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У ПРА ГРА МІС ТАЎ БДУ 
НАЙ БОЛЬШ ШАН ЦАЎ НА ПОС ПЕХ

Ча ты ры ка ман ды фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі 
і ін фар ма ты кі БДУ вый шлі ў паў фі нал чэм пі я на ту све ту 
па пра гра ма ван ні. Пры гэ тым ад на з ка ман даў, за якую 
вы сту па лі чац вёр та курс ні кі Яў ген Грыц ке віч, Аляк сей 
Ко ле саў і трэ ця курс нік Аляк сандр Не кра шэ віч, ста ла 
аб са лют ным пе ра мож цам чвэрць фі наль на га эта пу.

У ад бо рач ным ту ры чвэрць фі наль на га па ядын ку За ход ня га 
рэ гі ё на ўзя лі ўдзел 55 ка ман даў з ВНУ Бе ла ру сі, Літ вы, Лат віі, 
Эс то ніі і Ка лі нінг рад скай воб лас ці. Ка ман ды бе ла рус кіх ВНУ 
раз мяс ці лі ся на на ступ ных па зі цы ях: у сту дэн таў БДУ — 1, 2, 6, 
8, 9 і 13 мес цы, у ка ман ды Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та імя Я.Ку па лы — 4 мес ца, у пра гра міс таў БДУ ІР — 12,15,16 
і 19-мес ца. 14 мес ца — у сту дэн таў Го мель ска га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны, 17-е — у прад стаў ні коў Брэсц ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, а 20 ра док рэй тын гу за ня ла ка ман да 
з По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

У ад па вед нас ці з пра ві ла мі чэм пі я на ту све ту па пра гра ма-
ван ні, у паў фі нал вый шлі ча ты ры ка ман ды БДУ. Дзве свае 
ка ман ды змо гуць вы ста віць у паў фі на ле Лат вій скі ўні вер сі тэт, 
Каў нас кі тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт, Бал тый скі фе дэ раль ны 
ўні вер сі тэт імя Кан та і БДУ ІР. І ад ной ка ман дай пра гра міс таў 
бу дуць прад стаў ле ны Го мель скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
Ф. Ска ры ны, Брэсц кі дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт, По лац кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт і Віль нюс кі ўні вер сі тэт.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НО ВЫ СТА ДЫ ЁН У АШМЯ НАХ
Су час нае па крыц цё для фут боль на га по ля бяс плат-
на пра да ста ві ла Бе ла рус кая фе дэ ра цыя фут бо ла. 
Ашмян цы, у сваю чар гу, па кла па ці лі ся аб пад рых тоў-
цы пад гэ тае па крыц цё пля цоў кі, доб ра ўпа рад ка ван ні 
тэ ры то рыі.

З на го ды ўра чыс та га ад крыц ця но ва га ста ды ё на ад бы лі-
ся пер шыя мат чы па між ка ман да мі Ашмян і Іўя, а так са ма 
ве тэ ра наў фут бо ла Гро дзен шчы ны і БФФ. Акра мя та го, стар-
шы ня Ашмян ска га рай вы кан ка ма Мі ра слаў Са ра сек уру чыў 
ад дзе лу аду ка цыі, спор ту і ту рыз му сер ты фі кат на 40 мя чоў. 
Да рэ чы, год та му пры пад трым цы Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 
фут бо ла і мяс цо вых улад у го ра дзе ство ра на пры ват ная 
дзі ця чая фут боль ная шко ла «Нё ман» (Ашмя ны) пад кі раў-
ніц твам Аляк санд ра Куш не ра.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ПЕ РА КУ ЛІЎ СЯ ВЕ ЖА ВЫ КРАН
Гэ тае зда рэн не ад бы ло ся ў Са лі гор скім ра ё не на прам-
пля цоў цы. Па цяр пе лі лю дзі...

Як па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС, на 
тэ ры то рыі ўні тар на га вы твор ча га прад пры ем ства «Ні ва» 
пры да па мо зе аў та ма біль на га кра на пра во дзіў ся дэ ман таж 
ве жа ва га. Апош ні і пе ра ку ліў ся. Пры яго па дзен ні па цяр пе лі 
тры ча ла ве кі, адзін з якіх у цяж кім ста не быў да стаў ле ны ў рэ-
ані ма цый нае ад дзя лен не Са лі гор скай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы. Яшчэ два іх па цяр пе лых у зда валь ня ю чым ста не 
па кла лі ў траў ма та ла гіч нае ад дзя лен не. Кран так са ма па-
шко дзіў дах і сця ну бу дын ка вы твор ча га цэ ха, што на ле жыць 
прад пры ем ству «Ні ва», два га ра жы на тэ ры то рыі ДТСА АФ і 
аў та ма біль «ВАЗ», які зна хо дзіў ся ў ад ным з іх.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЗІ ЧЫ НА ПАД ВЯ ЛА ПАД КРЫ МІ НАЛ
Пад час рэй ду ка ля 4 га дзін ра ні цы су пра цоў ні кі Глы боц-

кай між рай інс пек цыі ра зам з су пра цоў ні ка мі Дэ парт амен та 
ахо вы спы ні лі аў та ма біль «Форд-Фі ес та», якім кі ра ваў жы хар 
Док шыц ка га ра ё на. Пры да гля дзе ма ла літ раж кі бы лі зной-
дзе ны не за рэ гіст ра ва ная па ляў ні чая стрэль ба і пяць мя хоў 
з мя сам. Як па ве да міў на чаль нік між рай інс пек цыі Аляк сей 
Про тас, пад час раз бі раль ніц тва ўда ло ся вы свет ліць, што «ах-
вя рай» бра кань е ра стаў лось. Не за кон нае па ля ван не вя ло ся 
на тэ ры то рыі Брас лаў ска га ра ё на. Па ру шаль ні ку па гра жае 
кры мі наль ная ад каз насць.

Ул. інф.

Дзяр жаў ны ка мі тэт па ма ё-
мас ці Бе ла ру сі аб' яў ляе кон-
курс па ад бо ры ін вес та ра 
для ўдзе лу ў пры ва ты за цыі 
дзяр жаў ных ак цый (99,5% 
ста тут на га фон ду) ад кры та-
га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Бел гіпс», па ве да мі лі рэ дак-
цыі ў прэс-служ бе ка мі тэ та.

Пас ля на быц ця гэ та га па ке та 
каш тоў ных па пер ін вес тар па ві-
нен вы ка наць пэў ныя ўмо вы кон-
кур су. Та кім чы нам, на пра ця гу 5 
га доў з дня за клю чэн ня да га во ра 
куп лі-про да жу ак цый та ва рыст ва 
но вы ўлас нік па ві нен па вя лі чыць 

ста тут ны фонд прад пры ем ства 
за кошт улас ных ін вес ты цый на 
су му, эк ві ва лент ную не менш за 
43 млн еў ра, у тым лі ку да 1 лі пе-
ня 2016 го да ў су ме, эк ві ва лент-
най не менш за 24,7 млн еў ра. 
Та кія ін вес ты цыі бу дуць на кі ра-
ва ны на ма дэр ні за цыю на пра-
ця гу двух га доў дзе ю чай лі ніі па 
вы твор час ці гіп са кар дон ных ліс-
тоў на ай чын ным прад пры ем стве 
з па ве лі чэн нем яе ма гут нас ці да 
10 млн кв. мет раў у год. Умо вы 
кон кур су пра ду гледж ва юць бу-
даў ніц тва за во да па вы твор час ці 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў на асно-

ве гіп су ў ра ё не па сёл ка Га та ва 
Мінск ага ра ё на (лі ніі па вы твор-
час ці спец пліт ма гут нас цю да 
500 ты сяч кв. мет раў у год, су хіх 
бу даў ні чых су ме сяў ма гут нас цю 
да 100 ты сяч тон у год, гіп са кар-
дон ных ліс тоў ма гут нас цю да 30 
млн кв. мет раў у год. Да па чат ку 
2019 го да ін вес тар па ві нен за ха-
ваць на прад пры ем стве іс ну ю-
чую ця пер коль касць пра цоў ных 
мес цаў.

Пры ём за яў ад па тэн цы яль-
ных ін вес та раў ажыц цяў ля ец ца 
сё ле та да 1 ліс та па да. Про даж 
дзяр жаў ных ак цый ак цы я нер ных 

та ва рыст ваў кра і ны ажыц цяў ля-
ец ца па ра шэн ні Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» глы бо ка смут куе 
з вы пад ку заў час най смер ці вя до ма га бе ла рус ка га жур на ліс-
та Мі ка лая КА РА ЛЯ і вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні род ным і 
бліз кім ня бож чы ка.

Па шы рэнне іль гот 
па па да ход ным па да тку

За ко на пра ек там пра ду гледж ва ец ца вы зва-
лен не ад аб кла дан ня па да ход ным па дат кам да-
хо даў, атры ма ных улас ні кам і (або) вы га да на-
быт чы кам пас ля за кан чэн ня дзе ян ня да га во ра 
да вер на га кі ра ван ня гра шо вы мі срод ка мі, у ад-
па вед нас ці з якім гра шо выя срод кі пе ра да юц ца 
ў да вер нае кі ра ван не на тэр мін не менш за тры 
га ды для ін вес та ван ня ў дзяр жаў ныя каш тоў-
ныя па пе ры, аб лі га цыі і вэк са лі На цы я наль на га 
бан ка, якія вы пус ка юц ца (вы да юц ца) у мэ тах 
рэ гу ля ван ня гра шо вай ма сы і фар мі ра ван ня 
зо ла та ва лют ных рэ зер ваў кра і ны, у аб лі га цыі 
мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, 
каш тоў ныя па пе ры бе ла рус кіх ар га ні за цый.

Так са ма пра ду гледж ва ец ца вы зва лен не ад 
па дат ка аб кла дан ня да хо даў пла цель шчы каў, 
атры ма ных ад рэа лі за цыі до ляў удзе лу ў ста-
тут ным фон дзе бе ла рус кіх ар га ні за цый, якія 
на ле жаць фі зіч най асо бе не менш за тры га-
ды, а так са ма ак цый бе ла рус кіх ар га ні за цый, 
на бы тых у хо дзе іх пер ша га раз мя шчэн ня і 
пра да дзе ных не ра ней за тры га ды з да ты 
на быц ця лю бой трэ цяй асо бе, якая не з'яў ля-
ец ца эмі тэн там гэ тых ак цый. Пры гэ тым іль го-
та бу дзе пры мя няц ца ў да чы нен ні да до ляў у 
ста тут ным фон дзе, на бы тых пла цель шчы кам 
пас ля 1 сту дзе ня 2014 го да.

Вы зва лен не ад па дат ка аб кла дан ня на зва-
ных да хо даў на кі ра ва на на доў га тэр мі но вую 
перс пек ты ву раз віц ця рын ку каш тоў ных па пер 
і па він на ства рыць да дат ко вую за ці каў ле насць 
у на быц ці каш тоў ных па пер, до ляў у ста тут ным 
фон дзе бе ла рус кіх прад пры ем стваў. Пры гэ-
тым на быц цё каш тоў ных па пер ці до ляў бу дзе 
ажыц цяў ляц ца не з мэ тай на ступ на га пе ра про-
да жу (здзяйс нен ня спе ку ля тыў ных апе ра цый), 
а ў мэ тах доў га тэр мі но ва га ін вес та ван ня, што, 
у сваю чар гу, бу дзе спры яць ма бі лі за цыі сва-
бод ных гра шо вых срод каў гра ма дзян рэс пуб-
лі кі ў рэ аль ны сек тар эка но мі кі.

Вяр тан не за ліш не 
вы пла ча на га па да тку

— Ці бу дзе ажыц цяў ляц ца вяр тан не за-
ліш не вы пла ча ных сум па да ход на га па да-
тку, вы зна ча ных зы хо дзя чы з пад атко вых 
дэк ла ра цый, праз пад атко вых аген таў? Ка-
лі так, то ў якія тэр мі ны пад атко вы агент 
бу дзе ра біць та кое вяр тан не?

— За ка на даў ствам вы зна ча на, што за лік 
або вяр тан не за ліш не вы пла ча най су мы па-
да тку, збо ру (пош лі ны), пе ні пра во дзіц ца па-
датко вым ор га нам па мес цы па ста ноў кі на ўлік 
пла цель шчы ка (ін шай аба вя за най асо бы).

Так са ма вы зна ча на, што за лік або вяр тан-
не за ліш не ўтры ма ных пад атко вы мі аген та мі 
сум па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб у 
вы пад ках і па рад ку, уста ноў ле ных пад атко-
вым за ка на даў ствам, ра зам з пад атко вы мі ор-
га на мі маюць пра ва вы раб ляць і пад атко выя 
аген ты . А вось вяр тан не за ліш не вы пла ча на га 
па да ход на га па да тку, вы зна ча на га зы хо дзя чы 
з пад атко вай дэк ла ра цыі (раз лі ку), ро біц ца 
пад атко вым ор га нам.

— За ліш не ўтры ма ныя пад атко вым аген-
там су мы па да ход на га па да тку за ліч ва юц ца 
ў вы пла ту на ступ ных пла ця жоў або вяр та-
юц ца пла цель шчы ку. За ка на даў ства гэ ты 

ал га рытм да лей не ўдак лад няе. Але хто вы-
зна чае, што трэ ба ра біць: за лік або вяр тан-
не? У якія тэр мі ны вы раб ля ец ца вяр тан не 
па да тку? Ці мож на вы ра біць за лік і вяр тан не, 
ка лі вы лі ча най за бя гу чы ме сяц су мы па да-
тку не да стат ко ва для пра вя дзен ня за лі ку?

Спа да ры ня Шаў чэн ка ўдак лад няе, што за-
ліш не ўтры ма ныя пад атко вым аген там су мы 
па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб пад атко-
вым аген там за ліч ва юц ца ў вы пла ту ма ю чых 
ад быц ца пла ця жоў па да ход на га па да тку з фі-
зіч ных асоб аль бо вяр та юц ца пла цель шчы ку.

Пры гэ тым пы тан не аб тым, ці бу дзе 
пра ве дзе ны за лік або вяр тан не за ліш не 
ўтры ма най пад атко вым аген там су мы па-
да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб у кож-
ным кан крэт ным вы пад ку вы ра ша ец ца па 
ўзгад нен ні ба коў, гэ та зна чыць, па між пла-
цель шчы кам і най маль ні кам.

Вяр тан не пла цель шчы ку за ліш не ўтры-
ма ных сум па да ход на га па да тку з фі зіч ных 
асоб ажыц цяў ля ец ца за кошт агуль най су мы 
па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб, якая 
пад ля гае ўтры ман ню з да хо даў пла цель шчы-
каў і вы пла це ў бюд жэт, або за кошт улас ных 
срод каў пад атко ва га аген та з на ступ ным вяр-
тан нем гэ тых рас хо даў за кошт агуль най су мы 
па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб, якая 
пад ля гае ўтры ман ню з да хо даў пла цель шчы-
каў і вы пла це ў бюд жэт. Зва рот пла цель шчы-
ка аб за лі ку або вяр тан ні за ліш не ўтры ма на га 
па да ход на га па да тку раз гля да ец ца пад атко-
вым аген там у тэр мі ны, вы зна ча ныя за ка на-
даў ствам для раз гля ду зва ро таў гра ма дзян.

Над баў кі і кам пен са цыі
— У асоб ных ар га ні за цы ях пра ду гле джа-

ны над баў кі ра бот ні кам за раз' яз ны ха рак тар 
ра бот у па ме ры су тач ных пры ад на дзён ных 
ка ман дзі роў ках па тэ ры то рыі на шай кра і ны. 
Згод на з падп. 1.3 арт. 163 ПК ад па да ход на-
га па да тку вы зва ля юц ца ўсе ві ды пра ду гле-
джа ных за ка на даў чы мі ак та мі, па ста но ва мі 
Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь кам-
пен са цый. Пры вы зна чэн ні за ка на даў ствам 
нор маў вы пла ты кам пен са цый вы зва ля юц ца 
ад па да ход на га па да тку да хо ды пла цель-
шчы ка ў ме жах та кіх нор маў. У якім па ме ры 
вы зва ля юц ца ад аб кла дан ня па да ход ным 
па дат кам на зва ныя над баў кі?

— Ар ты ку лам 99 Пра цоў на га ко дэк са ўста-
ноў ле ны кам пен са цыі ў вы гля дзе над баў кі за 
ру хо мы і раз' яз ны ха рак тар пра цы, вы твор-
часць ра бот вах та вым ме та дам, за па ста ян-
ную пра цу ў да ро зе, пра цу па-за па ста ян ным 
мес цам жы хар ства (па ля вое за бес пя чэн не) 
для ра бот ні каў, за ня тых у пэў ных сфе рах 
дзей нас ці. Умо вы, па ра дак і па ме ры вы пла-
ты над ба вак вы зна ча ны па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў ад 26 мая 2000 го да № 763.

Так, згод на з пунк там 7 Па ла жэн ня аб умо-
вах, па рад ку і па ме рах вы пла ты над ба вак за 
ру хо мы і раз' яз ны ха рак тар пра цы, вы ка нан не 
пра цы вах та вым ме та дам, за па ста ян ную пра-
цу ў да ро зе, пра цу па-за мес цам жы хар ства 
(па ля вое за бес пя чэн не), за цвер джа на га па-
ста но вай № 763, та кая над баў ка да за ра бот-
най пла ты ра бот ні каў вы зна ча ец ца ў па ме ры 
40% ад нор мы су тач ных, уста ноў ле ных нар-
ма тыў ны мі пра ва вы мі ак та мі аб кам пен са цыі 
вы дат каў пры служ бо вых ка ман дзі роў ках, з 
улі кам фак тыч на га ча су зна хо джан ня на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, за меж ных дзяр жаў, ка лі ра-
бот нік не мае маг чы мас ці што дзён на вяр тац ца 
да мес ца жы хар ства; 50% ад нор мы су тач ных 

— пры ад на дзён ных служ бо вых ка ман дзі роў-
ках, ка лі ра бот нік мае маг чы масць што дзён на 
вяр тац ца да мес ца жы хар ства.

Акра мя та го, пунк там 2 па ста но вы № 763 
ар га ні за цы ям да дзе на пра ва вы зна чаць пры 
не аб ход нас ці ра бот ні кам што дзён ныя над баў-
кі да за ра бот най пла ты за кошт пры быт ку, які 
за ста ец ца ў рас па ра джэн ні ар га ні за цый: да 
па ме ру нор мы су тач ных — пры вы ка нан ні пра-
цы вах та вым ме та дам, за па ста ян ную пра цу 
ў да ро зе, пра цу па-за мес цам жы хар ства; да 
па ме ру нор мы су тач ных — пры ад на дзён ных 
ка ман дзі роў ках, ка лі пра ца но сіць раз' яз ны 
ха рак тар або пра ця кае ў да ро зе і ка лі ра бот нік 
мо жа што дзён на вяр тац ца да свай го мес ца 
жы хар ства.

У ад па вед нас ці з пад пунк там 1.3 пунк та 1 
ар ты ку ла 163 ПК ад па да ход на га па да тку вы-
зва ля юц ца ўсе ві ды кам пен са цый, пра ду гле-
джа ных за ка на даў чы мі ак та мі, па ста но ва мі 
ўра да (за вы клю чэн нем кам пен са цыі за ня-
вы ка ры ста ны пра цоў ны вод пуск, кам пен са цыі 
за знос транс парт ных срод каў, аб ста ля ван ня, 
ін стру мен таў і пры ста са ван няў, якія на ле жаць 
ра бот ні ку). Пры вы зна чэн ні за ка на даў ствам 
нор маў вы пла ты кам пен са цый вы зва ля юц ца 
ад па да ход на га па да тку да хо ды пла цель шчы-
ка ў ме жах та кіх нор маў.

Уліч ва ю чы, што за ка на даў ствам не вы зна-
ча ны нор мы вы пла ты та кіх кам пен са цый (40 % 
і 50 % ад нор мы су тач ных — гэ та за ка на даў-
ча ўста ноў ле ны па мер аба вяз ко вай вы пла ты 
кам пен са цыі, а не яе нор ма), то кам пен са цыя 
ў вы гля дзе над баў кі да па ме ру нор мы су тач-
ных (згод на з пунк там 2 па ста но вы № 763) 
вы зва ля ец ца ад па да ход на га па да тку.

Гра шо выя па зы кі 
ад фі зіч ных асоб

— Ар га ні за цыя атры ма ла доў га тэр мі-
но вую па зы ку ў за меж най ва лю це ад фі-
зіч най асо бы-не рэ зі дэн та. Па ўмо вах да-
га во ра пра цэн ты за ка ры стан не па зы кай 
вы плач ва юц ца ад на ча со ва з вяр тан нем па-
зы кі. Ар га ні за цыя што ме сяц ад люст роў вае 
на лі чэн не пра цэн таў у бух гал тар скім улі ку 
і вы ліч вае па да ход ны па да так з на лі ча на га 
не рэ зі дэн ту да хо ду, зы хо дзя чы з афі цый-
на га кур су за меж най ва лю ты на апош нюю 
да ту ме ся ца. Ці не аб ход на ар га ні за цыі пры 
пе ра лі чэн ні пра цэн таў пе ра лі чыць су му 
атры ма на га да хо ду, зы хо дзя чы з афі цый-
на га кур су за меж най ва лю ты на да ту яго 
вы пла ты і, ад па вед на, пе ра лі чыць су му вы-
лі ча на га па да ход на га па да тку?

— У та кой сі ту а цыі пры быт кам фі зіч най 
асо бы-не рэ зі дэн та з'яў ля юц ца пра цэн ты, 
атры ма ныя ім у за меж най ва лю це па да га во-
ры па зы кі. У ад па вед нас ці з нор ма мі ар ты ку ла 
175 Пад атко ва га ко дэк са па да ход ны па да так 
пад ля гае ўтры ман ню і пе ра лі ку пад атко вым 
аген там пры фак тыч най вы пла це на зва на га 
да хо ду. На пад ста ве пунк та 6 ар ты ку ла 156 
ПК да хо ды пла цель шчы ка, атры ма ныя ім у 
за меж най ва лю це, пе ра ліч ва юц ца ў бе ла рус-
кія руб лі па афі цый ным кур се, вы зна ча ным 
На цы я наль ным бан кам Бе ла ру сі на да ту фак-
тыч на га атры ман ня да хо ду.

Ад па вед на, і су ма пра цэн таў па да га во ры 
па зы кі, якая пад ля гае па дат ка аб кла дан ню па-
да ход ным па дат кам да хо ду фі зіч най асо бы-
не рэ зі дэн та, атры ма ная ў за меж най ва лю це, 
пад ля гае пе ра лі ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ДА ХОД НЫ ПА ДА ТАК «АТРЫ МАЕ» 
АДЗІ НЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ

У Ба ра на вi чах 
дзе цi пай шлi ў 
цырк вы хад ным 
днём, а да до му 

пас ля спек так ля не вяр ну лi ся, бо 
апы ну лi ся ў траў ма та ла гiч ным 
ад дзя лен нi баль нi цы. Цырк-ша-
пi то пры ехаў у го рад на гаст ро лi, 
i мно гiя га ра джа не на бы лi бi ле-
ты для сва iх дзя цей. Вось i 12-
га до вых дзяў чы нак-двай ня так 
ма ма пры вя ла на ня дзель ную 
пра гра му.

I ўсё iш ло доб ра, пры нам сi, у пер-
шым ад дзя лен нi. А ў ант рак це ра-
бот нi кi цыр ка аб' явi лi эк стрэ маль ны 
ат рак цы ён. Кож ны ах вот ны мог за 
30 ты сяч руб лёў уз ля цець пад ку пал 
цыр ка на арэ лях. Вя до ма, мно гiя дзе цi 
за ха це лi. Дзяў чы нак па са дзi лi ра зам 
з 7-га до вым хлоп чы кам, дзя цей пры-
шпi лi лi ра мя ня мi бяс пе кi. Арэ лi пры-
вёў у дзе ян не ме ха нiзм, i яны па ча лi 
гой дац ца i на бi раць вы шы ню. I на ад-
лег лас цi не дзе 3-4 мет раў ад пад ло гi 
не ча ка на па рваў ся трос. Дзе цi ўпа лi 
ра зам з арэ ля мi на арэ ну. У вы нi ку 
хлоп чык атры маў лёг кую траў му, яму 
ака за лi ме ды цын скую да па мо гу i ад-
пус цi лi да моў, а дзяў чы нак да ста вi лi 
ў баль нi цу. У ад ной з сяс цёр, акра мя 
стра сен ня моз га i ўда ру груд ной клет-
кi, вы яў ле ны пе ра лом двух па зван коў. 
Жыц цю гэ та не па гра жае, але ў баль-
нi цы па цы ент ка пра вя дзе не менш за 
ме сяц. Акра мя та го, нi хто не ве дае, як 
у бу ду чы нi гэ тая траў ма ада б'ец ца на 
зда роўi. Ма цi дзяў чы нак звяр ну ла ся 
ў мi лi цыю з за явай аб пры цяг нен нi 
вi на ва тых да ад каз нас цi.

Жан чы ну больш за ўсё абу рыў той 
факт, што пас ля iн цы дэн ту нi хто не 
па пра сiў пра ба чэн ня. Па цяр пе лых 
вы ве лi за ку лi сы i пра доў жы лi цыр-
ка вое прад стаў лен не, нi бы нi чо га не 
зда ры ла ся. А баць кам па цяр пе лых 
дзя цей ска за лi, што гэ та ж... цырк, 
а ў цыр ку ўсё бы вае, нi хто не ве дае, 
ка лi якi дрот па рвец ца.

Са праў ды, мо жа быць усё, ка лi на 
пер шы план ста вiц ца жа дан не за ра-
бiць як най больш гро шай. Пе ра соў нае 
аб ста ля ван не, як вя до ма, кож ны раз 
ман цi ру ец ца на ноў, i тут трэ ба ўлiч-
ваць сла ву ты «ча ла ве чы» фак тар. 
Не дзе ней кi ра бо чы не да кру цiў гай ку 
цi болт на мi лi метр — вось i рэ аль ная 
маг чы масць ня шчас на га вы пад ку. Та-
му кi раў нiц тва цыр ка цi iн ша га пе ра-
соў на га за баў ляль на га аб' ек та па вiн на 
браць на ся бе ад каз насць за бяс пе ку, 
ад чу ваць так са ма ма раль ную ад каз-
насць. А ка лi не ўпэў не ны, то ле пей i не 
трэ ба ры зы ка ваць, пра па ну ю чы но вую 
па слу гу. Не дай Бог, трос па рваў ся б, 
ка лi дзе цi бы лi на вы шы нi не тры аль бо 
ча ты ры мет ры, а дзе сяць... Не хо чац ца 
на ват пра цяг ваць. Бя да i так прый шла 
ў сям'ю. Дзяў чат кi ма ры лi пра ка нi ку-
лы, збi ра лi ся па ехаць на эк скур сiю, а 
ця пер бу дуць толь кi ля чыц ца. Ды i за 
зда роўе ад ной з да чок баць кi сур' ёз на 
асце ра га юц ца.

...Га доў з сем та му ў Брэс це гаст-
ро лi ад на го з ра сiй скiх цыр каў скон-
чы лi ся на огул тра ге ды яй. Пля цоў ку 
яны аран да ва лi по бач з До мам дру ку. 
Спра ва бы ла ле там, дня мi гры ме ла 
му зы ка, лю дзi ста я лi ў чар зе. Ат рак цы-
ё наў бы ло шмат, не ка то рыя з iх ме лi 

аб ме жа ван нi па ўзрос це, бо раз га ня лi-
ся на вя лi кiя хут ка сцi. I вось на ад ным з 
се ан саў ця леж ка-ка тал ка на па ва ро це 
са ско чы ла з рэ ек, пе ра вяр ну ла ся, з 
яе вы па ла зу сiм ма ла дая жан чы на i 
за гi ну ла на мес цы. Ня шчас ная толь кi-
толь кi на ра дзi ла дзi ця, i род ныя, мо жа, 
пер шы раз ад пус цi лi яе па гу ляць па го-
ра дзе. Вось яна i знай шла на сваё го ра 
за ба ву. Та ды гэ тая тра ге дыя ме ла вя-
лi кi гра мад скi рэ за нанс у го ра дзе. На-
вед нi кi iн тэр нэт-фо ру маў па тра ба ва лi 
ад га рад скiх ула даў на огул не пус каць 
у го рад за баў ляль нi каў-гаст ра лё раў. 
Але прай шоў час, i роз ныя цыр кi-ат-
рак цы ё ны зноў пра цу юць на га рад-
скiх пля цоў ках, пе рад гэ тым збi ра ю-
чы i ман цi ру ю чы аб ста ля ван не. Та му i 
са мiм ама та рам эк стры му, i асаб лi ва 
баць кам, трэ ба сем раз уз ва жыць, цi 
вар та куп ляць бi ле ты на за ез джы ат-
рак цы ён, аль бо, як у на зва ным вы пад-
ку, да зва ляць дзе цям гуш кац ца...

Як па ве да мi лi ў Ба ра на вiц кiм мiж-
ра ён ным ад дзе ле След ча га ка мi тэ та 
РБ, па фак це ня шчас на га вы пад ку 
вя дзец ца пра вер ка, i перш за ўсё вы-
свят ля ец ца за кон насць пра вя дзен ня 
ат рак цы ё на ў пе ра пын ку. Па вы нi ках 
пра вер кi бу дзе пры ня та ра шэн не, не 
вы клю ча ец ца i рас па чы нан не кры мi-
наль най спра вы.

Але кож ны та кi вы па дак яшчэ раз 
на гад вае, як мно га за клю чае ў са бе 
ба наль ная, на пер шы по гляд, фра за: 
«Бе ра жы це ся бе!». Мi ну та за да валь-
нен ня не вар тая та го, каб вы пра боў-
ваць лёс.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

Не фар матНе фар мат  ��

ЦЫРК НА ДРО ЦЕ
Ця гам тыд ня, з 17 па 22 ліс та па да, два 
дзя сят кі пры го жых, ра зум ных, а га лоў-
нае — за муж ніх жан чын з роз ных кра ін 
Еў ро пы бу дуць спа бор ні чаць за ты тул 
«Мі сіс Еў ро па 2013». Бе ла русь на гэ тым 
між на род ным фо ру ме прад ста віць На-
тал ля Тра фі ма ва — прак ты ку ю чы ад ва-
кат і ма ці 12-га до ва га сы на.

Кон курс «Мі сіс Еў ро па» на ра дзіў ся ў Бал-
га рыі, пра во дзіц ца ў роз ных кра і нах ужо 
больш за 10 га доў. Мае на мэ це, акра мя ўлас-
на абран ня ка ра ле вы пры га жос ці, пры цяг-
нен не ўва гі СМІ і гра мад скас ці да сур' ёз ных 
праб лем су час нас ці. Так, сё ле та, як і ле тась, 
удзель ні цы фо ру му зла дзяць кан фе рэн цыю 
са цы яль ных дак ла даў, каб шы рэй аб мер ка-
ваць праб ле му хат ня га гвал ту.

Па вод ле пра ві лаў, паў дзель ні чаць у кон-
кур се мо гуць жан чы ны ва ўзрос це ад 19 да 
40 га доў, якія ма юць устой лі вую жыц цё-
вую па зі цыю, да сяг ну лі пос пе ху ў пра фе сіі, 
зна хо дзяц ца ў шлю бе або ма юць дзя цей. 
Акра мя звык лых для кон кур саў пры га жос-
ці дэ фі ле, «Мі сіс Еў ро па» пра ду гледж вае 
на сы ча ную даб ра чын ную пра гра му. Зна рок 
для яе бе ла рус кая ўдзель ні ца, на прык лад, 
рых туе па да рун кі дзе цям з са цы яль ных 
пры тул каў, а так са ма су ве ні ры для ін шых 
кан кур сан так. Уся го ж удзел у кон кур се 
сё ле та бя руць больш як 20 пры га жунь з 
роз ных еў ра пей скіх кра ін, у тым лі ку Ра сіі, 
Укра і ны, Іта ліі, Грэ цыі, Бель гіі, Чар на го-
рыі, Гру зіі.

У фі наль ным шоу, якое ад бу дзец ца 21 ліс-
та па да ў кан цэрт най за ле «Са ды Пе ра мо гі» 
ў Адэ се, жу ры вы зна чыць леп шую з леп шых 
па вы ні ках ча ты рох вы ха даў — у ад ноль-
ка вых су кен ках, у на цы я наль ных стро ях, у 
ку паль ні ках і вя чэр ніх убо рах. Зрэш ты, як 
пад крэс лі ва юць мяс цо выя СМІ, суд дзі бу дуць 

ацэнь ваць не толь кі і не столь кі знеш насць, 
коль кі су куп насць усіх якас цяў прэ тэн дэн-
так на ка ро ну — іх та лен ты, дас ціп насць і 
ро зум, ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю і спа-
гад лі васць.

Між ін шым, ле тась кон курс «Мі сіс Еў ро-
па» пра хо дзіў у Бе ла ру сі. Та ды яго га лоў ны 
прыз — ка ро ну кош там у 3000 еў ра — атры-
ма ла Але на Ма за лё ва з Укра і ны. Дзя ку ю чы 
гэ та му сё ле та фо рум і атры маў укра ін скую 
«пра піс ку».

Што да прад стаў ні цы Бе ла ру сі, то На тал ля 
Тра фі ма ва не пер шы раз бя рэ ўдзел у па доб-
ных ме ра пры ем ствах. У яе ак ты ве ты тул «Мі-
сіс Сяб роў ства» на ле таш нім кон кур се «Мі сіс 
Су свет» і ўдзел у кон кур се «Лэ дзі Бос 2012». 
Так са ма яна вы сту па ла су ар га ні за та рам кон-
кур су «Мі сіс Еў ро па-2012». «Кож ная жан чы на 
едзе на кон курс не са ма па са бе, а ў пэў ным 
сэн се як па сол доб рай во лі, і яе мі сія — год-
на прад ста віць сваю кра і ну», — пе ра ка на на 
бе ла рус кая кан кур сант ка.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

КІР МАШ ВА КАН СІЙ: ПРА ЦА НА ЛЮ БЫ ГУСТ

Ме ра пры ем ства прай шло ў Мін ску. Больш за сто ста ліч ных 
най маль ні каў пра па на ва лі ка ля 7 ты сяч ва кан сій у сфе рах 
пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тва, ахо вы зда роўя, бы та во га і гас-
ці ніч на га аб слу гоў ван ня, жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
На кір ма шы бы ла маг чы масць пра ца ўлад ка вац ца сту дэн там, 
пен сі я не рам і, да рэ чы, не толь кі мін ча нам, але і ін ша га род нім 
гра ма дзя нам. Па ста не на 1 каст рыч ні ка, у га рад ской служ бе 
за ня тас ці ста яць на ўлі ку ка ля 1,5 тыс. бес пра цоў ных, за яў ле-
ная ар га ні за цы я мі па трэ ба ў ра бот ні ках скла ла 24 тыс.

Марына БЕГУНКОВА.

У Адэ се вы бе руць 
са мую пры го жую жон ку ў Еў ро пе
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мі ністр пад крэс ліў, што прад пры ем ствы на тэ ры то ры ях ма лых 

і ся рэд ніх га ра доў са праў ды ства ра юц ца, бо вы да ча сер ты фі ка таў 
улас най вы твор час ці ўзрас ла там з лі пе ня мі ну ла га го да ўдвая. 
Уве зе ны ў кра і ну гру за вы аў та транс парт час цей за ўсё вы ка рыс тоў-
ва ец ца для ажыц цяў лен ня між на род ных пе ра во зак. «Так, гэ та ёсць, 
— па цвер дзіў Мі ка лай Снап коў і да даў: — Што ста ноў ча ад бі ва ец ца 
на экс пар це па слуг, да та го ж па да ткі, не за леж на ад та го, дзе пра цуе 
гэ ты транс парт, вы плач ва юц ца на тэ ры то рыі, дзе за рэ гіст ра ва на 
прад пры ем ства». Мі ністр за ўва жыў, што экс парт та кіх па слуг па вя лі-
чыў ся на 13%. На фо не ад моў на га саль да па экс пар це та ва раў, рост 
экс пар ту па слуг ства рае не аб ход ны ба ланс і з'яў ля ец ца важ ным для 
эка но мі кі кра і ны. Зрэш ты, не так важ на, дзе мы за раб ля ем гро шы, 
за раб ля ем — і цу доў на, ска заў мі ністр эка но мі кі.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс таў, на коль кі ве ра год на паў та-
рэн не ў Бе ла ру сі кры зі су ўзо ру 2011 го да, мі ністр эка но мі кі пры знаў, 
што, уліч ва ю чы па каз чы кі пла цеж на га ба лан су і экс пар ту, не ка то рыя 
экс пер ты агуч ва юць та кую ве ра год насць. «Але яна вы клю ча на аб-
са лют на», — пад крэс ліў Мі ка лай Снап коў.

Банк руц тва без аб сур ду
Па праў кі ў за кон «Аб эка на міч най не пла це жаз доль нас ці (банк-

руц тве)», які Па ла та прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
пры ня ла ўчо ра ў пер шым чы тан ні, на кі ра ва ны на тое, каб пра цэс 
банк руц тва па вя лі чыў шан цы на вяр тан не гро шай.

У пры ват нас ці, да ку мент пра ду гледж вае, што ма ё масць даў жні-
ка, якая ста ла прад ме там тар гоў, мо жа быць пра да дзе на не толь кі 
ад на му ўдзель ні ку аў кцы ё на, які па даў за яву на та кі ўдзел, але і 
адзі на му, хто з'я віў ся. Акра мя та го, пла ну ец ца ўвес ці но вы па ра дак 
змя нен ня па чат ко вай ца ны ма ё мас ці даў жні ка, вы стаў ле най на паў-
тор ныя тар гі. Яна мо жа быць зні жа на па ха дай ніц тве гас па дар ча га 
су да. Зні жэн не мо жа быць не больш чым на 10 пра цэн таў без зго ды 
схо ду (ка мі тэ та) крэ ды то раў, не больш чым на 50 пра цэн таў — са 
зго ды та ко га схо ду як пры дру гіх, так і трэ ціх паў тор ных тар гах. 
Больш чым на 50 пра цэн таў — так са ма са зго ды схо ду ў вы пад ку, 
ка лі тар гі пра вод зяц ца чац вёр ты раз і больш.

Яшчэ ад на на ве ла — вы клю чэн не крэ ды тор скай за па зы ча нас ці 
са скла ду ма ё мас на га комп лек су прад пры ем стваў-даў жні коў пры 
пра вя дзен ні тар гоў.

— Пра ект за ко на ўвя за ны з удзе лам Бе ла ру сі ў Адзі най эка на-
міч най пра сто ры, ён гар ма ні руе з ана ла гіч ны мі за ко на мі ў Ка зах ста-
не і Ра сіі, але яго пры няц це не зна чыць, што змен больш не бу дзе, 
бо, на прык лад, у Ра сіі сё ле та шэсць ра зоў уно сі лі ся зме ны ў за кон 
аб банк руц тве, — пра ка мен та ваў да ку мент жур на ліс там Мі ка лай 
КАЛ ТУ НОЎ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы. — За ко на пра ект на кі ра ва ны 
на тое, каб ма ё масць даў жні ка бы ла пра да дзе на як ма га больш хут ка 
па мак сі маль на вы со кім кош це. Бо асноў ныя срод кі рэ гу ляр на ін дэк-
су юц ца і з ця гам ча су пра даць іх аказ ва ец ца не маг чы ма, а зна чыць, 
і вяр нуць гро шы даў жні ка. Каб вы клю чыць сі ту а цыю аб сур ду, ка лі 
ўста рэ лае каш туе больш за но вае, мы і пры ня лі гэ ты да ку мент.

З ЛПП — да тэр мі но ва
Вя лі кую дыс ку сію ў Аваль най за ле Па ла ты прад стаў ні коў вы клі ка лі 

зме ны ў за ко ны, якія ты чац ца на кі ра ван ня гра ма дзян у ля чэб на-пра-
цоў ныя пра фі лак то рыі і ўмоў зна хо джан ня ў іх. Пад рых та ва ны Мі ніс-
тэр ствам унут ра ных спраў за ко на пра ект мае пяць асноў ных на ва цый. 
Пра па ну ец ца на кі роў ваць у ЛПП за меж ні каў і асоб без гра ма дзян ства, 
ка лі яны па ста ян на пра жы ва юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Спра шча ец ца 
на кі ра ван не ў ЛПП гра ма дзян, якія аба вя за ныя вяр таць дзяр жа ве срод кі 
на ўтры ман не іх дзя цей. Мі ніс тэр ству ўнут ра ных спраў да ец ца пра ва вы-
да ваць пра ві лы ўнут ра на га рас па рад ку ў ЛПП. З'яў ля ец ца маг чы масць 
ска ра чэн ня тэр мі наў зна хо джан ня ў пра фі лак то рыі, ка лі ча ла век пра быў 
там не менш за паў го да і на пра ця гу 6 апош ніх ме ся цаў не меў спаг нан-
няў. На рэш це, ра шэн не аб спы нен ні зна хо джан ня ў ЛПП у су вя зі з да сяг-
нен нем пен сій на га ўзрос ту, вы яў лен нем ця жар нас ці, ін ва лід нас ці 1 або 2 
гру пы аль бо пры вы яў лен ні хва ро бы, якая пе ра шка джае зна хо джан ню ў 
ЛПП, мо жа пры маць не суд, як ця пер, а на чаль нік пра фі лак то рыя.

Ад ным з са мых вост рых пы тан няў, з якім дэ пу та ты не ад на ра зо ва 
звяр та лі ся да на мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Мі ка лая Мель чан кі, які прад стаў ляў за ко на пра ект, да ты ча ла ся 
пра ца ўлад ка ван ня на сель ні каў ЛПП. Пар ла мен та рыі на стой лі ва рэ-
ка мен да ва лі мі ніс тэр ству рас пра ца ваць ад па вед ную пра гра му, каб 
лю дзі ў ЛПП маг лі на быць ней кія на вы кі і са праў ды за раб ляць гро шы, 
што да зво ліць ім вы пра віц ца і пры ня се ка рысць дзяр жа ве.

Бе раг ту рэц кі ста не блі жэй
Ся род ра ты фі ка ваных шас ці між на род ных да ку мен таў, са мым 

ці ка вым для абы ва це ля, ста ла, на пэў на, між ура да вае бе ла рус ка-
ту рэц кае па гад нен не аб ад ме не віз.

«Звяз да» ўжо пі са ла, што бе ла рус кім гра ма дзя нам па гад нен не 
дасць маг чы масць зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Тур цыі на пра ця гу 30 
дзён, не афарм ля ю чы ві зы. Пры гэ тым ма юц ца на ўва зе 30 дзён з 
да ты ўез ду. На пра ця гу ад на го го да мож на бу дзе ўяз джаць у Тур-
цыю шмат ра зо ва без ві зы, але агуль ны тэр мін та ко га зна хо джан ня 
не па ві нен пе ра вы шаць 90 дзён.

Бяз ві за вы рэ жым не бу дзе рас паў сюдж вац ца на па езд кі з мэ тай 
ра бо ты (за вы клю чэн нем пе ра во зак па са жы раў і гру заў), ву чо бы, 
на ву ко вай дзей нас ці, уз' яд нан ня сям'і і пра жы ван ня. Гра ма дзя не 
Тур цыі і Бе ла ру сі змо гуць ажыц цяў ляць па езд кі без віз, ка лі яны 
вы яз джа юць для пра вя дзен ня дзе ла вых пе ра га во раў.

Пры гэ тым са ма па са бе ра ты фі ка цыя гэ та га па гад нен ня яшчэ не 
азна чае, што пас ля яго ўступ лен ня ў сі лу ад ра зу ж пач не дзей ні чаць 
бяз ві за вы рэ жым. Не аб ход на ра ты фі ка ваць і бе ла рус ка-ту рэц кае па-
гад нен не аб рэ ад мі сіі. Па ла та прад стаў ні коў пла нуе пры няць за ко на-
пра ект і аб гэ тым. Але па куль што не на зы ва юц ца кан крэт ныя да ты.

На мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Але на КУП ЧЫ НА, якая прад-
стаў ля ла за ко на пра ек ты аб ра ты фі ка цыі гэ тых па гад нен няў, па ве да-
мі ла, што бе ла рус кі бок пра пра цоў вае пы тан не аб за клю чэн ні па гад-
нен няў па бяз ві за вых па езд ках з Ган ду ра сам, Ма лай зі яй, Па на май, 
Эк ва до рам, Пе ру і Ні ка ра гуа. Больш за тое, ужо вя дзец ца ра бо та па 
за клю чэн ні па гад нен няў з Рэс пуб лі кай Ка рэя, Бра зі лі яй і Ар ген ці най.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПАД ТРЫ МАЦЬ 
І НЕ СТРА ЦІЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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УЗНА ГА РО ДЖАНЫ ЛЕП ШЫЯ МАЙ СТРЫ 
КА РОТ КА ГА АПА ВЯ ДАН НЯ

Ура чыс тая цы ры мо-
нія ўзна га ро джан ня 
пе ра мож цаў пер ша-
га Між на род на га лі-
та ра тур на га кон кур су 
ма ла дых лі та ра та раў 
Са юз най дзяр жа вы 
«Мост друж бы»-2012 
ад бы ла ся ў На цы я-
наль най біб лі я тэ цы 
Бе ла ру сі, пе рад ае ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Па вы ні ках твор чых спа бор ніц тваў экс перт ны са вет вы-
браў 10 пе ра мож цаў. На ўра чыс тас ці пры сут ні ча лі 7 лаў рэ-
а таў. Спе цы яль ных дып ло маў бы лі ўда сто е ны Аляк сандр 
Маск він, Ге ор гій Фа мін (Ра сія), Мі ка лай Анд рэ еў, Мар га ры та 
Ла тыш ке віч, Воль га Чар кас, Да р'я Ваш ке віч, Алё на Бе ла нож-
ка (Бе ла русь). Так са ма ў Мін ску прад ста ві лі аль ма нах «Мост 
друж бы» — пер шы збор нік апа вя дан няў лаў рэ а таў кон кур су 
Са юз най дзяр жа вы для ма ла дых пісь мен ні каў.

Звяр та ю чы ся да ўдзель ні каў з пры ві таль ным сло вам, 
дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы Ры гор Ра по та ад зна чыў, 
што раз у два га ды за цвяр джа юц ца прэ міі Са юз най дзяр жа вы 
ў га лі не лі та ра ту ры і мас тац тва. «Мо ладзь не па ко і ла ся, ка лі 
ж за га во раць пра нас! За ду ма бы ла ў тым, каб ства рыць лі-
та ра тур ны аль ма нах з тво ра мі леп шых май строў ка рот ка га 
апа вя дан ня. На пра ця гу двух га доў вы да ваў ся та кі аль ма нах 
і леп шыя май стры ка рот ка га апа вя дан ня ста на ві лі ся яго 
ўдзель ні ка мі», — ска заў Ры гор Ра по та.

У сваю чар гу на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ула-
дзі мір Ма ту се віч ад зна чыў, што пра вя дзен не кон кур су слу-
жыць ім пуль сам для твор ча га раз віц ця. «Ма ла дым лі та ра та-
рам заўт ра вы зна чаць аб ліч ча куль тур най і ін фар ма цый най 
пра сто ры Бе ла ру сі, Ра сіі, Са юз най дзяр жа вы. Доб ра, што 
ёсць та кая маг чы масць су стрэч, а так са ма пуб лі ка цыі ў та кім 
аў та ры тэт ным вы дан ні, як лі та ра тур ны аль ма нах».

Фота БЕЛТА.


