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СТУ ДЭНЦ КI АТРАД — 
СА ПРАЎД НАЯ ШКО ЛА 
ДА РОС ЛА ГА ЖЫЦ ЦЯ

Да 50-год дзя бе ла рус ка га сту дат ра даў ска га ру ху
Да ра гiя сяб ры!
Пры мi це мае сар дэч ныя вiн ша ван нi з 50-га до вым юбi ле ем бе-

ла рус ка га сту дат ра даў ска га ру ху.
За паў ста год дзя сту дэнц кiя атра ды за ва я ва лi вя лi кi аў та ры тэт 

дзя ку ю чы та му, што ўно сяць да стой ны ўклад у эка но мi ку i са цы-
яль ную сфе ру кра i ны.

У ле та пi се iх слаў ных спраў удар ная пра ца на та кiх важ ных бу-
доў лях, як На ва по лац кi i Ма зыр скi наф та пе ра пра цоў чыя за во ды, 
«Гом сель маш», рэ кан струк цыя ме ма ры я ла «Ха тынь», уз вя дзен-
не На цы я наль най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi, спар тыў на га комп лек су 
«Мiнск-Арэ на», Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гiс то рыi Вя лi кай 
Ай чын най вай ны i iн шых зна ка вых аб' ек таў.

Сту дэнц кi атрад i сён ня для мно гiх юна коў i дзяў чат ста но вiц-
ца са праўд най шко лай да рос ла га жыц ця, фар мi руе ха рак та ры 
ак тыў ных гра ма дзян i па тры ё таў сва ёй Ра дзi мы. Та му пад трым-
ка сту дат ра даў ска га ру ху з'яў ля ец ца пры яры тэ там дзяр жаў най 
ма ла дзёж най па лi ты кi ў Бе ла ру сi.

У гэ ты свя точ ны дзень ма ла до сцi i ра ман ты кi жа даю бай цам 
сту дэнц кiх атра даў усiх па ка лен няў зда роўя, шчас ця i пос пе хаў 
у пра цы.

Ня хай ва шы сэр цы б'юц ца ў рыт ме ча су, а не вы чэрп ная энер гiя 
i ра зу мен не аса бiс тай ад каз нас цi за лёс сва ёй кра i ны да па ма га-
юць у вы ра шэн нi за дач на ка рысць Ай чы ны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Са мiт СНД i па ся джэн не 
Вы шэй ша га Еў ра зiй ска га 
эка на мiч на га са ве та, якiя 
прай шлi ў Мiн ску, ста лi 
кры нi цай не каль кiх сен-
са цый. У га лi не мiж на род-
ных ад но сiн ста тус ад ной 

з най больш знач ных су свет най прэ сай быў 
на да дзе ны на вi не аб па тэн цый ным удзе ле 
Тур цыi ў пра цэ сах еў ра зiй скай iн тэ гра цыi. 
Прэ зi дэнт Ка зах ста на за явiў з гэ тай на го ды 
на ступ нае: «Прэм' ер-мi нiстр Тур цыi Эр да ган 
звяр нуў ся да мя не: цi нель га Тур цыю пры-
няць у Мыт ны са юз?». Нур сул тан На за рба-
еў так са ма ўнёс i сваю пра па но ву ў су вя зi з 
гэ тым: «Тур цыя — вя лi кая кра i на, у нас ёсць 
агуль ная мя жа. I ад па ла б кры ты ка. Ку ды на 
За хад нi па е дзеш, ад ра зу за да юць пы тан не: 
вы ства ра е це Са вец кi Са юз або неш та там 
ства ра е це пад Ра сiю? I пры хо дзiц ца тлу ма-
чыць, што нi чо га па доб на га ня ма... Мо жа, 
Тур цыю пры няць — i пы тан нi за кон чац ца?»

Вя до ма, у су вя зi з гэ тай пра па но вай лi да ра 
Ка зах ста на рэ зон на раз гле дзець, цi з'яў ля ец ца 
та кая маг чы масць не гi па тэ тыч най, а прак тыч-
най. Ад ра зу ж мож на ад зна чыць, што пад ста вы 
для ўва хо джан ня Тур цыi ў Мыт ны са юз ма юц ца 

да стат ко ва важ кiя. Улiч ва ю чы па мер i па тэн цы-
ял ту рэц кай эка но мi кi, яна мо жа са праў ды стаць 
каш тоў ным чле нам МС.

У Тур цыi ма ла ўлас ных пры род ных рэ сур саў, i 
ў той жа час да стат ко ва раз вi тая пе ра пра цоў чая 
пра мыс ло васць. Зы хо дзя чы з гэ та га, пра мы до-
ступ да сы ра вi ны Ра сii i Ка зах ста на мо жа стаць 
сур' ёз ным вый гры шам для ту рэц кай эка но мi кi. Што 
да ты чыц ца Ра сii, Бе ла ру сi i Ка зах ста на, то iм мо жа 
быць цi ка вы сур' ёз ны во пыт ма дэр нi за цыi ўлас най 
эка но мi кi, на за па ша ны Тур цы яй у па пя рэд нiя дзе-
ся цi год дзi, якi мо жа адап та вац ца пры да па мо зе ту-
рэц кiх бiз нес ме наў у еў ра зiй скай пра сто ры. Ёсць у 
эка но мi цы Тур цыi i сур' ёз ныя фi нан са выя рэ сур сы, 
част ка з якiх так са ма мо жа знай сцi пра сто ру для 
пры кла дан ня ў рам ках Мыт на га са ю за.

У той жа час ёсць i сур' ёз ныя праб ле мы на 
шля ху iн тэ гра цыi Тур цыi ў Мыт ны са юз. Пер шай 
з iх з'яў ля ец ца член ства гэ тай кра i ны ў НА ТА. Пры 
ўсёй знеш няй дру жа люб най ры то ры цы з бо ку 
НА ТА ў да чы нен нi да кра iн, якiя ўдзель нi ча юць у 
еў ра зiй скай iн тэ гра цыi, тры ва лай друж бы не як не 
атрым лi ва ец ца. А Тур цыя на ўрад цi ў блi жэй шыя 
га ды га то ва бу дзе вый сцi з гэ та га бло ка, звяз ва-
ю чы з член ствам у iм сваё асаб лi вае ста но вi шча 
ў Азii i аба пi ра ю чы ся на НА ТА ў да сяг нен нi рэ гi я-
наль на га лi дар ства. Дру гая праб ле ма — Зо на сва-

бод на га ганд лю (ЗСГ) з Еў ра са ю зам, якая iс нуе ў 
Тур цыi. Яе пра вi лы знач на ад роз нi ва юц ца ад тых, 
што iс ну юць у Мыт ным са ю зе, та му тут, як i ў вы-
пад ку з Укра i най, не аб ход на вы бi раць. А па коль кi 
Тур цыя з'яў ля ец ца ад ной з не шмат лi кiх кра iн, якiя 
здо ле лi вый граць ад уста ля ван ня ЗСГ з ЕС, яна 
на ўрад цi па спя ша ец ца ад маў ляц ца ад та го, што 
ўжо па спя хо ва пра цуе, на ка рысць но ва га пра ек-
та, вы нi кi ўдзе лу ў якiм яшчэ не вя до мыя. Трэ цяй 
праб ле май з'яў ля ец ца тое, што Тур цыя ўвай шла 
ў СГА на ўмо вах, якiя сур' ёз на ад роз нi ва юц ца ад 
тых, на якiх ста ла чле нам гэ тай ар га нi за цыi Ра сiя. 
Гэ та азна чае, што ад ной з кра iн да вя дзец ца вес цi 
пе ра мо вы аб знач ным змя нен нi ўмоў свай го член-
ства ў СГА ў тым вы пад ку, ка лi пач нуц ца рэ аль ныя 
пе ра мо вы аб ус туп лен нi Тур цыi ў МС. А ўлiч ва ю чы 
тое, што ў абод вух вы пад ках бу дзе iс на ваць сур'-
ёз ная рэў насць з бо ку кра iн ЕС да перс пек ты вы 
ўва хо джан ня Тур цыi ў кан ку рэнт ны Еў ра са ю зу 
iн тэ гра цый ны пра ект, та кiя пе ра мо вы мож на бу-
дзе без уся ка га пос пе ху вес цi га да мi. Тым больш 
што чар го вы этап пе ра моў аб ус туп лен нi Тур цыi 
ў Еў ра пей скi са юз пач нец ца ўжо 5 лiс та па да, i, 
ня гле дзя чы на тое, што, на дум ку боль шас цi па-
лi то ла гаў, Тур цыя не мае рэ аль ных шан цаў стаць 
чле нам гэ тай ар га нi за цыi, част ка ту рэц кiх элiт 
пра гне рэа лi за цыi ме на вi та гэ та га сцэ на рыя.

У той жа час у перс пек ты ве, ка лi або Тур цыя 
вый дзе з НА ТА, або бу ду ча му Еў ра зiй ска му эка на-
мiч на му са ю зу ўдас ца па леп шыць з гэ тым бло кам 
ад но сi ны, та кая iн тэ гра цыя ста не цал кам маг чы-
май. Што да праб ле мы з ЗСГ з Еў ра са ю зам i ўмоў 
член ства ў СГА, то яна так са ма мо жа вы ра шыц ца 
ў бу ду чы нi, у вы пад ку, ка лi ў фар ма це «iн тэ гра цыi 
iн тэ гра цый», якi пла ну ец ца, пач нец ца аб мер ка-
ван не ўмоў iн тэ гра цыi еў ра пей скай i еў ра зiй скай 
эка на мiч ных пра стор. У гэ тым вы пад ку ту рэц кiя 
ўмо вы ўдзе лу ў сва бод ным ганд лi з ЕС i ўмо вы 
член ства ў СГА бу дуць аб мяр коў вац ца па ра лель на 
на фо не ўзгад нен ня тых жа ўмоў кра i на мi еў ра зiй-
скай iн тэ гра цыi з кра i на мi ЕС. Але, вя до ма, па куль 
што да рэа лi за цыi перс пек тыў на га пра ек та па «iн-
тэ гра цыi iн тэ гра цый» яшчэ да стат ко ва да лё ка.

У са мой Тур цыi пра па но ва Прэ зi дэн та Ка зах ста-
на аб маг чы мас цi ўдзе лу гэ тай кра i ны ў Мыт ным 
са ю зе бы ла ўспры ня та да во лi сур' ёз на. У пры ват-
нас цi, у су бо ту ту рэц кая га зе та Sabah са спа сыл кай 
на кры нi цу ў МЗС Тур цыi па ве да мi ла чы та чам, што 
кра i на не атрым лi ва ла афi цый най пра па но вы аб ус-
туп лен нi ў еў ра зiй скi Мыт ны са юз. Га зе та так са ма 
па ка за ла, што яе кры нi ца па цвер дзi ла, што та ко га 
ро ду пе ра мо вы вя лi ся ра ней.

Сяр гей КI ЗI МА, 
док тар па лi тыч ных на вук.

ЗРА БІЦЬ НЕЛЬ ГА АД ПІС ВАЦЬ
Пы тан ні, якія ты чац ца жыл ля і жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, за ста юц ца са мы мі важ ны мі для жы ха роў 
Го мель шчы ны. Пра гэ та свед чыць ана ліз зва ро таў у 
Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю воб лас ці. 44% скар гаў 
пры све ча ны ме на ві та гэ тай праб ле ма ты цы.

У прэс-служ бе ад зна ча юць, што ар га ні за цыі, ад якіх не-
па срэд на за ле жыць вы праў лен не сі ту а цыі, ча сам прос та 
не жа да юць па чуць і пры няць ме ры па вы ра шэн ні праб лем, 
якія ўзні ка юць у лю дзей, а зай ма юц ца толь кі ад піс ка мі на іх 
зва ро ты. Не да гляд у ра бо це дзяр жаў ных ор га наў, не пры-
няц це свое ча со вых мер па цвяр джа юц ца вя лі кай коль кас цю 
ста ноў ча вы ра ша ных пы тан няў.

Між тым, як па каз вае прак ты ка, на вы ра шэн не не ка то рых 
пы тан няў пас ля ўмя шан ня спе цы я ліс таў КДК спат рэ бі ла ся 
ўся го не каль кі дзён. Так, за ты дзень су пра цоў ні кі КЖУП 
«Хой ніц кі ка му наль нік» ад ра ман та ва лі ін жы нер ныя сет кі ў 
пад валь ным па мяш кан ні і асу шы лі яго, а так са ма доб ра-
ўпа рад ка ва лі тэ ры то рыю ка на лі за цый на-пом па вай стан цыі. 
Доб руш ска му рай вы кан ка му спат рэ бі ла ся не каль кі дзён для 
та го, каб аб рэ заць ава рый ныя дрэ вы. Ад дзел аду ка цыі Бу да-
Ка ша лёў ска га рай вы кан ка ма за не каль кі дзён ар га ні за ваў 
пад воз дзя цей у шко лу. Ты дзень спат рэ біў ся для пад клю чэн-
ня да элект ра сет кі до ма ў га рад скім па сёл ку Кар ма, свят ло 
ў якім ад сут ні ча ла на пра ця гу двух га доў — з мо ман ту вы-
дзя лен ня ква тэр гра ма дзя нам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НЕ ДА КУ РАК МОГ ПРЫ ВЕС ЦІ ДА ТРА ГЕ ДЫІ
Кі ну ты з бал ко на не да ку рак ледзь не стаў пры чы най 
гі бе лі дзі ця ці ў го ра дзе Бе ра зі но.

Вы ра та валь ні кам па сту піў вы клік: з бал ко на на чац вёр тым 
па вер се пя ці па вяр хо ва га жы ло га до ма ідзе дым, у ква тэ ры 
зна хо дзі цца дзі ця...

— У жыл лі зна хо дзі ла ся 9-га до вая дзяў чын ка, якая з-за 
хва ро бы не пай шла ў шко лу. Вый сці з ква тэ ры яна не маг-
ла, бо на дзвя рах быў уста ноў ле ны за мок без унут ра най за-
шчап кі, — па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. 
— Вы ра та валь ні кі па пра сі лі дзяў чын ку лег чы на пад ло гу, а 
самі ўс кры ва лі ўва ход ныя ме та ліч ныя дзве ры пры да па мо зе 
бен за рэ за. По тым дзі ця вы нес лі на све жае па вет ра і пе рад алі 
ме ды кам. Мяр ку ец ца, што пры чы най зда рэн ня стаў кі ну ты з 
вы шэй раз ме шча на га па вер ха не да ку рак.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦЫ ГА РЭ ТЫ ЗНОЎ ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ
Як вя до ма, з па чат ку мі ну ла га го да вы твор цы і ім пар-
цё ры цы га рэт ма юць пра ва што ме сяц дэк ла ра ваць 
мак сі маль ныя роз ніч ныя цэ ны на гэ ты та вар. І, трэ ба 
ска заць, апош нім ча сам рэд ка «пра пус ка юць» та кую 
маг чы масць. На прык лад, апош няе па ве лі чэн не бы ло 
з па чат ку каст рыч ні ка — на 3,7—4,8 пра цэн та.

З 1 ліс та па да ў кра і не зноў бу дуць па вя лі ча ны цэ ны на не-
ка то рыя мар кі цы га рэт. На прык лад, мак сі маль ныя роз ніч ныя 
цэ ны на ты ту нё выя вы ра бы вы твор час ці «Гро дзен скай ты ту-
нё вай фаб ры кі «Нё ман» вы рас туць на 1,2—4,7 пра цэн та ў 
за леж нас ці ад мар кі. Пра дук цыя «Ты тунь-Ін вес та» па да ра жэе 
на 2,4—7,1 пра цэн та. А вось мак сі маль ныя роз ніч ныя цэ ны на 
ім парт ныя цы га рэ ты па вя лі чац ца на 4,2—30,2 пра цэн та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

11 ДЗЯ ЦЕЙ ЗА СТА ЛІ СЯ БЕЗ МА ЦІ
З ран ку ўсе сай ты аб ля це ла тра гіч ная вест ка: у Пру-
жа нах за гі ну ла Ка ця ры на Она ха ва, ма ці 11-ці дзя цей, 
двое з якіх бія ла гіч ныя, а 9 — пры ём ныя.

Ка ця ры ну і яе му жа, як па дзвіж ні каў спра вы вы ха ван ня дзя-
цей, ве да лі мно гія. Яна вя ла се мі на ры для пры ём ных баць коў, 
вы сту па ла як бло гер у ін тэр нэ це і мно гім да па ма га ла па ра дай, 
бо бы ла не толь кі ма ці-вы ха валь ні ца, але і дзі ця чы псі хо лаг па 
аду ка цыі. Іх сям'я не так даў но бы ла ад зна ча на на ўзроў ні дзяр-
жа вы, пра іх шмат пі са лі ў срод ках ін фар ма цыі. Усе, хто ве даў 
Ка ця ры ну Она ха ву аса біс та, на зы ва лі яе ап ты міст кай, свет лым 
і па зі тыў ным ча ла ве кам. І тут... да стаў ле на ў баль ні цу з пры кме-
та мі па ве шан ня. Не хо чац ца на ват ве рыць, але да во дзіц ца.

Вось што ска заў ка рэс пан дэн ту га зе ты афі цый ны прад-
стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Брэсц кай воб-
лас ці Рус лан МА КА РУК:

— Пру жан скім ра ён ным ад дзе лам след ча га ка мі тэ та пра-
во дзіц ца пра вер ка па фак це смер ці ма ці-вы ха валь ні цы ад-
на го з дзі ця чых да моў ся мей на га ты пу, якая, па вод ле па пя-
рэд няй вер сіі, скон чы ла жыц цё са ма губ ствам. Вы свят ля юц ца 
ўсе ака ліч нас ці тра ге дыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НЕ СА ПРАЎД НЫ ПАЛ КОЎ НІК
52-га до вая жы хар ка аб лас но га цэнт ра па ве ры ла мах-
ля ру, які прад стаў ляў ся вай скоў цам, і стра ці ла буй ную 
гра шо вую су му.

Зна ём ства ад бы ло ся праз ін тэр нэт: на фа та гра фі ях у са-
цы яль най сет цы муж чы на кра са ваў ся ў вай ско вай фор ме. 
Пас ля вір ту аль ных кан так таў ён так за ці ка віў жан чы ну, што 
яна зга дзі ла ся з'ез дзіць да яго ў гос ці ў ЗША, пе ра лі чыў шы 
элект рон ным пе ра во дам у не каль кі эта паў амаль 10 ты сяч 
до ла раў — быц цам у кошт апла ты па слуг за атры ман не ві зы. 
Пас ля гэ та га афе рыст больш на су вязь не вы хо дзіў, а па-
цяр пе лая звяр ну ла ся ў мі лі цыю. Ужо вя до ма, што зла мыс нік 
вы да ваў за свае фа та гра фіі вы со ка па стаў ле на га вай скоў ца 
з ААН, ска пі ра ваў шы іх з сай та ар га ні за цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Пра гэ та ідзе раз мо ва на экс-
перт на-ме дый ным фо ру ме-
се мі на ры «Ін фар ма цый ны 
воб раз Са юз най дзяр жа вы», 
які пра хо дзіць 28-29 каст рыч-
ні ка ў Маск ве на пля цоў цы 
агенц тва «РИА Новости».

Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз-
най дзяр жа вы Ры гор РА ПО ТА 

на га даў удзель ні кам се мі на ра, 
што Са юз ная дзяр жа ва — гэ та 
па куль толь кі пра ект, які зна хо-
дзіц ца ў ста дыі рэа лі за цыі і па-
ві нен за вяр шыц ца пры няц цем 
Кан сты ту цый на га ак та.

— Гэ та толь кі фі наль ная част-
ка на ша га ру ху, якая та ды толь-
кі бу дзе мець пра ва на жыц цё, 
ка лі бу дуць вы ра ша ны вель мі 

важ ныя эта пы: ства рэн не адзі-
най транс парт най і энер ге тыч най 
пра сто ры, уз год не най пра мыс ло-
вай па лі ты кі, адзі най са цы яль-
най і ін фар ма цый най па лі ты кі, 
уза е ма дзе ян не ў між на род ных 
ад но сі нах, ва ен на-па лі тыч най 
сфе ры, — ска заў Ры гор Ра по-
та. — Ця пер най больш пра су ну-
тай част кай Са юз най дзяр жа вы 
з'яў ля ец ца са цы яль ная сфе ра, 
для раз віц ця якой ства ры лі доб-
рыя ўмо вы па меж ні кі і мыт ні кі, 
якія мак сі маль на спрас ці лі пе-
ра ся чэн не ра сій ска-бе ла рус кай 
мя жы, і шэ раг па гад нен няў, што 
за бяс печ ва юць ад ноль ка выя 
пра вы гра ма дзян на тэ ры то ры-
ях абедз вюх кра ін. Са мы важ ны 
эле мент лю бой ін тэ гра цый най 
сіс тэ мы — умо вы, пры якіх лю дзі 
не ад чу юць ся бе за меж ні ка мі на 
тэ ры то рыі парт нёр скіх дзяр жаў.

Дзяр жаў ны сак ра тар Са юз-
най дзяр жа вы вы ка заў за да во-
ле насць тым, як уда ец ца ка ар-
ды на ваць дзвюм кра і нам дзе ян ні 
ў ва ен най, на ву ко ва-тэх ніч най, 
гу ма ні тар най і куль тур най сфе-
рах. Ра зам з тым Бе ла ру сі і Ра сіі 
не атрым лі ва ец ца па куль да сяг-
нуць уз год не нас ці ў пра мыс ло-

вай па лі ты цы, ня ма да стат ко ва 
ўза е ма дзе ян ня ў пра ва пры маль-
най прак ты цы, не вы ра ша ны мі 
за ста юц ца і пы тан ні ўлас нас ці 
Са юз най дзяр жа вы, у тым лі ку 
ін тэ ле кту аль най.

Што ты чыц ца ін фар ма цый на-
га по ля, то яно сён ня на гад вае 
ву лі цу з ад на ба ко вым ру хам, лі-
чыць па сол Бе ла ру сі ў Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі Ігар ПЕТ РЫ-
ШЭН КА. У Бе ла ру сі сва бод на 
вя шча юць ра сій скія тэ ле ка на лы, 
рас паў сюдж ва юц ца дру ка ва ныя 
вы дан ні, ча го нель га ска заць пра 
бе ла рус кія СМІ на тэ ры то рыі Ра-
сіі. Ра сі я нам не толь кі не ха пае, 
на дум ку бе ла рус ка га па сла, ін-
фар ма цыі пра Бе ла русь, але і 
ра сій скія СМІ ча сам на стро е ныя 
не дру жа люб на ў да чы нен ні да 
на шай кра і ны.

— Аб праб лем ных пы тан нях 
«двой кі» трэ ба ка заць, — пад-
крэс ліў дып ла мат. — Ад нак, ін-
фар ма цый ная пра сто ра не мо жа 
быць арэ най па лі тыч ных і ін шых 
спе ку ля цый. Важ на да но сіць дак-
лад ную ін фар ма цыю і ад каз на 
ста віц ца да яе па да чы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
Маск ва.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАДТРЫМКА 
БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ

Больш як Br3 млрд са срод каў 
фон ду Прэ зi дэн та Бе ла ру сi бу дзе на кi ра ва на 
на фi нан са ван не твор чых i iн шых пра ек таў
Ад па вед нае рас па ра джэн не пад пi саў кi раў нiк дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мi лi БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лi да ра.

На рэ стаў ра цыю i му зе е фi ка цыю гiс то ры ка-куль тур ных каш тоў-
нас цяў На цы я наль на му По лац ка му гiс то ры ка-куль тур на му му зею-
за па вед нi ку вы дзе ле на Br420 млн, На цы я наль на му гiс та рыч на му 
му зею — Br118 млн.

Мо ла дзе ва му тэ ат ру эст ра ды i На цы я наль на му ака дэ мiч на му 
дра ма тыч на му тэ ат ру iмя М. Гор ка га вы дзя ля ец ца ад па вед на 
Br680 млн i Br500 млн на на быц цё сцэ нiч на га i iн ша га аб ста ля-
ван ня.

Са срод каў фон ду так са ма бу дзе пра фi нан са ва на на быц цё му-
зыч ных iн стру мен таў для на род на га ду ха во га ар кест ра «Вi цi ны» 
на су му амаль Br200 млн.

Акра мя та го, Br950 млн вы дзя ля ец ца пры ват най тэ ат раль на-
вi до вiшч най уста но ве «Цэнтр вi зу аль ных i вы ка наль нiц кiх мас тац-
тваў «АРТ Кар па рэй шэн» на ар га нi за цыю i пра вя дзен не ХХ Мiнск-
ага мiж на род на га кi на фес ты ва лю «Лiс та пад».

Лi та ра тур на му му зею М. Баг да но вi ча бу дзе на кi ра ва на Br50 млн 
на ар га нi за цыю вы ста вы «Пра гля дзi це гэ ты то мiк...», пры све ча най 
100-год дзю з дня вы ха ду збор нi ка вер шаў паэ та «Вя нок».

Пад пi сан не рас па ра джэн ня бу дзе са дзей нi чаць рэа лi за цыi са-
цы яль на знач ных твор чых пра ек таў, па вы шэн ню ква лi фi ка цыi 
му зей ных ра бот нi каў i ста не яшчэ ад ным свед чан нем па ста ян най 
дзяр жаў най пад трым кi бе ла рус кай куль ту ры.

СА ЮЗ НАЯ ДЗЯР ЖА ВА ЯК ЛЯ КА ЛА
Ад ды на мі кі яе раз віц ця 

за ле жыць пос пех ін шых ін тэ гра цый ных пра ек таў

РО ЛЯ ТУР ЦЫI Ў ЕЎ РА ЗIЙ СКАЙ IН ТЭ ГРА ЦЫI

ПадзеяПадзея  ��

МIН СКАЙ ВОБ ЛАС ЦI — 
75 ГА ДОЎ

I з гэ тай на го ды ў Ма ла дзеч не, у пар ку iмя Пе ра мо гi, па-
са джа на Дрэ ва мi ру, друж бы i зго ды i за кла дзе на лi па вая 
алея.

— 75-год дзе Мiн скай воб лас цi ста ла зна ка вай па дзе яй для 
жы ха роў Мiн шчы ны i для ўсёй Бе ла ру сi. Цэнт раль ны рэ гi ён вы-
зна ча ец ца не столь кi сва iм геа гра фiч ным ста но вi шчам, коль кi 
эка на мiч ным, ду хоў ным, куль тур ным па тэн цы я лам. Са спра ва мi 
жы ха роў Мiн скай воб лас цi звя за ны ўсе най леп шыя да сяг нен нi 
на шай кра i ны, — ска за ла ў пры вi таль ным сло ве дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi ад Ма ла дзе-
чан скай га рад ской акру гi, член Па ста ян най ка мi сii па пра вах 
ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сi нах i срод ках ма са вай iн фар-
ма цыi Га лi на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У ме ра пры ем стве пры ня лi ўдзел ак ты вiс ты гра мад скiх, па лi-
тыч ных i на цы я наль на-куль тур ных аб' яд нан няў, ве тэ ра ны Вя лi кай 
Ай чын най вай ны, мна га дзет ныя сем'i, за ла тыя юбi ля ры, та ле на-
вi тая мо ладзь. На ўра чыс тас цi так са ма пры сут нi ча лi кi раў нiц тва 
Мi набл вы кан ка ма, Ма ла дзе чан ска га рай вы кан ка ма, прад стаў нi кi 
дэ пу тац ка га кор пу са.

Свят ла на БУСЬ КО

�

Вя до мыя лю дзi Вя до мыя лю дзi 
Мiн шчы ны Мiн шчы ны 

са джа юць Дрэ ва мi ру, са джа юць Дрэ ва мi ру, 
друж бы i зго ды.друж бы i зго ды.

МОЦ НЫ «АРЭ ШАК»,
або Ба я вік са «зма за ным» фі на лам
Гэ тая ўні каль ная кры мі наль ная гіс то рыя — яск ра вы прык лад 
та го, як чар га не да рэ чных, не аб ду ма ных учын каў пад уплы вам 
ал ка го лю мо жа пры вес ці да вель мі сур' ёз ных на ступ стваў.

— Жы хар На ва по лац ка пра ца ваў апе ра та рам аў та за праў кі і па-
зі тыў на ха рак та ры за ваў ся ка ле га мі і зна ё мы мі, па куль не знай шоў 
ад ной чы на па лі го не ў Дрэ ту ні два імі та цый ныя па тро ны, якія вы ка-
рыс тоў ва юц ца на ву чэн нях. Ён вы ра шыў па кі нуць гэ ты ар се нал са бе. 
І тым са мым здзейс ніў цяж кае зла чын ства: не за кон нае на быц цё, 
на шэн не, пе ра воз ка і за хоў ван не вы бу хо вых пры лад, — а гэта ка-
ра ец ца за ко нам. Пры ха ваў ён бо еп ры па сы на да чы ў вёс цы Га ра док 
Вяр куд ска га сель са ве та, — рас каз вае На тал ля АВАД НЁ ВА, па моч-
нік пра ку ро ра Ушац ка га ра ё на.

Па за ко нах не толь кі тэ ат раль на га, але і жыц цё ва га жан ру, ка лі на 
сця не ві сіць руж жо, у куль мі на цый ны мо мант яно па він на вы стра ліць. 
І та кі мо мант на стаў, ка лі но ва па ла ча нін у чар го вы раз па сва рыў ся з 
жон кай. Ды так сур' ёз на, што вы ра шыў на клас ці на ся бе ру кі. Праў-
да, спо саб са ма губ ства вы браў вель мі ўжо тэ ат раль ны: вы ра шыў 
змай стра ваць му ляж вы бу хо вай пры ла ды, пад' ехаць з ім да бу дын ка 
Ушац ка га РА УС або да па ста ДАІ, каб па ду ма лі, што ён — ча ла век, які 
на ма га ец ца здзейс ніць тэ ра рыс тыч ны акт. Ха цеў «пры го жа за гі нуць» 
пры за тры ман ні. Пры ня ўшы для храб рас ці, узяў ся за спра ву.

У ход пай шлі па тро ны, элект ра дэ та на тар, аку му ля тар ная ба та рэя 
ма біль ні ка, пра ва ды і на ват крух мал з цукрам. У вы ні ку за мест му-
ля жу ў яго атры ма ла ся са праўд ная вы бу хо вая пры ла да, як паз ней 
за свед чы лі экс пер ты. Вось толь кі ў дру гім ак це «п'е са» ад хі лі ла ся ад 
сцэ на рыя: пры ехаў шы ва Уша чы, зла мыс нік не змог ад ра зу знай сці 
бу ды нак РА УС, та му здзейс ніў чар го вае глуп ства. На ша шы ка ля ААТ 
«Лес» ён спы ніў ве ла сі пе дыс та і за пі хаў яго ў са лон аў то, каб той па-
ка заў да ро гу да мі лі цыі. Ад та кой па езд кі па жы лы вяс ко вы жы хар быў 
зу сім не ў за хап лен ні. Па-пер шае, на да ро зе за стаў ся без на гляд на 
ля жаць яго но вы ве ла сі пед, а па-дру гое, ва дзі цель пра дэ ман стра ваў 
яму «бом бу» і пнеў ма тыч ную він тоў ку. Ад нак ад ра зу да бу дын ка РА УС 
но ва па ла ча нін не па ехаў: спы ніў шы ма шы ну не па да лёк ад ап тэ кі, за-
га даў па са жы ру... склас ці яму кам па нію ў рас піц ці на стой кі. На пэў на, 
гэ та бы ло са мае эк стрэ маль нае за стол ле ў жыц ці дзя ду лі...

Тым ча сам у рай ад дзел па сту піў тры вож ны зва нок: ад на жан чы на 
ба чы ла, як ва дзі цель аў та ма бі ля «збіў» ве ла сі пе дыс та і за піх нуў яго 
ў ма шы ну. На шчас це, фі нал гэ тай гіс то рыі ака заў ся зу сім не та кім 
фе е рыч ным, як уяў ляў яго га лоў ны ге рой. Аў та ма біль быў за тры ма ны 
су пра цоў ні ка мі мі лі цыі ка ля ле су...

«Спек такль» скон чыў ся. Муж чы на атры маў па ка ран не ў вы гля дзе 
па збаў лен ня во лі тэр мі нам на 6 га доў без кан фіс ка цыі ма ё мас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

24-25 каст рыч нi ка 2013 го да ў ста лi цы Бе ла ру сi прай шлi па ся джэн нi Са ве та кi-
раў нi коў дзяр жаў Са друж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў i Еў ра зiй ска га вы шэй ша га 
эка на мiч на га са ве та. Кi раў нi кi пост са вец кiх дзяр жаў су стрэ лi ся для та го, каб 
аб мер ка ваць лёс i ход рэа лi за цыi са ма га ста ро га i са ма га но ва га iн тэ гра цый ных 
пра ек таў у рэ гi ё не.
Ме ра пры ем ствам па пя рэд нi ча лi шмат лi кiя дыс ку сii, спрэч кi, за воч ныя пi кi роў кi прад-
стаў нi коў дзяр жаў-удзель нiц. Не ма лы гра дус су пя рэч нас цяў быў пра дэ ман стра ва ны 
на ват у ад но сi нах па мiж Бе ла рус сю, Ка зах ста нам i Ра сi яй. Мi ну лыя са мi ты па вiн ны 
бы лi ка лi не рас ста вiць кроп кi над «i», то, пры нам сi, рас тлу ма чыць сi ту а цыю.
Пра iх вы нi кi мы га ва ры лi з прад стаў нi ка мi экс перт най су поль нас цi клю ча вых дзяр-
жаў, якiя ма юць да чы нен не да iн тэ гра цый ных пра цэ саў на пост са вец кай пра сто ры.

МIН СКIЯ СА МI ТЫ: 
чар го вы пос пех цi чар го вы кры зiс?

Ма рат ШЫ БУ ТАЎ, прад стаў нiк 
Аса цы я цыi пры гра нiч на га 
су пра цоў нiц тва ў Ка зах ста не (Ка зах стан)

Мi ну лы са вет у Мiн ску па ка заў, што су-
пя рэч нас цi па мiж парт нё ра мi па iн тэ гра цыi 
зу сiм не аслаб лi. На прык лад, пра па но ва Нур-
сул та на На за рба е ва пра ўклю чэн не Тур цыi 
ў склад Мыт на га са ю за — гэ та на са мрэч не 
агуч ван не пра па но вы Ан ка ры, але, у пер шую 
чар гу, дып ла ма тыч ны па прок Ра сii за па ста-
ян ныя спро бы па шы рыць МС за кошт кра iн, 
якiя ту ды ўвай сцi з аб' ек тыў ных пры чы н не 
га то вы, на прык лад, Ар ме нii i Кыр гыз ста на. 
Хут чэй за ўсё, для гэ тых дзвюх кра iн у хут-
кiм ча се бу дуць ство ра ны «да рож ныя кар-
ты» iх да лу чэн ня да Мыт на га са ю за, ад нак 
вы ка наць усе па тра ба ван нi яны на ўрад цi 
змо гуць.

Iн шы прык лад — пра па но ва Прэ зi дэн-
та Ка зах ста на аб лiк вi да цыi Еў рА зЭС. Яна 
ад люст роў вае прэ тэн зii Аста ны з на го ды 
не вы ка нан ня ўжо за цвер джа ных па гад-
нен няў, якiя ля жаць у асно ве МС i АЭП. 
Та му што iс на ван не Еў рА зЭС спры яе пра-
да стаў лен ню кра i нам, якiя не ўва хо дзяць 
у Мыт ны са юз, iль гот, што да зва ля юць iм 
атрым лi ваць пе ра ва гi ўжо ў рам ках Мыт-
на га са ю за, не не су чы пры гэ тым нi я кiх 
аба вя за цель стваў.

Та кi ж сэнс ма юць i сло вы Аляк санд ра 
Лу ка шэн кi аб не аб ход нас цi лiк вi да цыi ўсiх 
вы клю чэн няў па мiж удзель нi ка мi еў ра зiй скай 
iн тэ гра цыi. Пра гэ та так са ма ка жа кi раў нiк 
Ка зах ста на, бо Ра сiя ве ра лом на ўво дзiць усё 
но выя не та рыф ныя аб ме жа ван нi на па стаў кi 
пра дук цыi з кра iн МС у абы ход усiх дзе йных 
да моў ле нас цяў. На прык лад, пе рад са мым 
са ве там прэм' ер-мi нiстр РФ Дзмiт рый Мядз-
ве дзеў да ру чыў аб ме жа ваць увоз фi зiч ны мi 
асо ба мi ал ка го лю з кра iн МС — i гэ та ўжо 
не ка жу чы пра тое, што ка зах стан скi ал ка-
голь ужо 3 га ды не мо жа ле галь на тра пiць 
на ры нак Ра сii.

Ад ным сло вам, Бе ла русь i Ка зах стан про-
сяць Ра сiю спа чат ку вы ра шыць праб ле мы 
ў ця пе раш нiм скла дзе ўдзель нi каў, да вес цi 
iн тэ гра цыю да ла гiч на га кан ца i толь кi по тым 
ужо да лу чаць но вых чле наў. I пра па но вы аб 
за пра шэн нi но вых удзель нi каў у МС — гэ та 
хут чэй спо саб агу чыць па прок парт нё рам, а 
не рэа лiс тыч ныя пла ны па па шы рэн нi фар-
ма ту iн тэ гра цыi.

За та кой па зi цы яй ба коў ста яць кан крэт-
ныя на дзён ныя праб ле мы. Ка зах стан скiя 
вы твор цы су ты ка юц ца са шмат лi кi мi штуч-
ны мi аб ме жа ван ня мi до сту пу на ра сiй скi 
ры нак. Як i бе ла рус кiя, зрэш ты. Га вор ка 

iдзе пра фi та са нi тар ныя ме ры, ня даў няе 
увя дзен не ўты лi за цый на га збо ру, якi не 
спа га ня ец ца з ра сiй скiх аў та ма бi ляў, i гэ-
так да лей.

Склад ва ец ца ўра жан не, што еў ра зiй ская 
iн тэ гра цыя для Маск вы — гэ та iдэа ла гiч ны 
пра ект па шы рэн ня сва ёй сфе ры ўплы ву, а 
вы кон ваць свае аба вя за цель ствы ў рам ках 
iн тэ гра цый ных утва рэн няў яна мае на мер 
толь кi ў вы пад ку цiс ку парт нё раў. Як вi даць, 
Ула дзi мiр Пу цiн па абя цаў, што ўсе праб ле мы 
бу дуць вы ра шац ца, але на коль кi гэ та ака-
жац ца праў дай — па ка жа час.
Юрый КРУП НОЎ, стар шы ня Ру ху раз вiц ця, 
кi раў нiк Iн сты ту та дэ ма гра фii, мiг ра цыi 
i рэ гi я наль на га раз вiц ця (Ра сiя)

Пра цэс еў ра зiй скай iн тэ гра цыi зна хо дзiц-
ца ў глы бо кiм кры зi се. Гэ та па гар ша ец ца 
эка на мiч най сi ту а цы яй, якая час ад ча су 
ста но вiц ца ўсё больш не спры яль най. Та му 
па iн эр цыi, аў та ма тыч на не вар та ча каць ад 
гэ та га пра цэ су ча гось цi доб ра га.

Не толь кi пад геа па лi тыч ным цiс кам, але 
i з унут ра ных пры чы н пост са вец кая пра сто-
ра пра цяг вае рас кол вац ца i дэз ын тэг ра вац-
ца. Гэ ты пра цэс мо жа быць пе ра адо ле ны 
вы ключ на праз вы лу чэн не но ва га па рад ку 
еў ра зiй скай iн тэ гра цыi, у асно ве яко га па-
вiн ны ля жаць пра ек ты су мес на га раз вiц ця, 
вы хад на ства рэн не но вых ка а пе ра тыў ных 
пра дук цый ных лан цуж коў у рам ках но вай 
iн дуст ры я лi за цыi.

Iс ну ю чую ж блы та нi ну ў еў ра зiй скай iн-
тэ гра цыi ад люст роў ва юць вы лу ча ныя Ка-
зах ста нам i Ра сi яй пра па но вы аб па шы рэн нi 
Мыт на га са ю за за кошт Iн дыi i Тур цыi. Да-
рэ чы, пра па но ва Нур сул та на На за рба е ва 
ў гэ тым сэн се больш ла гiч ная, па коль кi, на 
дум ку шэ ра гу ана лi ты каў, асноў ным бе не фi-
цы я рам Мыт на га са ю за ста ла Тур цыя. Праз 
тэ ры то рыю Ка зах ста на яна атры ма ла до ступ 
да адзi на га рын ку МС. Гэ та па каз вае, што 
еў ра зiй ская iн тэ гра цыя пра соў ва ец ца з вы-
нi ка мi, не вя до мы мi для яе iнi цы я та раў. I цал-
кам маг чы ма, што га лоў ны мi бе не фi цы я ра мi 
пра цэ су ста нуць Тур цыя цi iн шыя за меж ныя 
дзяр жа вы.

Гэ та азна чае, што па куль пра ект но сiць 
iдэа ла гiч ны ха рак тар. Iдэя пра тое, што лiк-
вi да цыя мыт ных бар' е раў бу дзе мець ста ноў-
чы эка на мiч ны эфект, пра цуе толь кi та ды, 
ка лi эка но мi ка i так рас це. Гэ та зна чыць, у 
на шым вы пад ку, ка лi рас туць цэ ны на вуг-
ле ва да ро ды. А ў нас ця пер сi ту а цыя пра ма 
су праць лег лая. Цэ ны стаг ну юць, iдзе ўнут ра-
ная дэ валь ва цыя, эка на мiч ны кры зiс на рас-
тае i гэ так да лей. Ад сюль лiк вi да цыя бар' е раў 

не дае ста ноў ча га эфек ту, а дае не ча ка ныя 
вы га ды для знеш нiх гуль цоў.

Та кiм чы нам, ва ўмо вах дэ ста бi лi за цыi 
мiж на род ных ад но сiн Мыт ны са юз не ства-
рае ача га ста бiль нас цi. Рост не ста бiль нас цi 
ў цэ лым узмац няе ха ос i на постса вец кай 
пра сто ры. Та му сён ня тэр мi но ва не аб ход ны 
кан крэт ны пра ект, якi звяз вае ўсе ба за выя 
эка на мiч ныя ад но сi ны на шых кра iн на доў-
га тэр мi но вы пе ры яд.
Юрый РА МА НЕН КА, ды рэк тар Цэнт ра 
па лi тыч на га ана лi зу «Стра та ге ма» 
(Укра i на)

Што б сён ня нi ка за лi пра маг чы мыя стра-
ты Укра i ны ў ганд лi з кра i на мi Мыт на га са-
ю за ў вы нi ку яе аса цы я цыi з Еў ра са ю зам, 
гэ тая ар гу мен та цыя ў знач най сту пе нi ўжо 
не пра цуе. Та му што ва ўкра iн скай элi ты ёсць 
iн шыя ма ты ва цыi: гэ та яе фi нан са выя iн та-
рэ сы, звя за ныя з за ход нi мi бан ка мi; гэ та той 
факт, што ў апош нiя га ды знач на па вя лi ча-
ны экс парт сель ска гас па дар чай пра дук цыi 
ў кра i ны Еў ра са ю за i су меж ныя рын кi. Ёсць 
вя лi кая за леж насць ад еў ра пей ска га iм пар ту, 
на якiм ва Укра i не мно гiя за ра бi лi мiль ё ны еў-
ра. Гэ тыя i iн шыя фак та ры штур ха юць укра-
iн скую элi ту да та го, каб за клю чыць да га вор 
аб аса цы я цыi, i нi я кiя iн шыя ар гу мен ты тут 
ужо не бу дуць пра ца ваць.

На ту раль на, Укра i на па ня се не ка то рыя 
вы дат кi ў су вя зi з гэ тым ра шэн нем, але ка-
та стра фiч на га, апа ка лiп тыч на га раз ма ху яны 
не бу дуць мець. Бо, па-пер шае, на ўрад цi 
Ра сiя i iн шыя кра i ны МС бу дуць знi шчаць 
свае га лi ны, за вя за ныя на ка а пе ра цыю з 
Укра i най. На прык лад, у Ра сii пад тры ман не 
дзея здоль нас цi ра кет ных вой скаў стра тэ гiч-
на га пры зна чэн ня шмат у чым за вя за на на 
су пра цоў нiц тва з укра iн скi мi ра кет чы ка мi. 
Па-дру гое, на ўрад цi Ра сiя бу дзе гу бiць сва-
iх бiз нес-парт нё раў ва Укра i не, за кры ва ючы 
ме жы цал кам, бо та кiм чы нам яна раз бу рыць 
бiз нес тых, хто мог бы быць яе ла бiс та мi ва 
Укра i не.

На пра ця гу апош нiх двух тыд няў ужо на-
зi ра ец ца не ка то рае змяк чэн не то ну з бо ку 
ра сiй скiх ка лег. Ду маю, гэ тая тэн дэн цыя пра-
цяг нец ца i сi ту а цыя бу дзе вы ра ша на ў праг-
ма тыч ным клю чы.

З бо ку ж Бру се ля за цi каў ле насць у iн тэ-
гра цыi Укра i ны мае стра тэ гiч ны ха рак тар i 
з'яў ля ец ца ня змен най. Ёсць доў га тэр мi но-
выя iн та рэ сы, у рам ках якiх вель мi мно гiя 
еў ра пей скiя па лi ты кi на кар ту па ста вi лi сваю 
кар' е ру — гэ та Фю ле, Мер кель, Квась неў скi, 
Кокс i iн шыя. Цяж ка да пус цiць, што, вы дат-
ка ваў шы столь кi ча су на пе ра мо вы i пад рых-
тоў ку ра шэн ня, яны рап там яго зме няць на 
су праць лег лае.

Цi па мя ня ла ся ма ты ва цыя Еў ра са ю за ў 
да чы нен нi да Укра i ны? Не, яна не змя нi ла-
ся. Еў ра са ю зу па трэб на Укра i на — як эка-
на мiч ная пля цоў ка; як тэ ры то рыя, з пунк ту 
гле джан ня бяс пе кi; па трэб на як кры нi ца дэ-
ма гра фiч най сi лы, якая ёсць ва Укра i не i якая 
мо жа iс цi ў Еў ро пу, асi мi лю ю чы ся лепш, чым 
вы хад цы з араб скiх i iн шых да лё кiх кра iн.

Iн шы мi сло ва мi, ЕС па-ра ней ша му ўсi мi 
праў да мi i ня праў да мi спра буе ўцяг нуць Укра-
i ну ў iн тэ гра цыю.
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