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АРЫЕНТАЦЫЯ
НА ПАТРЫЯТЫЗМ

ХАКЕЙНЫ ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ —
ГЭТА НЕ ТОЛЬКI
СПАРТЫЎНЫ ФОРУМ
Пры падрыхтоўцы да правядзення
чэмпiянату свету па хакеi 2014 года ў
Мiнску неабходна клапацiцца не толькi
аб стварэннi матэрыяльнай базы, але i
падрыхтоўцы адпаведнага персаналу.
Аб гэтым заявiў прэм'ер-мiнiстр Беларусi Мiхаiл Мяснiковiч у ходзе пасяджэння Прэзiдыума Савета Мiнiстраў,
перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Чэмпiянат свету, якi пройдзе ў Беларусi
ў наступным годзе, гэта знакавае мерапрыемства для нашай краiны, — падкрэслiў прэм'ер. — Гэта не толькi спартыўны
форум».
Пытаннi падрыхтоўкi да чэмпiянату пастаянна разглядаюцца арганiзацыйным
камiтэтам, якi ўзначальвае Мiхаiл Мяснiковiч. Гэта i пытаннi матэрыяльна-тэхнiчнай
базы, спорту, размяшчэння, абслугоўвання
гасцей i ўдзельнiкаў, вырашаюцца арганiзацыйныя пытаннi, фiнансавыя. На гэты
момант праведзена ўжо 12 пасяджэнняў.
Адбылася справаздача прэм'ер-мiнiстра
па гэтым пытаннi Прэзiдэнту. «Дадзены
канкрэтныя даручэннi кiраўнiком дзяржавы, — адзначыў прэм'ер-мiнiстр. — Мы
павiнны прыняць рашэннi, накiраваныя на
выкананне патрабаванняў i мiжнародных
арганiзацый, i тых даручэнняў, якiя дадзены
кiраўнiком дзяржавы».
«Працаваць павiнны ўсе!» — падкрэслiў
Мiхаiл Мяснiковiч. Ён адзначыў, што Савет
Мiнiстраў аператыўна прымае неабходныя
рашэннi, разам з тым пытанне аб ходзе

падрыхтоўкi да ЧС не дарэмна вынесена
на разгляд. «Часу застаецца не так шмат,
пытаннi патрабуюць самай пiльнай увагi
першых асоб», — сказаў ён.
Пры гэтым кiраўнiк урада адзначыў, што
асаблiвая ўвага павiнна ўдзяляцца сёння не
толькi падрыхтоўцы матэрыяльнай базы,
але i падрыхтоўцы адпаведнага персаналу.
«Будзе ўводзiцца шмат новых гасцiнiц, iдзе
капiтальны рамонт i мадэрнiзацыя дзеючай базы размяшчэння. Таксама будзе задзейнiчаны шэраг iнтэрнатаў, пансiянатаў,
прадпрыемстваў харчавання, транспарту i
шмат iншых. Таму i матэрыяльная база, i
персанал павiнны быць падрыхтаваны адпаведна», — падкрэслiў прэм'ер-мiнiстр.
Асаблiвая ўвага была ўдзелена i пытанням Мiнспорта. Як падкрэслiў Мiхаiл
Мяснiковiч, нацыянальная зборная павiнна
дастойна выступiць на маючым адбыцца
чэмпiянаце. «Мы ствараем матэрыяльную
базу, рыхтуецца ўся краiна. Таму павiнны
быць i спартыўныя вынiкi», — сказаў ён.
Мiхаiл Мяснiковiч таксама звярнуў увагу
на тое, што да ЧС павiнна быць забяспечана адпаведная падрыхтоўка загранустаноў
краiны, мытных службаў, дарожнай iнфраструктуры, транспартных сродкаў. «Асаблiвая ўвага ў рамках работы арганiзацыйнага
камiтэта ўдзяляецца пытанням бяспекi. Гэта
месцы масавага збору людзей, — адзначыў
ён. — Таму ўсё павiнна быць прадумана да
дробязяў! I не толькi прадумана — павiнны
быць рэалiзаваны адпаведныя мерапрыемствы».

КОСМАС
ДАПАМОЖА
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Ме на вi та та му Бе ла русь
можна назваць паўнавартаснай касмiчнай дзяржавай. Мала толькi запусцiць спадарожнiк. Трэба яшчэ i выкарыстоўваць тыя магчымасцi, якiя дае
нам мiжзоркавая прастора.
Сён ня до след ную экс плуа та цыю пра хо дзiць сiс тэ ма
дыс танцыйнага зандзiравання Зям лi. Яна му сiць за бяспеч ваць спа жыў цоў iн фарма цы яй, якая па сту пае не
толь кi з на шых спа да рож нiкаў, але i з на ша га кас мiч нага апа ра та.
Як зазначыў галоўны iнжынер навукова-даследчага
прадпрыемства «Геаiнфармацыйныя сiстэмы», намеснiк галоўнага канструктара
Беларускай касмiчнай сiстэ мы дыс тан цый на га зандзiравання Зямлi Алег СЯМЁНАЎ, на здымкi айчыннага

спадарожнiка ўжо паступаюць
заказы з-з мяжы. У планах беларускiх вучоных — стварэнне
паўнавартаснай касмiчнай сувязi i сiстэмы навiгацыйна-часавага забеспячэння, якая дапамагае на чвэрць зменшыць
транс парт ныя вы дат кi. Але
iх праца папрос ту не магчымая без падрыхтоўкi квалiфiкаваных кадраў, якiх, аднак,
да апошняга часу адчуваўся
дэфiцыт.
Кас мiч ныя спе цы я лiс ты
маюць пераважна расiйскую
цi яшчэ савецкую адукацыю.
Цяпер жа на базе Цэнтра аэракасмiчнай адукацыi БДУ з'явiлася новая спецыяльнасць
«Аэракасмiчныя радыёэлектронныя i iнфармацыйныя сiстэмы i тэхналогii», па якой ужо
ву чац ца студэн ты. Так што
можна сказаць ужо цяпер, што
Беларусь прыйшла ў космас
надоўга.
Валяр'ян ШКЛЕННIК.

Як паведаміла намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага
аблвыканкама Тамара ТРУБЧЫК,
пачынаючы з 2011 года, у сталічнай

1 404 983 чалавекі
пражываюць у Мінскай
вобласці.
кім, Мядзельскім і Нясвіжскім раёнах.
Натуральны прырост насельніцтва існуе толькі ў Мінскім, Дзяржынскім і Салігорскім раёнах, а таксама
ў г. Жодзіна.
У гэтым годзе на Міншчыне крыху скарацілася колькасць разводаў
у параўнанні з леташнім перыядам,
аднак іх працэнт па-ранейшаму застаецца высокім (39,2%).

На семінары гучала шмат прапаноў па вырашэнні пытанняў дэмаграфічнага развіцця. У прыватнасці,
для таго, каб пераадолець тэндэнцыі
дэпапуляцыі, нацыянальным стандартам ладу жыцця павінна стаць
стварэнне трохдзетнай сям'і. Для гэтага, як гаворыцца ў заяве Мінскага
абласнога каардынацыйнага савета
грамадскіх аб'яднанняў і палітычных
партый, трохдзетная сям'я павінна
стаць безумоўным нацыянальным
прыярытэтам, а яе падтрымка — галоўнай мэтай дзяржаўнай дэмаграфічнай палітыкі і сацыяльна-эканамічнага развіцця.
Такса ма па ляпшэн не дэ ма графічнай сітуацыі наўпрост звя зана
з пе ра адолен нем не толь кі нізкай на ра джаль нас ці, але і вы сокай смя ротнас ці, за хвараль нас ці.
А яшчэ не аб ход на максі маль ная
ары ен тацыя аду кацый нага працэсу на прапа ганду сямейных каштоў нас цяў.
Святлана БУСЬКО.

НАВІНЫ

1 418 жанчын у Мінскай
вобласці ўдастоены ордэна
Маці.

вобласці ўдалося прыпыніць рэзкае
зніжэнне колькасці насельніцтва.
Разам з тым, за апошнія 15 гадоў
колькасць жыхароў тут зменшылася
на 160 тыс. чалавек. Трохі павысілася нараджальнасць. Так, сёлета
за 8 месяцаў гэтага года яна склала
12 255 чалавек, або 105% да леташняга ўзроўню.
На жаль, па-ранейшаму высокай
застаецца смяротнасць. За 8 месяцаў гэтага года памёр 14 141 чалавек. На ту раль нае змян шэн не насельніцтва вобласці на 01.09.2013
года склала 1 886 чалавек (скараці ла ся да ле таш ня га ўзроў ню на
18%). Най больш вы со кі пра цэнт
смяротнасці назіраецца ў Капыльскім, Валожынскім, Крупскім, Клец-

Спецыяльна да Мiжнароднага дня зберажэнняў Беларусбанк для сваiх укладчыкаў на перыяд з 31 кастрычнiка па 21 снежня прапануе тэрмiновы банкаўскi
ўклад «Iнтэрнэт-дэпазiт-Прэзент», паведамiлi рэдакцыi ў прэс-службе буйнейшага банка краiны.

НЕ ПРАЦУЕ ТОЛЬКІ ЛЯНІВЫ

навартасна адпачыць не атрымлівалася, але збегаць на
мора паспявалі. Што не кажы, прыемны бонус».
Адзначым і астатніх пераможцаў рэспубліканскага
конкурсу «Працоўны семестр». Лепшым будатрадам
стаў «Беркут», створаны на базе Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Удзельнікі лепшага сэрвіснага атрада «Беларусь» — студэнты з Гродзеншчыны.
Лепшым экалагічным атрадам назвалі «Бярэзінскі біясферны запаведнік», які быў арганізаваны са студэнтаў
Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта
ім. Сахарава. А лепшым сельскагаспадарчым атрадам
прызналі «Вецер» са Століншчыны. Усе ўдзельнікі адзначаных студатрадаў атрымалі ганаровыя граматы,
прыгожыя хрустальныя трафеі і памятныя прызы.
Між іншым, студатрадаўскі рух паступова выходзіць
за межы краін СНД. Так, сёлета многія студэнты працавалі ў добраахвотніцкіх атрадах у Польшчы і нават
у Венесуэле.
Таксама ў рамках форуму працавала інтэрактыўная выстава, прысвечаная юбілейным датам, дзе моладзевыя дэлегацыі з усіх куткоў краіны маглі азнаёміцца з дзейнасцю студатрадаў. Сюрпрызам для ўсіх
удзельнікаў мерапрыемства стала прэзентацыя песень
«Мы маладыя» і «Будучыню Радзімы будаваць маладым». На завяршэнне свята госці былі запрошаны на
тэатралізаванае караоке-шоу.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

ФАКТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Падвядзенне вынікаў працоўнага семестра фактычна
распачынае новы сезон студатрадаў. Дарэчы, сёлета
па ўсёй тэрыторыі Саюзнай дзяржавы працавалі зводныя беларуска-расійскія атрады — будаўнічыя, сельскагаспадарчыя, педагагічныя, экалагічныя, сэрвісныя.
Так, лепшым атрадам, які працуе за межамі Рэспублікі
Беларусь, быў прызнаны будатрад «Два гарады». Яго
ўдзельнікі, студэнты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, працавалі на Усерасійскай студэнцкай будоўлі «Баваненкава» ў Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе, дзе
знаходзіцца адно з буйнейшых у Расіі нафтагазавае
радовішча.
Шмат студэнтаў працавала праваднікамі на вагонных участках Расійскай чыгункі. Напрыклад, студэнтка
чацвёртага курса юрыдычнага факультэта Полацкага
ўніверсітэта Ірына Пісаненка, якую прызналі лепшым байцом сэрвіснага атрада, усё лета правяла ў цягніках чарнаморскага напрамку. «Другі год запар працую ў гэтым
сэрвісным атрадзе, — распавядае дзяўчына. — Спачатку
было складана прывыкнуць да такога рытму жыцця, бо
гэта бяссонныя ночы, пасажыры з самымі рознымі патрабаваннямі. Трэба ўмець наладзіць стасункі з усімі — і
з дарослымі, і з малымі дзецьмі, і з пажылымі людзьмі.
Сёлета, вядома, было прасцей, бо ўжо ведала, што мяне
чакае. Да таго ж я працавала на маршрутах Масква —
Сочы, Масква — Еўпаторыя, Масква — Феадосія. Паў-

Для ўдзельнікаў сесіі былі зроблены грунтоўныя аналітычныя паведамленні. Доктар філалагічных навук,
прафесар, загадчык кафедры славянскіх літаратур Белдзяржуніверсітэта
Іван Чарота распавёў аб гуманітарным аспекце славянства ў сучасным
свеце. Ён зазначыў, што на сёння ў
святле глабалізацыі не ва ўсіх краінах
праблема славянства ітэрпрэтуецца
аб'ектыўна і адэкватна. Тым не менш,
і ў Цэнтральнай, і ва Усходняй Еўропе
праведзена шмат культуралагічных і
асветніцкіх мерапрыемстваў. Сярод
буйнейшых і самых важных, на думку дакладчыка, стаў ХV Міжнародны
з'езд славіс таў, праведзены гэтым
летам у Мінску.
Дацэнт, кандыдат гістарычных навук Сцяпан Касцян расказаў аб сваім

удзеле ў Міжнародным кангрэсе славянскіх суполак, што зусім нядаўна
прайшоў у Кіеве. На гэтым форуме
шырока і грунтоўна абмяркоўвалася
пытанне славянскага руху ў агульным, планетарным аспекце.
Доктар гістарычных навук, правадзейны член Міжнароднай славянскай акадэміі Пётр Лысенка распавёў
пра свой асабісты ўклад у развіццё
айчыннай навукі ў кантэксце славянскай праблематыкі. І не толькі распавёў, але і паказаў на гэтую тэму
дакументальны фільм.
Удзельнікі сесіі заслухалі таксама
справаздачу бюро Беларускага аддзялення акадэміі, якую зрабіў яго
старшыня, акадэмік Сцяпан Лаўшук.
Усяго за справаздачны перыяд было
праведзена 19 сустрэч-кансультацый
з вучонымі розных краін па праблемах славянства. Вялікую цікавасць,
напрыклад, выклікаў даклад старшыні камісіі па пытаннях культуры
навуковага савета Расійскай акадэ-

міі навук Валерыя Чудзінава, які гаварыў аб дахрысціянскіх традыцыях
славянскага пісьменства. Дыскусійнай, вострапалемічнай атрымалася
сустрэча з прафесарам Днепрапятроўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
Юрыем Шылавым, дзе абмяркоўвалася пытанне аб арыйскай аснове
славянства.
Ухваліўшы справаздачу, удзельнікі сесіі абралі С. Лаўшука старшынёй
бюро на новы тэрмін.
Састаў акадэміі папоўніўся новымі членамі. Акадэмікамі сталі дырэктар Цэнтра даследаванняў культуры,
мовы і літаратуры НАН Аляксандр
Лакотка, народны мас так Беларусі Іван Міско, док тар юрыдычных
навук, загадчык кафедры Акадэміі
МУС рэспублікі Валерый Ананіч. Членам-карэспандэнтам акадэміі выбраны пісьменнік, перакладчык, дацэнт
Белдзяржуніверсітэта Міхась Кенька,
прафесарам — Уладзімір Сацэвіч.
Змітрок ВЕРАС.

 Стыхія

«СВЯТЫ ІУДА» ПАКІНУЎ БЕЗ СВЯТЛА
Магутны шторм «Святы Іуда» ў аўторак абясточыў чатыры раёны Ленінградскай вобласці, паведамляе рэгіянальнае ўпраўленне МНС.
Ведамства ўдакладняе, што без святла
засталіся каля адзінаццаці з паловай тысяч
чалавек у 237 населеных пунктах. У той жа
час пецярбургскае ўпраўленне МНС адзначае, што пагрозы паводкі ў горадзе ўжо няма: узровень вады на Васільеўскім востраве
перавышае норму на 60 сантыметраў, у той
час як паводкай лічыцца яе перавышэнне

на 160 сантыметраў. Нармалізаваць узровень вады ўдалося за кошт закрыцця дамбы
ў Фінскім заліве. Разам з тым, учора на працягу дня вецер па паўночным захадзе Расіі
істотна ўзмацніўся, а над Фінскім залівам
парывы яго дасягалі 25 метраў у секунду.
Нагадаю, што ўраган «стартаваў» у ноч на
28 кастрычніка, абрынуўшыся на Францыю і
Вялікабрытанію. Ад ветру таксама пацярпелі
Германія і Нідэрланды. Усяго ахвярамі «Святога Іуды» ў краінах Заходняй Еўропы стала
не менш за 13 чалавек. Уначы на 29 кастрычніка шторм «змяніў дыслакацыю»: спачатку

Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь выказвае
глыбокiя спачуваннi cтаршынi праўлення ЗАТ «Другi нацыянальны канал» Кiсялю Рыгору Леанiдавiчу ў сувязi з заўчаснай
смерцю ЖОНКI.

В суд Ивацевичского района Брестской области поступило заявление с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим
сведения о ПЛЫНДА Василии Сергеевиче, 29 апреля 1971 г. р., уроженца станицы Переяславской Брюховецкого района Краснодарского края
России, последнее известное место его жительства и пребывания:
д. Брошевичи, ул. Гагарина, д. 25 Дрогичинского района Брестской обл.,
сообщить суду г. Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 10, в течение двух месяцев с момента опубликования объявления.

ў Латвіі парушыў энергазабеспячэнне ў некалькіх населеных пунктах, а пасля вырашыў
наведаць Расію.
Як паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга
Фядотава, моцны ўраган практычна не зачапіў
тэрыторыю нашай краіны, бо праявіў ён сябе
ўчора толькі ўзмацненнем ветру ў паўночных
раёнах Беларусі парывамі да15-18 м/с.
Сяргей КУРКАЧ.

12 ноября 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестский КСМ».
Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
05.11.2013 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения Общества.
Совет директоров.
УНП 200295903
Утеряно свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «АгроМашТехно», УНП 191131821. Свидетельство считать недействительным.

Паводле інфармацыі гарвыканкама, у ліку іншых пачало
сваю дзейнасць прадпрыемства па вырабе мужчынскіх кашуль,
дзе створана 31 новае працоўнае месца. Адкрылася фабрыка
па вытворчасці гафрыраванага кардону і ўпакоўкі з яго (працу
там атрымалі каля 50 чалавек). Столькі ж працуюць на прыватнай фірме, якая нядаўна пачала займацца вырабам бялізны.
Усё больш рэалізуецца паспяховых праектаў з удзелам
замежнага капіталу. У прыватнасці, завершана рэалізацыя
інвестыцыйнага праекта шведскай кампаніі па стварэнні
установак для атрымання звалачнага газу і вытворчасці з
яго электрычнай і цеплавой энергіі на гарадскім палігоне
цвёрдых камунальных адходаў. А турэцкія інвестары ўклалі
грошы ў будаўніцтва аўтаматызаванага завода па вытворчасці таварных будаўнічых сумесяў.
Што тычыцца заробку, сярэднямесячная заработная плата
за студзень—верасень гэтага года па горадзе склала больш
як 4,7 мільёна рублёў. У тым ліку за верасень — 5 мільёнаў
139 тысяч рублёў — 567 долараў у эквіваленце.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

УПАЎ У КАЛОДЗЕЖ
У Дзяржынскім раёне выратавальнікі дасталі з 10-метровага калодзежа мужчыну.
Здарэнне адбылося на прыватным падворку. Удзень вясковец 1961 года нараджэння, спрабуючы пачысціць калодзеж,
упаў у яго, атрымаўшы пры гэтым траўму нагі. Самастойна
выбрацца пацярпелы не мог. Пасля таго, як на дапамогу яму
прыйшлі выратавальнікі, мужчыну шпіталізавалі ў хірургічнае
аддзяленне бальніцы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

МУЖА ЗАБІТАЙ ЛУЧНІЦЫ
ПРЫЗНАЛІ АДЭКВАТНЫМ
Падазраваны ў забойстве кіраўніцы мінскага клуба
лучнікаў-аматараў Ганны Сардэчкінай з'яўляецца адэкватным. Аб гэтым сведчаць вынікі комплекснай псіхолага-псіхіятрычнай экспертызы.

ПЫТАННІ СЛАВЯНСТВА
Адбылася чарговая сесія агульнага сходу Беларускага аддзялення Міжнароднай славянскай
акадэміі навук, адукацыі, мастацтваў і культуры.

Тэрмiн захоўвання ўкладу — 3 месяцы. Поўная працэнтная стаўка — 50% гадавых. Даход па ўкладзе складаецца са
стаўкi асноўнага даходу ў памеры 48% гадавых (можа быць
зменена банкам у аднабаковым парадку ў адпаведнасцi з
дагаворам) i фiксаванай стаўкi прэмiяльнага даходу памерам
2% гадавых. Уклад прадугледжвае штомесячную капiталiзацыю асноўнага даходу.
Для адкрыцця ўкладу неабходна быць уладальнiкам дэбетавай банкаўскай аплатнай карткi Беларусбанка i карыстальнiкам сiстэмы «Iнтэрнэт-банкiнг». Уклад «Iнтэрнэт-дэпазiт-Прэзент» адкрывае для ўкладчыкаў новую магчымасць
афармлення ўкладу без наведвання падраздзялення банка.
Сяргей КУРКАЧ.

У Віцебску ўзровень беспрацоўя на сёння ўсяго толькі
0,5%. Сёлета ў горадзе створаны больш як 4,2 тысячы
новых працоўных месцаў. Для параўнання, агульная
колькасць занятых у эканоміцы абласнога цэнтра —
каля 170,5 тысячы чалавек.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

МАЛАДЫЯ СЭРЦЫ —
ЗА ТРАДЫЦЫЮ!

Агульная плошча журавінавых плантацый складае тут
больш за 80 гектараў, аграрыі збіраюць штогод больш за
300 тон вітаміннай прадукцыі. Купцоў на смачны і экалагічны тавар хапае як унутры краіны, так і за яе межамі. Ужо не
першы год журавіны з Палесся пастаўляюць у далёкую Англію. Спачатку англійскія партнёры бралі невялікія партыі, па
некалькі дзясяткаў тон, а цяпер іх апетыты выраслі, гатовыя
купіць і сотню тон. Праўда, у іх ёсць свае патрабаванні: ягады
павінны быць сабраны не тэхнікай, а ўручную. Таму мясцовыя жыхары маюць магчымасць у сезон паправіць сямейныя
бюджэты. Некаторыя асабліва руплівыя сем'і за дзень на
збіранні ягад зарабляюць да мільёна рублёў.
Яна СВЕТАВА.

БАНКАЎСКI ЎКЛАД ПРАЗ СIСТЭМУ
«IНТЭРНЭТ-БАНКIНГ»

ПАДЗЕІ

У Ма ла дзеч не прай шоў семінар «Дэмаграфія — аснова
бяспекі Рэспублікі Беларусь»
з удзелам Мінскага абласнога
каардынацыйнага савета грамадскіх аб'яднанняў, а таксама
прадстаўнікоў палітычных партый і нацыянальна-культурных
грамадскіх аб'яднанняў.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Палескія журавіны» ў Пінскім раёне, якое з'яўляецца адным з самых
значных вытворцаў журавін ва ўсёй Еўропе, пачало
нарыхтоўку ягады.

НАВІНЫ

і ўкараненні найноўшых тэхналогій, фарміраванні сучаснага стылю кіравання эканомікай будуць абавязкова запатрабаваны
краінай», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка ўзняў і пытанне аб
будатрадаўскім руху. Паводле яго слоў, з
2002 па 2013 год колькасць тых, хто працаваў у студатрадах, узрасла ў 25 разоў. Прэзідэнт лічыць, што галоўнае — забяспечыць
іх працай і годнай зарплатай. Аляксандр
Лукашэнка падзякаваў губернатарам за
тое, што яны сёлета стварылі дастатковую
колькасць працоўных месцаў для студэнцкай моладзі. «Студатрады — гэта толькі
частка моладзевых працоўных традыцый.
Варта падумаць аб адраджэнні на новай
аснове такіх паняццяў, як «камсамольская
пуцёўка», «камсамольская брыгада», «камсамольская будоўля», якія дапамогуць сканцэнтраваць энергію маладых на прарыўных кірунках эканомікі», — сказаў кіраўнік
дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка таксама лічыць,
што БРСМ варта ўзяць пад сваё крыло працу з творчай моладдзю. «Маладыя лепш
зразумеюць маладых. І новыя парасткі
інтэлігенцыі створаць сучасную культуру,
якая стане годным адлюстраваннем нашай
эпохі. Падумайце, што вы можаце зрабіць у
гэтым кірунку. Мы дапаможам рэалізаваць
вашы ініцыятывы», — сказаў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка згадаў таксама
праект БРСМ «100 ідэй для Беларусі». На
думку Прэзідэнта, зараз прынцыпова важна давесці перспектыўныя распрацоўкі да
ўкаранення, накіраваўшы на гэтыя мэты рэсурсы Акадэміі навук і інавацыйных фондаў
міністэрстваў. Кіраўнік дзяржавы даручыў
НАН Беларусі і ўраду выбраць з дзясятак
самых перспектыўных ідэй, якія можна пачаць рэалізоўваць у самы бліжэйшы час.
«А мы знойдзем магчымасць іх прафінансаваць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
«Мы разглядаем БРСМ як свайго роду
каталізатар актыўнасці моладзі. Паглядзіце, колькі карысных ініцыятыў зараджаецца
цяпер у моладзевым асяроддзі. Захаванне
памяці аб героях Вялікай Айчыннай вайны,
асабліва напярэдадні 70-годдзя Перамогі,
дапамога хворым і інвалідам, пошук зніклых
людзей, барацьба з «чорнымі археолагамі», абарона жывёл — за ўсім гэтым стаяць
энергічныя, неабыякавыя людзі. Своечасова заўважыць такіх хлопцаў і дзяўчат, аказаць ім дапамогу, скаардынаваць намаганні
валанцёраў і дзяржаўных органаў — адна
з задач вашага саюза», — сказаў кіраўнік
дзяржавы.
«Ваша пакаленне жыве ў вельмі цікавую эпоху. Прагрэс пастаянна паскараецца, тэмп змен нарастае. На вашых вачах
(і, я ўпэўнены, пры вашым удзеле) свет
зменіцца так, што гэта перасягне фантазіі
нават самых смелых галівудскіх рэжысёраў. Кожны малады чалавек павінен знайсці
сваё месца ў жыцці, рэалізаваць сябе», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка.

ПАЛЕСКІЯ ЖУРАВІНЫ
ЎПАДАБАЛІ Ў АНГЛІІ

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«І хоць маладосці заўсёды ўласціва патрабаваць радыкальнай ломкі і неадкладных перамен, я заклікаю вас задумацца над
урокамі гісторыі. Ці прыносілі ўзрушэнні камусьці шчасце? Не, яны неслі з сабой толькі
памяшанне ў галовах, беды і разруху. І ніколі, падкрэсліваю, ніколі не абыходзіліся без
крыві», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Далей Прэзідэнт заявіў аб сваёй падтрымцы ідэі аб аб'яўленні моладзевай будоўляй узвядзенне Беларускай АЭС. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў, што ў бліжэйшы час
на сустрэчы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным яны разгледзяць гэтую ініцыятыву, паколькі БелАЭС будзе ўзводзіцца
з удзелам расійскіх спецыялістаў.
«Мы гэтую будоўлю вядзём разам з
брацкай Расіяй. Абяцаю вам, што ў бліжэйшы час мы з Прэзідэнтам Пуціным
разгледзім ініцыятыву, каб гэтую будоўлю,
а можа быць, і ўзвядзенне наступнай атамнай станцыі, якую Расія будзе будаваць у
Калінінградзе, зрабіць нашымі агульнымі
моладзевымі будоўлямі. Гэта будзе, напэўна, правільна», — сказаў беларускі лідар.
Таксама Аляксандр Лукашэнка прапанаваў абвясціць 2015 год у Беларусі Годам моладзі. Ён звярнуў увагу на тое, што 2015-ы
будзе вызначальным у гіс торыі краіны.
«Гэта будзе вельмі няпросты год, я гэта кажу без усялякага падтэксту, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Гэты год будзе вызначаць
будучыню нашай краіны па многіх-многіх
кірунках. І як вы вырашыце ў гэты год, няхай так і будзе, гэта будзе для вас».
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што
ў рабоце з маладым пакаленнем дзяржава абапіраецца на БРСМ як на перадавы
атрад, які аб'ядноўвае амаль паўмільёна
чалавек, або пятую частку моладзі краіны.
Прэзідэнт звярнуў увагу на шэраг кірункаў,
на якіх саюзу неабходна засяродзіць намаганні, каб і ў далейшым захаваць сваё
лідарства.
«Мы абсалютна не ўтойваем таго, што
ставім перад БРСМ ідэалагічныя і палітычныя задачы, — сказаў кіраўнік дзяржавы. —
Але гэтыя задачы звязаны не з ператварэннем яго членаў у чыіх-небудзь «ястрабаў»
ці «сокалаў». А перш за ўсё — з фарміраваннем з маладых людзей патрыётаў нашай краіны». «І вы не зможаце папракнуць
мяне ў тым, што я казаў: маўляў, бярыце
дубіны, бярыце камень і ідзіце ў кагосьці
кідайце. Я ўсё жыццё, будучы Прэзідэнтам,
стараўся ўберагчы моладзь ад гэтага. Таму
нам патрэбна моладзь, арыентаваная на
любоў да сваёй краіны», — сказаў кіраўнік
дзяржавы.
«Людзі з цвёрдай грамадзянскай пазіцыяй, якія прайшлі школу БРСМ, з'яўляюцца
натуральным, правераным у справе кадравым рэзервам. Вашы свежыя думкі, ідэі
і энергетыка ў забеспячэнні эфектыўнага
выкарыстання нашых прыродных, геаграфічных, інтэлектуальных пераваг у развіцці

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПРЫЯРЫТЭТ —
ТРОХДЗЕТНАЯ СЯМ'Я

Паводле слоў афіцыйнага прадстаўніка аддзела інфармацыі і сувязі з грамадскасцю Следчага камітэта Беларусі
Юліі Ганчаровай, мужчыну прад'яўлена абвінавачванне па
ч. 1 арт. 139 «Забойства» Крымінальнага кодэкса Беларусі.
У межах расследавання гэтай крымінальнай справы прызначаны дадатковыя экспертызы.
Нагадаем, што 14 жніўня з заявай аб знікненні 27-гадовай
Ганны Сардэчкінай у міліцыю звярнуўся яе былы муж, які пазней стаў падазравацца ў забойстве. Падчас расследавання
ён прызнаў сваю віну і паказаў, дзе схаваныя астанкі забітай:
часткі цела знайшлі ў Цнянскім вадасховішчы і лесапаркавай
зоне каля яго.
Надзея ДРЫЛА.

А СПАЧАТКУ ПАЗНАЁМIЛIСЯ...
За напад на мужчыну i рабаўнiцтва ў сталiцы затрымалi двух хлопцаў i дзяўчыну.
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НАДЗЁННАЕ

Гiсторыя пачалася банальна. Прагульваючыся ўвечары
ўздоўж водаканала каля Нацыянальнай бiблiятэкi, кампанiя
маладых людзей пазнаёмiлася з мужчынам, якi нападпiтку
вяртаўся дадому. Той не здолеў адмовiцца ад прапановы
«працягнуць банкет» на свежым паветры. Падчас баўлення
часу за бутэлькай грамадзянiн падзялiўся з новымi знаёмымi сакрэтам, маўляў, ён пры грашах — атрымаў зарплату.
Гэтая iнфармацыя выклiкала вялiкi iнтарэс з боку кампанii, якая вырашыла i далей пабаляваць, але ўжо за кошт...
мужчыны. I тут вечар «перастаў быць млявым»: небараку
папросту пабiлi i адабралi 8 мiльёнаў рублёў, што былi пры
iм. Пацярпелы дабраўся дадому i лёг спаць. Толькi ранiцай,
пераасэнсаваўшы, што ж адбылося напярэдаднi вечарам,
ён звярнуўся ў мiлiцыю. Праваахоўнiкам спатрэбiлася лiтаральна гадзiна, каб па апiсаннi сiтуацыi i самiх зламыснiкаў
выйсцi на iх след. Затрымалi двух хлопцаў i дзяўчыну ў адным
з iгральных клубаў.
Паводле iнфармацыi Першамайскага РУУС г. Мiнска,
адзiн з маладых людзей ужо быў раней судзiмы за аналагiчнае злачынства. Цяпер за здзейсненае затрыманым пагражае да шасцi гадоў пазбаўлення волi.
Сяргей РАСОЛЬКА.

СООО «Восточная строительная компания»,
застройщик объекта «14-16-этажный жилой дом типовых потребительских
качеств № 26 (по генплану) со встроенно-пристроенными
объектами обслуживания в микрорайоне Каменная Горка-5»,
СООБЩАЕТ О ПЕРЕНОСЕ СРОКА ВВОДА ДАННОГО ОБЪЕКТА до 01.07.2014
в связи с ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств
со стороны подрядных организаций, осуществляющих ведение
строительно-монтажных работ на объекте.
Настоящая публикация является предложением (офертой) о внесении
изменений в заключенные между застройщиком и дольщиками договора
создания объектов долевого строительства в вышеуказанном объекте.
Подписание дополнительных соглашений будет происходить
в офисе застройщика по адресу: г. Минск, ул. Чехова, д. 3, помещение 3Н.
Телефоны для справок: (017) 203 74 82, (017) 203 71 73. УНП 190565789
Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному
страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН,
2РП серии БМ № 0603798, 0590071, 0605189, 0520534, 0535832, 0616820,
0616818 по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 2783166, 3483272
считать недействительными.
УНП 100706519

