім 
ра ё не су пра цоў ні кі пра ку ра ту ры вы яві лі пяць дзя сят 
па доб ных бу доў ляў! Па ад ной з іх След чы ка мі тэт за-
вёў кры мі наль ную спра ву. У маш та бах Мін ска гэ тая 
ліч ба ідзе на сот ні вы пад каў, ка лі не на ты ся чы...

І вось пра ку рор скі аў та ма біль пры во зіць жур-
на ліс таў на мес ца дзе ян ня, у квар тал пры ват най 
за бу до вы по бач з Се ва сто паль скім пар кам. Ка лісь-
ці ці хая ву лі ца Пскоў ская пе ра тва ры ла ся ця пер у 
ву зень кую ас фаль та вую да рож ку, па якой да во лі 
ня прос та пра ехаць з-за пры пар ка ва ных па аба пал 
аў та ма бі ляў. На ле ва і на пра ва вы рас лі трох- і ча-
ты рох па вяр хо выя шы коў ныя па ла цы... Пры гэ тым 
інф ра струк ту ра ра ё на за ста ла ся ня змен най, раз-

лі ча най на ад на па вяр хо выя да мы. Гэ та пры вя ло 
да не за пла на ва най на груз кі на элект рыч ныя сет кі, 
ка на лі за цыю, во да пра вод... У вы ні ку за прад пры-
маль насць хіт ру ноў кам фор там пра жы ван ня рас-
плач ва юц ца ўсе жы ха ры мік ра ра ё на.

— Ге не раль ны план раз віц ця Мін ска пра ду гледж-
ваў у гэ тых квар та лах за ха ван не ся дзіб най за бу до-
вы, — пра цяг вае Ар тур Пет ра сян. — Гэ та азна чае, 
што тут мо гуць зна хо дзіц ца вы ключ на ка тэ джы або 
двух ква тэр ныя жы лыя да мы. І па ўсіх да ку мен тах 
тут за яў ля ла ся ўзвя дзен не ме на ві та та кіх па бу доў. 
Але не ка то рыя прад пры маль ныя лю дзі вы ра шы лі 
на гэ тым за ра біць.

Схе ма дзе ян ня зла мыс ні каў бы ла зу сім не скла-
да най. Ста ліч ны пры ват ны сек тар ба га ты на ста рыя 
драў ля ныя хат кі, якія раз мя ня лі не адзін дзя ся так 
га доў. Іх афарм ля лі пры на быц ці, як пра ві ла, аль бо 
на чле наў сям'і за бу доў шчы ка, аль бо на пад стаў ных 
асоб, якім за па слу гу пла ці лі 600-700 до ла раў. Гэ та 
ра бі ла ся, каб вы клю чыць на свой ад рас ла гіч нае, 
але зу сім не па трэб нае для зла мыс ні ка пы тан не ад 
пад атко вых ор га наў: ад куль у ча ла ве ка, які афі-
цый на ні дзе не пра цуе, знай шлі ся дзя сят кі ты сяч 
до ла раў на куп лю жылля?

Тэх ніч ныя да ку мен ты на но ва бу доў лю, вя до ма, 
за хоў ва лі ста тус-кво, каб не пры цяг нуць да ся бе за-
ліш нюю ўва гу ад па вед ных ор га наў. На са мрэч кож-
ны па верх та ко га до ма ўяў ляў са бой мі ні мум ад но 
іза ля ва нае па мяш кан не з усі мі яго ат ры бу та мі. Але 
па за ка на даў стве яно лі чыц ца ўжо ква тэ рай у шмат-
ква тэр ным жы лым до ме, у які вось та кім цу доў ным 
чы нам пе ра тва раў ся ка тэдж. Лю дзі, якія на бы ва лі 
ква тэ ры ў та кіх да мах, па фак це куп ля лі ўся го толь кі... 
до лю. Спа чат ку на гэ та ўва гі не звяр та ла ся. Але ка лі 
пры хо дзіў час рэ гіст ра цыі па мяш кан ня, для шчас лі-
ва га ўла даль ні ка но ва га жылля на роў ным мес цы 
ўзні ка лі да дат ко выя цяж кас ці.

Сён ня да кан ца не вя до ма, што ж з гэ ты мі да ма мі 
ра біць. Каб пры вес ці іх у стан, які ад па вя дае генп ла-
ну, не аб ход на ра біць, на прык лад, з трох ква тэр ад ну. 
Спра ва ў тым, што па пра ект най да ку мен та цыі гэ тыя 
да мы му сяць жа быць мак сі мум двух ква тэр ны мі!

Су пра цоў ні кі Ге не раль най пра ку ра ту ры пра вод зяць 
да дат ко вую пра вер ку, па вы ні ках якой бу дзе да дзе на 
ацэн ка дзей нас ці служ боў цаў вы ка наў чай ула ды, на 
якіх ус кла даў ся кант роль за но ва бу доў ля мі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПА ДА КУ МЕН ТАХ — КА ТЭДЖ, 
А РЭ АЛЬ НА — ШМАТ ПА ВЯР ХОВІК

Усе дзярж пра гра мы 
бу дуць фі нан са вац ца 
праз Банк раз віц ця

Аляк сандр ЗА БА РОЎ СКІ, пер шы на-
мес нік кі раў ні ка апа ра ту Са ве та Мі ніст-
раў Бе ла русі — кі раў нік сак ра та ры я та 
прэм' ер-мі ніст ра, рас ка заў пра сут насць 
но вых па ды хо даў да мак ра эка на міч най па-
лі ты кі: «Унут ра ны по пыт у эка но мі цы ў нас 
бу дзе стро га ад па вя даць рэ сур сам і маг-
чы мас цям на шай эка но мі кі. А зна чыць, у 
ка рот ка тэр мі но вым пе ры я дзе бу дзе за бяс-
пе ча на гнут касць і прад ка заль насць эка на-
міч най па лі ты кі, рэа лі за ва ны кан крэт ныя 
ра шэн ні ў сфе ры бюд жэ ту, крэ ды та ван ня 
эка но мі кі, эка на міч най і пад атко вай па лі-
ты цы, пры ва ты за цыі. Для гэ та га пла нам 
пра ду гле джа ны цэ лы блок за ха даў. На не-
эмі сій най асно ве бу дзе лік ві да ва на ад хі лен-
не ад раз лі ко вых па каз чы каў у бюд жэт най 
па лі ты цы. Знеш нія фак та ры тут ака за лі 
не га тыў нае ўздзе ян не як на да ход ную, 
так і на рас ход ную част ку бюд жэ ту, та му 
пас ля ап ты мі за цыі дзяр жаў на га бюд жэ ту 
бу дуць цал кам пра фі нан са ва ны ўсе са цы-
яль ныя і аба ро не ныя вы дат кі, уклю ча ю чы 
зар пла ты бюд жэт ні каў, аба вя за цель ствы 
па знеш нім і ўнут ра ным дзяр жаў ным доў-
гу і ін шыя. Бу дзе за бяс пе ча на ўме ра ная 
жорст касць гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі 
— ліш ніх руб лёў, якія маг лі б на ціс каць на 
ва лют ны ры нак, прос та не бу дзе. Па на шых 
раз лі ках, да кан ца го да пры рост крэ ды таў 
у эка но мі цы не пе ра вы сіць 9 трлн руб лёў 
(ка ля 1% рос ту крэ ды та ван ня за ме сяц). 
Вы раз на бу дуць зба лан са ва ны кры ні цы па 
пра гра мах бу даў ніц тва і аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су. Без зні жэн ня зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў пра ду гледж ва ец ца за бес пя чэн не 
вы пла ты знеш ня га дзярж доў гу і зба лан са-
ва насць усіх ва лют ных аба вя за цель стваў 
ура да і На цы я наль на га бан ка. Па вы ша-
ец ца эфек тыў насць вы ка ры стан ня дзяр-
жаў най ма ё мас ці. Бу дзе ўдас ка наль вац ца 
сіс тэ ма кі ра ван ня эка но мі кай і са цы яль на-
эка на міч на га пла на ван ня. Асноў ны мі пры-
яры тэ та мі бу дуць па каз чы кі эфек тыў нас ці, 

пры быт ко вас ці, саль да знеш не эка на міч най 
дзей нас ці».

Па сло вах Аляк санд ра За ба роў ска га, 
да па чат ку 2014 го да бу дзе за цвер джа ны 
фі нан са вы план, дзе па ўсіх дзяр жаў ных 
пра гра мах і ме ра пры ем ствах звяз ва юц ца 
крэ дыт ныя, аса біс тыя і бюд жэт ныя срод кі і 
на прам кі іх вы ка ры стан ня. «Бу дзе ўве дзе-
на та кое па няц це, як дзяр жаў ная пра гра-
ма крэ ды та ван ня, каб жорст ка ацэнь ваць 
эфек тыў насць дзяр жаў на га крэ дыт на га 
парт фе ля. Усе дзяр жаў ныя пра гра мы з 
2014 го да бу дуць фі нан са вац ца праз Банк 
раз віц ця, і ні я кіх бюд жэт ных апе ра цый праз 
ін шыя бан кі не бу дзе», — пад крэс ліў ён і 
ска заў, што план — гэ та га лоў ны апе ра тыў-
ны да ку мент, у ад па вед нас ці з якім бу дуць 
пры мац ца кі раў ні чыя ра шэн ні, рых та вац ца 
да ку мен ты па пра гно зе 2014 го да.

Для рэ фор маў 
ужо га то вы за ко ны

Да рэ чы, план ужо быў прад стаў ле ны 
Між на род на му ва лют на му фон ду пад час 
ві зі ту дэ ле га цыі вы со ка га ўзроў ню ў ме жах 
удзе лу ў што га до вым па ся джэн ні са ве таў 
кі раў ні коў Су свет на га бан ка і МВФ, якое 
прай шло 11-13 каст рыч ні ка. Дзміт рый 
ГО ЛУ ХАЎ, на мес нік мі ніст ра эка но мі кі, 
зая віў, што план су мес ных дзе ян няў ура да 
і Нац бан ка ахоп лі вае не каль кі га ры зон таў і 
пра ду гледж вае за ха ды на ка рот ка тэр мі но-
вую, ся рэд не тэр мі но вую і доў га тэр мі но вую 
перс пек ты вы. Для пра вя дзен ня рэ фор маў, 
па сло вах на мес ні ка мі ніст ра, ужо пад рых-
та ва ны да вы пус ку шэ раг за ка на даў чых ак-
таў: «Да кан ца го да мы га то вы прад ста віць 
за ка на даў цам пра ект за ко на аб дзяр жаў-
ным ін ды ка тыў ным пла на ван ні, дзяр жаў-
на-пры ват ным парт нёр стве, а так са ма аб 
ан ты ма на поль ным рэ гу ля ван ні». У цэ лым, 
па вод ле яго слоў, рэ фор мы на кі ра ва ныя 
на па вы шэн не эфек тыў нас ці раз мер ка-
ван ня рэ сур саў, вы зва лен не іх для рос ту 
бе ла рус кай эка но мі кі, па вы шэн не до сту пу 
да іх (перш за ўсё но вым га лі нам, ма ло му 
і ся рэд ня му біз не су). Вя лі кім бло кам су-
мес на га да ку мен та з'яў ля ец ца па вы шэн не 
эфек тыў нас ці дзяр жаў на га сек та ра.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЭКА НА МІЧ НАЯ РЭ ФАР МА ЦЫЯ

Ёсць штось ці ці ка вае ў тым, што 
Бе ла русь да гэ та га ча су не мае 
стра тэ гіі па ве лі чэн ня коль кас ці 
на сель ніц тва ў два ра зы. Ня гле-
дзя чы на тое, што і год, і два, і 
больш та му Аляк сандр Лу ка шэн-
ка на зы ваў гэ тую за да чу ся род 
дзяр жаў ных пры яры тэ таў. У 
хо дзе ж прэс-кан фе рэн цыі для 
прад стаў ні коў ра сій скіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі яе ра шэн не 
бы ло на зва на ўжо не аб ход най 
умо вай за ха ван ня су ве рэ ні тэ ту 
кра і ны.

«Са мая вя лі кая праб ле ма ў нас 
на ват не гро шы (хоць з імі заў сё ды 
ёсць праб ле мы ў гэ тай блы та ні не, гэ-
тай рын ка вай эка но мі цы), а лю дзі. На 
на шу тэ ры то рыю не ха пае як мі ні мум 
столь кі ча ла век, коль кі ў нас жы ве: нам 
трэ ба не 10 міль ё наў ча ла век, а 20. 
Мы змо жам іх лёг ка пра кар міць. Але і 
яны бу дуць пра ца ваць і яшчэ боль шы 
аб' ём пра дук цыі ства раць», — за явіў 
Прэ зі дэнт. І да лей, раз ва жа ю чы ўжо 
аб пра ек це «Вя лі кая сям'я», Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Трое дзя цей у 
сям'і па він на быць нор май. Толь кі та-
ды мы бу дзем мець перс пек ты ву раз-
ві вац ца як нар маль ная су ве рэн ная і 
не за леж ная дзяр жа ва. Кошт пы тан ня 
вя лі кі: мо жа, і 1 міль ярд, а мо жа, і 2. 
Але і мэ та вя лі кая. Без люд ско га рэ-
сур су ні я кай дзяр жа вы не бу дзе».

Да рэ чы, сам апо вед кі раў ні ка дзяр-
жа вы аб пра ек це «Вя лі кая сям'я» вель-
мі па ка заль ны. У ім ён зга даў пра ней-
ка га «бан кі ра», які фак тыч на «на гра-
мад скіх па чат ках» рас пра цоў ваў пра-
па но вы па вы ра шэн ні дэ ма гра фіч най 
праб ле мы ў Бе ла ру сі з улі кам леп ша га 
су свет на га во пы ту. Ка лі кі раў ніц тва 
звяр ну ла ся да не спе цы я ліс таў у по-
шу ку эфек тыў ных ра шэн няў, зна чыць, 
ёсць на дзея на тое, што пы тан не не 
спус цяць «на тар ма зах».

Бе ла русь мае бліс ку чы во пыт дзяр-
жаў най пад трым кі ма ця рын ства і дзя-
цін ства кла січ ным ін стру мен та ры ем 
дзяр жаў най са цы яль най па лі ты кі. Да-

па мо гі, іль го ты, са цы яль ная аба ро на 
сям'і — усё гэ та на вы со кім уз роў ні, 
уліч ва ю чы аб ме жа ва ныя фі нан са выя 
рэ сур сы, рэа лі за ва на ў рам ках На цы-
я наль най пра гра мы дэ ма гра фіч най 
бяс пе кі. Ад нак гэ ты кла січ ны ін стру-
мен та рый мае свае аб ме жа ван ні. Гэ та 
і рас паль ван не ўтры ман скіх без ад каз-
ных на стро яў, і мно гае ін шае. Са мае 
га лоў нае — пад трым ка мо жа да па-
маг чы сям'і не апус ціц ца на дно, але 
па зі тыў ных сты му лаў для ства рэн ня 
шмат дзет най сям'і яна не ства рае. І 
праў да, не бу дзе ж ча ла век «ра біць» 
дзя цей з раз лі кам ку піць дом на льгот-
ны крэ дыт.

Ства рэн не трох дзет най сям'і — гэ-
та, па вя лі кім ра хун ку, пы тан не ла ду 
жыц ця і аса біс тых жыц цё вых пры яры-
тэ таў, жа дан не ўка ра няц ца на сва ёй 
зям лі і га тоў насць ду маць пра жыц цё 
на не каль кі па ка лен няў на пе рад. Ме-
на ві та та му тыя за ха ды, пра якія ка заў 
Прэ зі дэнт на прэс-кан фе рэн цыі (на лі-
чэн не на пер са наль ны ашчад ны ра ху-
нак дзі ця ці знач най су мы «мэ та вых» 
гро шай), мож на ад нес ці да са цы яль-
най па лі ты кі но ва га ты пу. Яна звя за на 
са ства рэн нем пер са наль ных тра ек-
то рый жыц цё ва га рос ту для кож на га 
но ва га гра ма дзя ні на кра і ны і да зва-
ляе кож на му з баць коў з упэў не нас цю 
гля дзець на бу ду чы ню свай го дзі ця ці і 
сва ёй сям'і.

Да рэ чы, гэ тая здоль насць жыць 
бу ду чы няй, ба чыць на не каль кі па ка-
лен няў на пе рад не па рыў на звя за на са 
здоль нас цю на ро да бу да ваць і ўзнаў-
ляць сваю дзяр жаў насць. Як ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, Бе ла русь да яго 
прэ зі дэн ства ха рак та ры за ва ла ся тым, 
што «не бы ло дзяр жа вы. Лю дзі на ват 
не ду ма лі, псі ха ла гіч на, мен таль на мы 
да гэ та га не бы лі пад рых та ва ны». Та му 
зме на дэ ма гра фіч най па лі ты кі, якую 
пра па нуе сён ня Прэ зі дэнт, на ўпрост 
звя за на і са змя нен нем гра мад скай 
свя до мас ці, якое па він на быць здзейс-
не на — з пе ра хо дам да ўсве дам лен ня 
бе ла ру са мі свай го гіс та рыч на га лё су 
як су ве рэн най дзяр жа вы.

Сур' ёз насць на ме раў кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў вы ра шэн ні дэ ма гра фіч-
най праб ле мы бы ла па цвер джа на і 
яго па зі цы яй па пы тан ні аб пра цоў най 
міг ра цыі, у тым лі ку з Цэнт раль най Азіі. 
Ра зу ме ю чы ўсю на сця ро жа насць у да-
чы нен ні да гэ та га пра цэ су (з улі кам 
не га тыў на га ра сій ска га до све ду), Прэ-
зі дэнт, тым не менш, ад зна чыў, што ён 
з'яў ля ец ца вы гад ным для Бе ла ру сі пры 
ўмо ве на яў нас ці сіс тэ мы і па рад ку пры 
пры ёме іміг ран таў. Важ на ра зу мець, 
што та кая па зі цыя ні ў якім ра зе не раз-
гля да ец ца як аль тэр на ты ва за ха дам 
па сты му ля ван ні на ра джаль нас ці і са-
цы яль ным раз віц ці ў цэ лым ка рэн на га 
на сель ніц тва. Важ насць міг ра цый ных 
пра цэ саў вы зна ча ец ца тым, што яны 
да зва ля юць за паў няць ураз лі выя ні-
шы на рын ку пра цы пра ма ця пер, не 
ча ка ю чы на ра джэн ня і ста лен ня но-
вых гра ма дзян. А сіс тэм ны па ды ход і 
стро гі кант роль у гэ тай сфе ры па він ны 
пра ду хі ліць ад па вед ныя зло ўжы ван ні 
(на прык лад, па ра сій скім сцэ на рыі). 
Ад на ча со ва па глыб лен не су пра цоў-
ніц тва ў гэ тым кі рун ку з пра ца ві ты мі 
на ро да мі Цэнт раль най Азіі з'яў ля ец ца 
вы дат ным спо са бам узмац нен ня сва ёй 
пры сут нас ці ў гэ тым стра тэ гіч на важ-
ным для су час на га све ту рэ гі ё не.

Ад нак яшчэ ад но стра тэ гіч нае пы тан-
не ўсё ж та кі не бы ло раз гле джа на на 
прэс-кан фе рэн цыі кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Для дэ ма гра фіч на га раз віц ця ра зам са 
сты му ля ван нем рос ту на ра джаль нас ці 
і зні жэн нем смя рот нас ці, пра віль ным 
эка на міч ным вы ка ры стан нем міг ра цыі 
не аб ход ны эфек тыў ныя за ха ды па ар-
га ні за цыі рэ гі я наль на га раз віц ця. І як не 
ўзга даць у су вя зі з гэ тым шмат ра зо вае 
па тра ба ван не Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
аб спы нен ні рос ту го ра да Мін ска і фар-
сі ра ва ным раз віц ці рэ гі ё наў, ма лых і 
ся рэд ніх га ра доў. На жаль, па гэ тым 
пы тан ні на прэс-кан фе рэн цыі ні чо га не 
бы ло ска за на. Але ёсць пад ста вы спа-
дзя вац ца, што і ў гэ тым кі рун ку пэў ная 
пра ца ўсё ж та кі ідзе.

Юрый ЦА РЫК, кі раў нік 
Бе ла рус кай гру пы раз віц ця.

Ра сiй скiя жур на лiс ты пас ля прэс-кан фе рэн цыi з 
кi раў нi ком на шай дзяр жа вы раз' еха лi ся па да мах. 
Мы спы та лi не ка то рых з iх, што ў гу тар цы з Прэ-
зi дэн там Бе ла ру сi бы ло най больш ак ту аль ным 
ме на вi та для iх аў ды то рыi.

Ле а нiд ГА РА I НАЎ, пер шы на мес нiк га лоў на га рэ дак-
та ра «Пар ла мент ской га зе ты» (Маск ва):

— На пэў на, для ра сiй скiх га зет, i, у пры ват нас цi для 
на шай, цi ка вай бы ла сi ту а цыя з «Урал ка лi ем». Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi доб ра па ка заў нам ад ва рот ны бок гэ та га кан-
флiк ту. Так са ма ўсiх вель мi хва ля ва ла маг чы мае аб' яд-
нан не «Ка мА За» i бе ла рус ка га «МА За». На мой по гляд, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка вель мi кан крэт на рас па вёў, ча му 
та кое аб' яд нан не не ад бы ло ся i якiя ўмо вы бе ла рус ка га 
бо ку: тэх на ло гii, но выя рын кi i iн вес ты цыi. Аса бiс та мя не 
так са ма цi ка вi ла ад но пы тан не, якое я i за даў Прэ зi дэн ту: 
цi ў поў най ме ры Бе ла русь вы ка рыс тоў вае свой тран зiт-
ны па тэн цы ял? Маг чы ма, прый шоў час пе ра ха пiць част ку 
пры быт каў у iн шых цэнт раў: Вiль ню са, Бе ла сто ка, Люб лi-
на? Аляк сандр Ры го ра вiч па га дзiў ся, што сён ня са праў ды 
iс ну юць доб рыя перс пек ты вы ў гэ тай сфе ры i пра ца ў гэ тым 
кi рун ку бу дзе вес цi ся.

Аляк сей МI ЛА ВА НАЎ, га лоў ны рэ дак тар iн тэр нэт-
пар та ла «Но вый Калининград» (Ка лi нiнг рад):

— Для на шай аў ды то рыi са май цi ка вай i за па мi наль най 
бы ла, без умоў на, за ява пра Ка лi нiнг рад скую воб ласць. 
Пас ля ка рот ка га ад ка зу на маё пы тан не пра, маг чы ма, 
за над та па лi ты за ва ную ўва гу ра сiй скiх кант ра лё раў да бе-
ла рус кай сель ска гас па дар чай пра дук цыi, бе ла рус кi лi дар 
рас ка заў пра не ўза ра ныя ка лi нiг рад скiя зем лi i вы ка заў 

до сыць не ча ка ную за яву: маў ляў, ад дай це iх нам, i мы iх 
бу дзем араць. Фар му лёў кi, якiя вы ка рыс таў кi раў нiк бе-
ла рус кай дзяр жа вы, вы клi ка лi до сыць сур' ёз нае аб мер-
ка ван не ў Ка лi нiнг рад скай воб лас цi. Мы ра зу ме ем, што 
ме ла ся на ўва зе, маг чы ма, ства рэн не ней ка га су мес на га 
сель гас прад пры ем ства, але пра гу ча ла гэ та до сыць ра ды-
каль на. Акра мя та го, я, ка лi шчы ра, не ўпэў не ны, што пры 
ўсiх вi да воч ных пос пе хах сель скай гас па дар кi ў Бе ла ру сi 
атрымаецца пе ра нес цi бе ла рус кi во пыт на на шу зям лю. У 
нас вель мi шмат сва ёй спе цы фi кi...

Iм па нуе тое, што Прэ зi дэнт ад каз ваў са праў ды на ўсе 
пы тан нi, што ён тры мае ру ку на пуль се кра i ны, зна хо дзiц ца 
ў кан тэкс це ўсiх пра цэ саў. Бы ло вi даць, што ён да стат ко-
ва па глыб ле ны ў эка на мiч ную i са цы яль ную спецыфіку 
краіны.

Кан стан цiн РАЖ КОЎ, ка рэс пан дэнт «Пя то го ка на ла» 
(Санкт-Пе цяр бург):

— Нам вель мi спа да ба ла ся ва ша кра i на, маг чы масць 
па гля дзець Гро дзен скую воб ласць. Спа да ба ла ся ўсё: па чы-
на ю чы ад пер ша га вi зу аль на га ўра жан ня ад да гле джа ных 
ву лiц, тра ту а раў, пры го жых дам коў, за кан чва ю чы цэ на мi 
на пра дук ты хар ча ван ня i сяб роў скi мi ад но сi на мi, з якi мi 
нас су стрэ лi.

На прэс-кан фе рэн цыi з кi раў нi ком дзяр жа вы бы ло вi-
даць, што ваш прэ зi дэнт ад чу вае ся бе поў ным гас па да ром 
сi ту а цыi ў Бе ла ру сi. Ён па-май стэр ску рас па ра джа ец ца 
сва ёй ро ляй, па-за лiх вац ку па ды мае з мес ца сва iх мi нiст-
раў, пры му шае да ваць спра ва зда чу. Вi даць, што ён вер ны 
са бе. I гэ та доб ра.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

«КІ НУ ЛІ» 
ДЗЯР ЖА ВУ...
Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе-
кі спы ніў зла чын ную дзей-
насць між на род най гру пы, 
якая за во зі ла на тэ ры то рыю 
Мыт на га са ю за гру за выя аў-
та ма бі лі і аў то бу сы без вы-
пла ты мыт ных пла ця жоў. У 
це ня вую схе му бы лі ўцяг ну-
ты і су пра цоў ні кі бе ла рус-
кай мыт ні, якія атрым лі ва лі 
ад ка мер сан таў гра шо выя 
ўзна га родж ван ні, а так са ма 
гра ма дзя не Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Поль шчы.

Двое ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў з Бя ро зы Брэсц-
кай воб лас ці на бы ва лі ў кра і нах 
Еў ра са ю за поў на кам плект ныя 
аў та ма бі лі, а для ўхі лен ня ад 
мыт ных пла ця жоў у поў ным аб'-
ёме за во зі лі іх на тэ ры то рыю 
Мыт на га са ю за па част ках (ша сі 
і ка бі ны), па ве дам ляе прэс-служ-
ба КДБ Бе ла ру сі. Да лей у Бе ла-
ру сі або Ра сіі кам плек та ваў ся 
пры дат ны для экс плу а та цыі аў-
та ма біль. Ана ла гіч на за во зі лі ся 
і аў то бу сы (зды ма лі ся ру ха ві кі і 
ха да вая част ка).

Пад час агля ду аран да ва ных 
прад пры маль ні ка мі пло шчаў бы-
лі за тры ма ны во сем гру за вых 
аў та ма бі ляў вя до мых еў ра пей-
скіх ма рак, за ве зе ных сё ле та па 
част ках. На не ка то рыя аў та ма бі-
лі бы лі аформ ле ны пад роб ле ныя 
да ку мен ты. Па раз лі ках мыт ных 
ор га наў, агуль ны па мер ухі лен-
ня ад вы пла ты мыт ных пла ця жоў 
пад час за во зу толь кі ча ты рох за-
тры ма ных транс парт ных срод каў 
склаў 1,3 млрд руб лёў. На пра ця-
гу трох апош ніх га доў ка мер сан-
ты за вез лі ка ля 200 аў то. Дзяр-
жа ва не да атры ма ла та кім чы нам 
ка ля 4 млн еў ра.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

На ўзда гонНа ўзда гон  ��

ДЭ МА ГРА ФІЧ НАЯ БЯС ПЕ КА 
ЯК УМО ВА СУ ВЕ РЭ НІ ТЭ ТУ

Пра якія стра тэ гіч ныя на прам кі раз віц ця кра і ны ка за лі і не ка за лі на прэс-кан фе рэн цыі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі для прад стаў ні коў ра сій скіх рэ гі я наль ных СМІ

«НАМ ВЕЛЬМІ СПАДАБАЛАСЯ 
ВАША КРА I НА»

Сё ле та за паў год дзе Бе ла русь на ве-
да лі 2 555 ты сяч за меж ні каў, па ве-
да міў ды рэк тар дэ парт амен та па ту-
рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 
Ва дзім Кар ма зін, спа сы ла ю чы ся на 
ста тыс ты ку Дзярж па гран ка мі тэ та. 
Най боль шая плынь ту рыс таў (больш 
за 93% ад агуль на га ўез ду) — з Укра-
і ны, Ра сіі, Літ вы, Поль шчы, Мал до вы, 
Лат віі і Гер ма ніі.

Па сло вах Ва дзі ма Кар ма зі на, на ад-
па чы нак за мя жу сё ле та вы яз джа лі 3 060 
ты сяч на шых гра ма дзян.

Са мы мі па пу ляр ны мі эк скур сій ны мі 
аб' ек та мі для за меж ні каў у на шай кра і не 
ле тась ста лі Брэсц кая крэ пасць, Мір, Ня-
свіж, па ла ца ва-пар ка вы ан самбль у Го ме-
лі. Усё больш гас цей на вед ва юць ста лі цу. 
А вось эк стрэ маль ны ад па чы нак (на прык-
лад, на вед ван не за бру джа ных ра ды я цы яй 
тэ ры то рый) не ка рыс та ец ца по пы там. «Да 
«чар но быль ска га» ту рыз му мы ста вім ся 
вель мі асця рож на. Бы лі спро бы рас пра-
цоў кі та кіх марш ру таў, але по пыт на іх 
скла даў 16—17 ча ла век на год, з іх па ло-
ва — ка рэс пан дэн ты», — ска заў Ва дзім 
Кар ма зін.

62% экс пар ту ту рыс тыч ных па слуг у 
на шай кра і не за бяс печ ва юць са на тор-
на-ку рорт ныя ар га ні за цыі. На дру гім 
мес цы — дзе ла вы ту рызм (34% па слуг), 
2% экс пар ту пры хо дзіц ца на па ляў ні чы 
ту рызм. Па сло вах Ва дзі ма Кар ма зі на, 
гэ та перс пек тыў ны кі ру нак для Бе ла ру сі: 

ка ля 100 ты сяч за меж ні каў на год пры-
яз джа юць да нас па ля ваць. У Пры пяц кім 
на цы я наль ным пар ку і Бе ла веж скай пу-
шчы да зво ле на тра фей нае па ля ван не на 
зуб ра. «Лі цэн зія на ад стрэл зуб ра да ец-
ца па ляў ні ча му толь кі та ды, ка лі жы вё ла 
хво рая або хут ка па мрэ», — удак лад ніў 
Ва дзім Кар ма зін. Ён на зваў та кое па ля-
ван не «эліт ным» і па ве да міў, што тры га-
ды та му па доб ная лі цэн зія каш та ва ла 30 
ты сяч еў ра.

З 2004 го да Бе ла русь ува хо дзіць у Су-
свет ную ту рысц кую ар га ні за цыю. Сён ня 
дзей ні ча юць 29 да га во раў у сфе ры ту-
рыз му, 22 з якіх — між ура да выя па гад-
нен ні, 7 — між ве да мас ныя. Най больш 
плён нае су пра цоў ніц тва на ша кра і на вя-
дзе з Літ вой, Поль шчай, Ра сі яй, Укра і най, 
Із ра і лем, Тур цы яй, Венг ры яй. За клю ча ны 
да мо вы з усі мі кра і на мі СНД, акра мя Уз-
бе кі ста на. Іс ну юць і па гад нен ні ў сфе ры 
ту рыз му па між праф са юза мі і аса цы я-
цы я мі. Да та го ж Бе ла ру сь мае бяз ві за-
вы рэ жым з многімі дзяржавамі. «Апроч 
гэ та га, мы ўскла да ем вя лі кія спа дзя ван ні 
на так зва ны ма лы пры гра ніч ны рух з 
пры бал тый скі мі кра і на мі, ка лі гра ма дзя-
не, што пра жы ва юць на ад лег лас ці да 50 
кі ла мет раў з абод вух ба коў мя жы, мо гуць 
пе ра ся каць яе па спро шча най схе ме», 
— ад зна чыў ды рэк тар дэ парт амен та па 
ту рыз ме.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Ад па чы нак на лю бы густАд па чы нак на лю бы густ  ��

«ЧАР НО БЫЛЬ СКІ» ТУ РЫЗМ 
СА СТУ ПІЎ МЕС ЦА ПА ЛЯ ВАН НЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Фота БЕЛТА.

Хакейная каманда Прэзідэнта Беларусі выйграла ў дру-
жыны Сейма Латвіі — 6:5 (4:1, 2:3, 0:1) у таварыскім матчы, 
які прайшоў у Мінску на лядовай пляцоўцы клуба «Юнацтва» 
ў парку імя Горкага.


