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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ме на вi та та му Бе ла русь 
мож на на зваць паў на вар тас-
най кас мiч най дзяр жа вай. Ма-
ла толь кi за пус цiць спа да рож-
нiк. Трэ ба яшчэ i вы ка рыс тоў-
ваць тыя маг чы мас цi, якiя дае 
нам мiж зор ка вая пра сто ра. 

Сён ня до след ную экс плу-
а та цыю пра хо дзiць сiс тэ ма 
дыс тан цый на га зан дзi ра ван-
ня Зям лi. Яна му сiць за бяс-
печ ваць спа жыў цоў iн фар-
ма цы яй, якая па сту пае не 
толь кi з на шых спа да рож нi-
каў, але i з на ша га кас мiч на-
га апа ра та. 

Як за зна чыў га лоў ны iн-
жы нер на ву ко ва-да след ча га 
прад пры ем ства «Геа iн фар-
ма цый ныя сiс тэ мы», на мес-
нiк га лоў на га кан струк та ра 
Бе ла рус кай кас мiч най сiс-
тэ мы дыс тан цый на га зан-
дзi ра ван ня Зям лi Алег СЯ-
МЁ НАЎ, на здым кi ай чын на га 

спа да рож нi ка ўжо па сту па юць 
за ка зы з-з мя жы. У пла нах бе-
ла рус кiх ву чо ных — ства рэн не 
паў на вар тас най кас мiч най су-
вя зi i сiс тэ мы на вi га цый на-ча-
са ва га за бес пя чэн ня, якая да-
па ма гае на чвэрць змен шыць 
транс парт ныя вы дат кi. Але 
iх пра ца па прос ту не маг чы-
мая без пад рых тоў кi ква лi фi-
ка ва ных кад раў, якiх, ад нак, 
да апош ня га ча су ад чу ваў ся 
дэ фi цыт. 

Кас мiч ныя спе цы я лiс ты 
ма юць пе ра важ на ра сiй скую 
цi яшчэ са вец кую аду ка цыю. 
Ця пер жа на ба зе Цэнт ра аэ-
ра кас мiч най аду ка цыi БДУ з'я-
вi ла ся но вая спе цы яль насць 
«Аэ ра кас мiч ныя ра дыё элект-
рон ныя i iн фар ма цый ныя сiс-
тэ мы i тэх на ло гii», па якой ужо 
ву чац ца сту дэн ты. Так што 
мож на ска заць ужо ця пер, што 
Бе ла русь прый шла ў кос мас 
на доў га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пад вя дзен не вы ні каў пра цоў на га се мест ра фак тыч на 

рас па чы нае но вы се зон сту дат ра даў. Да рэ чы, сё ле та 
па ўсёй тэ ры то рыі Са юз най дзяр жа вы пра ца ва лі звод-
ныя бе ла рус ка-ра сій скія атра ды — бу даў ні чыя, сель-
ска гас па дар чыя, пе да га гіч ныя, эка ла гіч ныя, сэр віс ныя. 
Так, леп шым атра дам, які пра цуе за ме жа мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, быў пры зна ны бу дат рад «Два га ра ды». Яго 
ўдзель ні кі, сту дэн ты По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-
та, пра ца ва лі на Усе ра сій скай сту дэнц кай бу доў лі «Ба-
ва нен ка ва» ў Яма ла-Ня не цкай аў та ном най акру зе, дзе 
зна хо дзіц ца ад но з буй ней шых у Ра сіі наф та га за вае 
ра до ві шча.

Шмат сту дэн таў пра ца ва ла пра вад ні ка мі на ва гон-
ных участ ках Ра сій скай чы гун кі. На прык лад, сту дэнт ка 
чац вёр та га кур са юры дыч на га фа куль тэ та По лац ка га 
ўні вер сі тэ та Іры на Пі са нен ка, якую пры зна лі леп шым бай-
цом сэр віс на га атра да, усё ле та пра вя ла ў цяг ні ках чар-
на мор ска га на прам ку. «Дру гі год за пар пра цую ў гэ тым 
сэр віс ным атра дзе, — рас па вя дае дзяў чы на. — Спа чат ку 
бы ло скла да на пры вык нуць да та ко га рыт му жыц ця, бо 
гэ та бяс сон ныя но чы, па са жы ры з са мы мі роз ны мі па-
тра ба ван ня мі. Трэ ба ўмець на ла дзіць ста сун кі з усі мі — і 
з да рос лы мі, і з ма лы мі дзець мі, і з па жы лы мі людзь мі. 
Сё ле та, вя до ма, бы ло пра сцей, бо ўжо ве да ла, што мя не 
ча кае. Да та го ж я пра ца ва ла на марш ру тах Маск ва — 
Со чы, Маск ва — Еў па то рыя, Маск ва — Фе а до сія. Паў-

на вар тас на ад пач ыць не атрым лі ва ла ся, але збе гаць на 
мо ра па спя ва лі. Што не ка жы, пры ем ны бо нус».

Ад зна чым і ас тат ніх пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Пра цоў ны се местр». Леп шым бу дат ра дам 
стаў «Бер кут», ство ра ны на ба зе Ві цеб ска га дзяр жаў на-
га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та. Удзель ні кі леп ша га сэр-
віс на га атра да «Бе ла русь» — сту дэн ты з Гро дзен шчы ны. 
Леп шым эка ла гіч ным атра дам на зва лі «Бя рэ зін скі бія-
сфер ны за па вед нік», які быў арганізаваны са сту дэн таў 
Між на род на га дзяр жаў на га эка ла гіч на га ўні вер сі тэ та 
ім. Са ха ра ва. А леп шым сель ска гас па дар чым атра дам 
пры зна лі «Ве цер» са Сто лін шчы ны. Усе ўдзель ні кі ад-
зна ча ных сту дат ра даў атры ма лі га на ро выя граматы, 
пры го жыя хрус таль ныя тра феі і па мят ныя пры зы.

Між ін шым, сту дат ра даў скі рух па сту по ва вы хо дзіць 
за ме жы кра ін СНД. Так, сё ле та мно гія сту дэн ты пра-
ца ва лі ў доб ра ах вот ніц кіх атра дах у Поль шчы і на ват 
у Ве не су э ле.

Так са ма ў рам ках фо ру му пра ца ва ла ін тэр ак тыў-
ная вы ста ва, пры све ча ная юбі лей ным да там, дзе мо-
ла дзе выя дэ ле га цыі з усіх кут коў кра і ны маг лі азна ё-
міц ца з дзей нас цю сту дат ра даў. Сюр пры зам для ўсіх 
удзель ні каў ме ра пры ем ства ста ла прэ зен та цыя пе сень 
«Мы ма ла дыя» і «Бу ду чы ню Ра дзі мы бу да ваць ма ла-
дым». На за вяр шэн не свя та гос ці бы лі за про ша ны на 
тэ ат ра лі за ва нае ка ра о ке-шоу.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

КОС МАС 
ДА ПА МОЖА

МА ЛА ДЫЯ СЭР ЦЫ — 
ЗА ТРА ДЫ ЦЫЮ!

ПА ЛЕС КІЯ ЖУ РА ВІ НЫ 
ЎПА ДА БА ЛІ Ў АНГ ЛІІ

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Па лес кія жу ра ві-
ны» ў Пін скім ра ё не, якое з'яў ля ец ца ад ным з са мых 
знач ных вы твор цаў жу ра він ва ўсёй Еў ро пе, па ча ло 
на рых тоў ку яга ды. 

Агуль ная пло шча жу ра ві на вых план та цый скла дае тут 
больш за 80 гек та раў, аг ра рыі збі ра юць што год больш за 
300 тон ві та мін най пра дук цыі. Куп цоў на смач ны і эка ла гіч-
ны та вар ха пае як унут ры кра і ны, так і за яе ме жа мі. Ужо не 
пер шы год жу ра ві ны з Па лес ся па стаў ля юць у да лё кую Анг-
лію. Спа чат ку анг лій скія парт нё ры бра лі не вя лі кія пар тыі, па 
не каль кі дзя сят каў тон, а ця пер іх апе ты ты вы рас лі, га то выя 
ку піць і сот ню тон. Праў да, у іх ёсць свае па тра ба ван ні: яга ды 
па він ны быць са бра ны не тэх ні кай, а ўруч ную. Та му мяс цо-
выя жы ха ры ма юць маг чы масць у се зон па пра віць ся мей ныя 
бюд жэ ты. Не ка то рыя асаб лі ва руп лі выя сем'і за дзень на 
збі ран ні ягад за раб ля юць да міль ё на руб лёў.

Яна СВЕ ТА ВА.

БАН КАЎ СКI ЎКЛАД ПРАЗ СIС ТЭ МУ 
«IН ТЭР НЭТ-БАН КIНГ»

Спе цы яль на да Мiж на род на га дня збе ра жэн няў Бе-
ла рус банк для сва iх уклад чы каў на пе ры яд з 31 каст-
рыч нi ка па 21 снеж ня пра па нуе тэр мi но вы бан каў скi 
ўклад «Iн тэр нэт-дэ па зiт-Прэ зент», па ве да мi лi рэ дак-
цыi ў прэс-служ бе буй ней ша га бан ка кра i ны.

Тэр мiн за хоў ван ня ўкла ду — 3 ме ся цы. Поў ная пра цэнт-
ная стаў ка — 50% га да вых. Да ход па ўкла дзе скла да ец ца са 
стаў кi асноў на га да хо ду ў па ме ры 48% га да вых (мо жа быць 
зме не на бан кам у ад на ба ко вым па рад ку ў ад па вед нас цi з 
да га во рам) i фiк са ва най стаў кi прэ мi яль на га да хо ду па ме рам 
2% га да вых. Уклад пра ду гледж вае што ме сяч ную ка пi та лi за-
цыю асноў на га да хо ду.

Для ад крыц ця ўкла ду не аб ход на быць ула даль нi кам дэ-
бе та вай бан каў скай аплат най карт кi Бе ла рус бан ка i ка рыс-
таль нi кам сiс тэ мы «Iн тэр нэт-бан кiнг». Уклад «Iн тэр нэт-дэ па-
зiт-Прэ зент» ад кры вае для ўклад чы каў но вую маг чы масць 
афарм лен ня ўкла ду без на вед ван ня пад раз дзя лен ня бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ ПРА ЦУЕ ТОЛЬ КІ ЛЯ НІ ВЫ
У Ві цеб ску ўзро вень бес пра цоўя на сён ня ўся го толь кі 
0,5%. Сё ле та ў го ра дзе ство ра ны больш як 4,2 ты ся чы 
но вых пра цоў ных мес цаў. Для па раў на ння, агуль ная 
коль касць за ня тых у эка но мі цы аб лас но га цэнт ра — 
ка ля 170,5 ты ся чы ча ла век.

Па вод ле ін фар ма цыі гар вы кан ка ма, у лі ку ін шых па ча ло 
сваю дзей насць прад пры ем ства па вы ра бе муж чын скіх ка шуль, 
дзе ство ра на 31 но вае пра цоў нае мес ца. Ад кры ла ся фаб ры ка 
па вы твор час ці гаф ры ра ва на га кар до ну і ўпа коў кі з яго (пра цу 
там атры ма лі ка ля 50 ча ла век). Столь кі ж пра цу юць на пры ват-
най фір ме, якая ня даў на па ча ла зай мац ца вы ра бам бя ліз ны.

Усё больш рэа лі зу ец ца па спя хо вых пра ек таў з удзе лам 
за меж на га ка пі та лу. У пры ват нас ці, за вер ша на рэа лі за цыя 
ін вес ты цый на га пра ек та швед скай кам па ніі па ства рэн ні 
уста но вак для атры ман ня зва лач на га га зу і вы твор час ці з 
яго элект рыч най і цеп ла вой энер гіі на га рад скім па лі го не 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў. А ту рэц кія ін вес та ры ўкла лі 
гро шы ў бу даў ніц тва аў та ма ты за ва на га за во да па вы твор-
час ці та вар ных бу даў ні чых су ме сяў.

Што ты чыц ца за роб ку, ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та 
за сту дзень—ве ра сень гэтага го да па го ра дзе скла ла больш 
як 4,7 міль ё на руб лёў. У тым лі ку за ве ра сень — 5 міль ё наў 
139 ты сяч руб лёў — 567 до ла раў у эк ві ва лен це.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

УПАЎ У КА ЛО ДЗЕЖ
У Дзяр жын скім ра ё не вы ра та валь ні кі да ста лі з 10-мет-
ро ва га ка ло дзе жа муж чы ну.

Зда рэн не ад бы ло ся на пры ват ным пад вор ку. Удзень вяс-
ко вец 1961 го да на ра джэн ня, спра бу ю чы па чыс ціць ка ло дзеж, 
упаў у яго, атры маў шы пры гэ тым траў му на гі. Са ма стой на 
вы брац ца па цяр пе лы не мог. Пас ля та го, як на да па мо гу яму 
прый шлі вы ра та валь ні кі, муж чы ну шпі та лі за ва лі ў хі рур гіч нае 
ад дзя лен не баль ні цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МУ ЖА ЗА БІ ТАЙ ЛУЧ НІ ЦЫ 
ПРЫ ЗНА ЛІ АДЭ КВАТ НЫМ

Па да зра ва ны ў за бой стве кі раў ні цы мінск ага клу ба 
луч ні каў-ама та раў Ган ны Сар дэч кі най з'яў ля ец ца адэ-
кват ным. Аб гэ тым свед чаць вы ні кі комп лекс най псі-
хо ла га-псі хі ят рыч най экс пер ты зы. 

Па вод ле слоў афі цый на га прад стаў ні ка ад дзе ла ін фар-
ма цыі і су вя зі з гра мад скас цю След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі 
Юліі Ган ча ро вай, муж чы ну прад' яў ле на аб ві на вач ван не па 
ч. 1 арт. 139 «За бой ства» Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі. 
У ме жах рас сле да ван ня гэ тай кры мі наль най спра вы пры зна-
ча ны да дат ко выя экс пер ты зы.

На га да ем, што 14 жніў ня з за явай аб знік нен ні 27-га до вай 
Ган ны Сар дэч кі най у мі лі цыю звяр нуў ся яе бы лы муж, які паз-
ней стаў па да зра вац ца ў за бой стве. Пад час рас сле да ван ня 
ён пры знаў сваю ві ну і па ка заў, дзе сха ва ныя астан кі за бі тай: 
част кі це ла знай шлі ў Цнян скім ва да схо ві шчы і ле са пар ка вай 
зо не каля яго.

На дзея ДРЫ ЛА.

А СПА ЧАТ КУ ПА ЗНА Ё МI ЛI СЯ...
За на пад на муж чы ну i ра баў нiц тва ў ста лi цы за тры-
ма лi двух хлоп цаў i дзяў чы ну.

Гiс то рыя па ча ла ся ба наль на. Пра гуль ва ю чы ся ўве ча ры 
ўздоўж во да ка на ла ка ля На цы я наль най бiб лi я тэ кi, кам па нiя 
ма ла дых лю дзей па зна ё мi ла ся з муж чы нам, якi на пад пiт ку 
вяр таў ся да до му. Той не здо леў ад мо вiц ца ад пра па но вы 
«пра цяг нуць бан кет» на све жым па вет ры. Пад час баў лен ня 
ча су за бу тэль кай гра ма дзя нiн па дзя лiў ся з но вы мi зна ё мы-
мi сак рэ там, маў ляў, ён пры гра шах — атры маў зар пла ту. 
Гэ тая iн фар ма цыя вы клi ка ла вя лi кi iн та рэс з бо ку кам па-
нii, якая вы ра шы ла i да лей па ба ля ваць, але ўжо за кошт... 
муж чы ны. I тут ве чар «пе ра стаў быць мля вым»: не ба ра ку 
па прос ту па бi лi i ада бра лi 8 мiль ё наў руб лёў, што бы лi пры 
iм. Па цяр пе лы даб ра ўся да до му i лёг спаць. Толь кi ра нi цай, 
пе ра асэн са ваў шы, што ж ад бы ло ся на пя рэ дад нi ве ча рам, 
ён звяр нуў ся ў мi лi цыю. Пра ва ахоў нi кам спат рэ бi ла ся лi та-
раль на га дзi на, каб па апi сан нi сi ту а цыi i са мiх зла мыс нi каў 
вый сцi на iх след. За тры ма лi двух хлоп цаў i дзяў чы ну ў ад ным 
з iг раль ных клу баў. 

Па вод ле iн фар ма цыi Пер ша май ска га РУ УС г. Мiн ска, 
адзiн з ма ла дых лю дзей ужо быў ра ней су дзi мы за ана ла гiч-
нае зла чын ства. Ця пер за здзейс не нае за тры ма ным па гра-
жае да шас цi га доў па збаў лен ня во лi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз вае 
глы бо кiя спа чу ван нi cтаршынi праў лен ня ЗАТ «Дру гi на цы я-
наль ны ка нал» Кi ся лю Ры го ру Ле а нi да вi чу ў су вя зi з заў час най 
смер цю ЖОН КI.

В суд Ивацевичского района Брестской области поступило заяв-
ление с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим 
сведения о ПЛЫНДА Василии Сергеевиче, 29 апреля 1971 г. р., урожен-
ца 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 ме-
сяцев с момента опубликования объявления.  

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 вла-
дельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР № 2783166, 3483272 
считать недействительными. УНП 100706519

12 ноября 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров 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

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

Утеряно свидетельство о государственной регистрации Общества с огра-
ниченной ответственностью «АгроМашТехно», УНП 191131821. Свидетель-
ство считать недействительным.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«І хоць ма ла до сці заў сё ды ўлас ці ва па-

тра ба ваць ра ды каль най лом кі і не ад клад-
ных пе ра мен, я за клі каю вас за ду мац ца над 
уро ка мі гіс то рыі. Ці пры но сі лі ўзру шэн ні ка-
мусь ці шчас це? Не, яны нес лі з са бой толь кі 
па мя шан не ў га ло вах, бе ды і раз ру ху. І ні ко-
лі, пад крэс лі ваю, ні ко лі не абы хо дзі лі ся без 
кры ві», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да лей Прэ зі дэнт за явіў аб сва ёй пад-
трым цы ідэі аб аб' яў лен ні мо ла дзе вай бу-
доў ляй узвя дзен не Бе ла рус кай АЭС. Кі раў-
нік дзяр жа вы па абя цаў, што ў блі жэй шы час 
на су стрэ чы з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі-
рам Пу ці ным яны раз гле дзяць гэ тую іні цы-
я ты ву, па коль кі Бе лА ЭС бу дзе ўзво дзіц ца 
з удзе лам ра сій скіх спе цы я ліс таў.

«Мы гэ тую бу доў лю вя дзём ра зам з 
брац кай Ра сі яй. Абя цаю вам, што ў блі-
жэй шы час мы з Прэ зі дэн там Пу ці ным 
раз гле дзім іні цы я ты ву, каб гэ тую бу доў лю, 
а мо жа быць, і ўзвя дзен не на ступ най атам-
най стан цыі, якую Ра сія бу дзе бу да ваць у 
Ка лі нінг ра дзе, зра біць на шы мі агуль ны мі 
мо ла дзе вы мі бу доў ля мі. Гэ та бу дзе, на пэў-
на, пра віль на», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-
ваў аб вяс ціць 2015 год у Бе ла ру сі Го дам мо-
ла дзі. Ён звяр нуў ува гу на тое, што 2015-ы 
бу дзе вы зна чаль ным у гіс то рыі кра і ны. 
«Гэ та бу дзе вель мі ня прос ты год, я гэ та ка-
жу без уся ля ка га пад тэкс ту, — ска заў кі раў-
нік дзяр жа вы. — Гэ ты год бу дзе вы зна чаць 
бу ду чы ню на шай кра і ны па мно гіх-мно гіх 
кі рун ках. І як вы вы ра шы це ў гэ ты год, ня-
хай так і бу дзе, гэ та бу дзе для вас».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
ў ра бо це з ма ла дым па ка лен нем дзяр жа-
ва аба пі ра ец ца на БРСМ як на пе ра да вы 
атрад, які аб' яд ноў вае амаль паў міль ё на 
ча ла век, або пя тую част ку мо ла дзі кра і ны. 
Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на шэ раг кі рун каў, 
на якіх са ю зу не аб ход на за ся ро дзіць на-
ма ган ні, каб і ў да лей шым за ха ваць сваё 
лі дар ства.

«Мы аб са лют на не ўтой ва ем та го, што 
ста вім пе рад БРСМ ідэа ла гіч ныя і па лі тыч-
ныя за да чы, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Але гэ тыя за да чы звя за ны не з пе ра тва рэн-
нем яго чле наў у чы іх-не будзь «яст ра баў» 
ці «со ка лаў». А перш за ўсё — з фар мі ра-
ван нем з ма ла дых лю дзей па тры ё таў на-
шай кра і ны». «І вы не змо жа це па пра кнуць 
мя не ў тым, што я ка заў: маў ляў, бя ры це 
ду бі ны, бя ры це ка мень і ідзі це ў ка гось ці 
кі дай це. Я ўсё жыц цё, бу ду чы Прэ зі дэн там, 
ста ра ўся ўбе раг чы мо ладзь ад гэ та га. Та му 
нам па трэб на мо ладзь, ары ен та ва ная на 
лю боў да сва ёй кра і ны», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Лю дзі з цвёр дай гра ма дзян скай па зі цы-
яй, якія прай шлі шко лу БРСМ, з'яў ля юц ца 
на ту раль ным, пра ве ра ным у спра ве кад-
ра вым рэ зер вам. Ва шы све жыя дум кі, ідэі 
і энер ге ты ка ў за бес пя чэн ні эфек тыў на га 
вы ка ры стан ня на шых пры род ных, геа гра-
фіч ных, ін тэ ле кту аль ных пе ра ваг у раз віц ці 

і ўка ра нен ні най ноў шых тэх на ло гій, фар мі-
ра ван ні су час на га сты лю кі ра ван ня эка но-
мі кай бу дуць аба вяз ко ва за па тра ба ва ны 
кра і най», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзняў і пы тан не аб 
бу дат ра даў скім ру ху. Па вод ле яго слоў, з 
2002 па 2013 год коль касць тых, хто пра ца-
ваў у сту дат ра дах, уз рас ла ў 25 ра зоў. Прэ-
зі дэнт лі чыць, што га лоў нае — за бяс пе чыць 
іх пра цай і год най зар пла тай. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па дзя ка ваў гу бер на та рам за 
тое, што яны сё ле та ства ры лі да стат ко вую 
коль касць пра цоў ных мес цаў для сту дэнц-
кай мо ла дзі. «Сту дат ра ды — гэ та толь кі 
част ка мо ла дзе вых пра цоў ных тра ды цый. 
Вар та па ду маць аб ад ра джэн ні на но вай 
асно ве та кіх па няц цяў, як «кам са моль ская 
пу цёў ка», «кам са моль ская бры га да», «кам-
са моль ская бу доў ля», якія да па мо гуць скан-
цэнт ра ваць энер гію ма ла дых на пра рыў-
ных кі рун ках эка но мі кі», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма лі чыць, 
што БРСМ вар та ўзяць пад сваё кры ло пра-
цу з твор чай мо лад дзю. «Ма ла дыя лепш 
зра зу ме юць ма ла дых. І но выя па раст кі 
ін тэ лі ген цыі ство раць су час ную куль ту ру, 
якая ста не год ным ад люст ра ван нем на шай 
эпо хі. Па ду май це, што вы мо жа це зра біць у 
гэ тым кі рун ку. Мы да па мо жам рэа лі за ваць 
ва шы іні цы я ты вы», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка зга даў так са ма 
пра ект БРСМ «100 ідэй для Бе ла ру сі». На 
дум ку Прэ зі дэн та, за раз прын цы по ва важ-
на да вес ці перс пек тыў ныя рас пра цоў кі да 
ўка ра нен ня, на кі ра ваў шы на гэ тыя мэ ты рэ-
сур сы Ака дэ міі на вук і іна ва цый ных фон даў 
мі ніс тэр стваў. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў 
НАН Бе ла ру сі і ўра ду вы браць з дзя ся так 
са мых перс пек тыў ных ідэй, якія мож на па-
чаць рэа лі зоў ваць у са мы блі жэй шы час. 
«А мы зной дзем маг чы масць іх пра фі нан-
са ваць», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Мы раз гля да ем БРСМ як свай го ро ду 
ка та лі за тар ак тыў нас ці мо ла дзі. Па гля дзі-
це, коль кі ка рыс ных іні цы я тыў за ра джа ец ца 
ця пер у мо ла дзе вым ася род дзі. За ха ван не 
па мя ці аб ге ро ях Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
асаб лі ва на пя рэ дад ні 70-год дзя Пе ра мо гі, 
да па мо га хво рым і ін ва лі дам, по шук знік лых 
лю дзей, ба раць ба з «чор ны мі ар хе о ла га-
мі», аба ро на жы вёл — за ўсім гэ тым ста яць 
энер гіч ныя, не абы яка выя лю дзі. Свое ча со-
ва за ўва жыць та кіх хлоп цаў і дзяў чат, ака-
заць ім да па мо гу, ска ар ды на ваць на ма ган ні 
ва лан цё раў і дзяр жаў ных ор га наў — ад на 
з за дач ва ша га са ю за», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Ва ша па ка лен не жы ве ў вель мі ці ка-
вую эпо ху. Пра грэс па ста ян на па ска ра ец-
ца, тэмп змен на рас тае. На ва шых ва чах 
(і, я ўпэў не ны, пры ва шым удзе ле) свет 
зме ніц ца так, што гэ та пе ра сяг не фан та зіі 
на ват са мых сме лых га лі вуд скіх рэ жы сё-
раў. Кож ны ма ла ды ча ла век па ві нен знай сці 
сваё мес ца ў жыц ці, рэа лі за ваць ся бе», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры пад рых тоў цы да пра вя дзен ня 
чэм пi я на ту све ту па ха кеi 2014 го да ў 
Мiн ску не аб ход на кла па цiц ца не толь кi 
аб ства рэн нi ма тэ ры яль най ба зы, але i 
пад рых тоў цы ад па вед на га пер са на лу. 
Аб гэ тым за явiў прэм' ер-мi нiстр Бе ла-
ру сi Мi ха iл Мяс нi ко вiч у хо дзе па ся-
джэн ня Прэ зi ды у ма Са ве та Мi нiст раў, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Чэм пi я нат све ту, якi прой дзе ў Бе ла ру сi 
ў на ступ ным го дзе, гэ та зна ка вае ме ра-
пры ем ства для на шай кра i ны, — пад крэс-
лiў прэм' ер. — Гэ та не толь кi спар тыў ны 
фо рум».

Пы тан нi пад рых тоў кi да чэм пi я на ту па-
ста ян на раз гля да юц ца ар га нi за цый ным 
ка мi тэ там, якi ўзна чаль вае Мi ха iл Мяс нi ко-
вiч. Гэ та i пы тан нi ма тэ ры яль на-тэх нiч най 
ба зы, спор ту, раз мя шчэн ня, аб слу гоў ван ня 
гас цей i ўдзель нi каў, вы ра ша юц ца ар га нi-
за цый ныя пы тан нi, фi нан са выя. На гэ ты 
мо мант пра ве дзе на ўжо 12 па ся джэн няў. 
Ад бы ла ся спра ва зда ча прэм' ер-мi нiст ра 
па гэ тым пы тан нi Прэ зi дэн ту. «Да дзе ны 
кан крэт ныя да ру чэн нi кi раў нi ком дзяр жа-
вы, — ад зна чыў прэм' ер-мi нiстр. — Мы 
па вiн ны пры няць ра шэн нi, на кi ра ва ныя на 
вы ка нан не па тра ба ван няў i мiж на род ных 
ар га нi за цый, i тых да ру чэн няў, якiя да дзе ны 
кi раў нi ком дзяр жа вы».

«Пра ца ваць па вiн ны ўсе!» — пад крэс лiў 
Мi ха iл Мяс нi ко вiч. Ён ад зна чыў, што Са вет 
Мi нiст раў апе ра тыў на пры мае не аб ход ныя 
ра шэн нi, ра зам з тым пы тан не аб хо дзе 

пад рых тоў кi да ЧС не да рэм на вы не се на 
на раз гляд. «Ча су за ста ец ца не так шмат, 
пы тан нi па тра бу юць са май пiль най ува гi 
пер шых асоб», — ска заў ён.

Пры гэ тым кi раў нiк ура да ад зна чыў, што 
асаб лi вая ўва га па вiн на ўдзя ляц ца сён ня не 
толь кi пад рых тоў цы ма тэ ры яль най ба зы, 
але i пад рых тоў цы ад па вед на га пер са на лу. 
«Бу дзе ўво дзiц ца шмат но вых гас цi нiц, iдзе 
ка пi таль ны ра монт i ма дэр нi за цыя дзе ю-
чай ба зы раз мя шчэн ня. Так са ма бу дзе за-
дзей нi ча ны шэ раг iн тэр на таў, пан сi я на таў, 
прад пры ем стваў хар ча ван ня, транс пар ту i 
шмат iн шых. Та му i ма тэ ры яль ная ба за, i 
пер са нал па вiн ны быць пад рых та ва ны ад-
па вед на», — пад крэс лiў прэм' ер-мi нiстр.

Асаб лi вая ўва га бы ла ўдзе ле на i пы-
тан ням Мiнс пор та. Як пад крэс лiў Мi ха iл 
Мяс нi ко вiч, на цы я наль ная збор ная па вiн на 
да стой на вы сту пiць на ма ю чым ад быц ца 
чэм пi я на це. «Мы ства ра ем ма тэ ры яль ную 
ба зу, рых ту ец ца ўся кра i на. Та му па вiн ны 
быць i спар тыў ныя вы нi кi», — ска заў ён.

Мi ха iл Мяс нi ко вiч так са ма звяр нуў ува гу 
на тое, што да ЧС па вiн на быць за бяс пе ча-
на ад па вед ная пад рых тоў ка за гра ну ста ноў 
кра i ны, мыт ных служ баў, да рож най iнф ра-
струк ту ры, транс парт ных срод каў. «Асаб лi-
вая ўва га ў рам ках ра бо ты ар га нi за цый на га 
ка мi тэ та ўдзя ля ец ца пы тан ням бяс пе кi. Гэ та 
мес цы ма са ва га збо ру лю дзей, — ад зна чыў 
ён. — Та му ўсё па вiн на быць пра ду ма на да 
дро бя зяў! I не толь кi пра ду ма на — па вiн ны 
быць рэа лi за ва ны ад па вед ныя ме ра пры-
ем ствы».

ХАКЕЙНЫ ЧЭМПІЯНАТ СВЕТУ — 
ГЭ ТА НЕ ТОЛЬ КI 

СПАР ТЫЎ НЫ ФО РУМ

Ад бы ла ся чар го вая се сія агуль-
на га схо ду Бе ла рус ка га ад дзя-
лен ня Між на род най сла вян скай 
ака дэ міі на вук, аду ка цыі, мас-
тац тваў і куль ту ры.

Для ўдзель ні каў се сіі бы лі зроб-
ле ны грун тоў ныя ана лі тыч ныя па ве-
дам лен ні. Док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар, за гад чык ка фед ры сла вян-
скіх лі та ра тур Бел дзярж уні вер сі тэ та 
Іван Ча ро та рас па вёў аб гу ма ні тар-
ным ас пек це сла вян ства ў су час ным 
све це. Ён за зна чыў, што на сён ня ў 
свят ле гла ба лі за цыі не ва ўсіх кра і нах 
праб ле ма сла вян ства ітэрп рэ ту ец ца 
аб' ек тыў на і адэ кват на. Тым не менш, 
і ў Цэнт раль най, і ва Ус ход няй Еў ро пе 
пра ве дзе на шмат куль ту ра ла гіч ных і 
асвет ніц кіх ме ра пры ем стваў. Ся род 
буй ней шых і са мых важ ных, на дум-
ку дак лад чы ка, стаў ХV Між на род ны 
з'езд сла віс таў, пра ве дзе ны гэ тым 
ле там у Мін ску.

Да цэнт, кан ды дат гіс та рыч ных на-
вук Сця пан Кас цян рас ка заў аб сва ім 

удзе ле ў Між на род ным кан грэ се сла-
вян скіх су по лак, што зу сім ня даў на 
прай шоў у Кі е ве. На гэ тым фо ру ме 
шы ро ка і грун тоў на аб мяр коў ва ла ся 
пы тан не сла вян ска га ру ху ў агуль-
ным, пла не тар ным ас пек це.

Док тар гіс та рыч ных на вук, пра ва-
дзей ны член Між на род най сла вян-
скай ака дэ міі Пётр Лы сен ка рас па вёў 
пра свой аса біс ты ўклад у раз віц цё 
ай чын най на ву кі ў кан тэкс це сла вян-
скай праб ле ма ты кі. І не толь кі рас-
па вёў, але і па ка заў на гэ тую тэ му 
да ку мен таль ны фільм.

Удзель ні кі се сіі за слу ха лі так са ма 
спра ва зда чу бю ро Бе ла рус ка га ад-
дзя лен ня ака дэ міі, якую зра біў яго 
стар шы ня, ака дэ мік Сця пан Лаў шук. 
Уся го за спра ва здач ны пе ры яд бы ло 
пра ве дзе на 19 су стрэч-кан суль та цый 
з ву чо ны мі роз ных кра ін па праб ле-
мах сла вян ства. Вя лі кую ці ка васць, 
на прык лад, вы клі каў дак лад стар-
шы ні ка мі сіі па пы тан нях куль ту ры 
на ву ко ва га са ве та Ра сій скай ака дэ-

міі на вук Ва ле рыя Чу дзі на ва, які га-
ва рыў аб да хрыс ці ян скіх тра ды цы ях 
сла вян ска га пісь мен ства. Дыс ку сій-
най, вост ра па ле міч най атры ма ла ся 
су стрэ ча з пра фе са рам Днеп ра пят-
роў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
Юры ем Шы ла вым, дзе аб мяр коў ва-
ла ся пы тан не аб арый скай асно ве 
сла вян ства.

Ухва ліў шы спра ва зда чу, удзель ні-
кі се сіі аб ра лі С. Лаў шу ка стар шы нёй 
бю ро на но вы тэр мін.

Са стаў ака дэ міі па поў ніў ся но вы-
мі чле на мі. Ака дэ мі ка мі ста лі ды рэк-
тар Цэнт ра да сле да ван няў куль ту ры, 
мо вы і лі та ра ту ры НАН Аляк сандр 
Ла кот ка, на род ны мас так Бе ла ру-
сі Іван Міс ко, док тар юры дыч ных 
на вук, за гад чык ка фед ры Ака дэ міі 
МУС рэс пуб лі кі Ва ле рый Ана ніч. Чле-
нам-ка рэс пан дэн там ака дэ міі вы бра-
ны пісь мен нік, пе ра клад чык, да цэнт 
Бел дзярж уні вер сі тэ та Мі хась Кень ка, 
пра фе са рам — Ула дзі мір Са цэ віч.

Зміт рок ВЕ РАС.

ПЫТАННІ СЛА ВЯН СТВА

У Ма ла дзеч не прай шоў се-
мі нар «Дэ ма гра фія — ас но ва 
бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» 
з удзе лам Мінск ага аб лас но га 
ка ар ды на цый на га са ве та гра-
мад скіх аб' яд нан няў, а так са ма 
прад стаў ні коў па лі тыч ных пар-
тый і на цы я наль на-куль тур ных 
гра мад скіх аб' яд нан няў.

Як па ве да мі ла на мес нік стар-
шы ні ка мі тэ та па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не Мінск ага 
абл вы кан ка ма Та ма ра ТРУБ ЧЫК, 
па чы на ю чы з 2011 го да, у ста ліч най 

воб лас ці ўда ло ся пры пы ніць рэз кае 
зні жэн не коль кас ці на сель ніц тва. 
Ра зам з тым, за апош нія 15 га доў 
коль касць жы ха роў тут змен шы ла ся 
на 160 тыс. ча ла век. Тро хі па вы сі-
ла ся на ра джаль насць. Так, сё ле та 
за 8 ме ся цаў гэ та га го да яна скла ла 
12 255 ча ла век, або 105% да ле таш-
ня га ўзроў ню.

На жаль, па-ра ней ша му вы со кай 
за ста ец ца смя рот насць. За 8 ме ся-
цаў гэ та га го да па мёр 14 141 ча ла-
век. На ту раль нае змян шэн не на-
сель ніц тва воб лас ці на 01.09.2013 
го да скла ла 1 886 ча ла век (ска ра-
ці ла ся да ле таш ня га ўзроў ню на 
18%). Най больш вы со кі пра цэнт 
смя рот нас ці на зі ра ец ца ў Ка пыль-
скім, Ва ло жын скім, Круп скім, Клец-

кім, Мя дзель скім і Ня свіж скім ра-
ё нах.

На ту раль ны пры рост на сель ніц-
тва іс нуе толь кі ў Мін скім, Дзяр жын-
скім і Са лі гор скім ра ё нах, а так са ма 
ў г. Жо дзі на.

У гэ тым го дзе на Мін шчы не кры-
ху ска ра ці ла ся коль касць раз во даў 
у па раў на нні з ле таш нім пе ры я дам, 
ад нак іх пра цэнт па-ра ней ша му за-
ста ец ца вы со кім (39,2%).

���
На се мі на ры гу ча ла шмат пра па-

ноў па вы ра шэн ні пы тан няў дэ ма-
гра фіч на га раз віц ця. У пры ват нас ці, 
для та го, каб пе ра адо лець тэн дэн цыі 
дэ па пу ля цыі, на цы я наль ным стан-
дар там ла ду жыц ця па він на стаць 
ства рэн не трох дзет най сям'і. Для гэ-
та га, як га во рыц ца ў за яве Мінск ага 
аб лас но га ка ар ды на цый на га са ве та 
гра мад скіх аб' яд нан няў і па лі тыч ных 
пар тый, трох дзет ная сям'я па він на 
стаць без умоў ным на цы я наль ным 
пры яры тэ там, а яе пад трым ка — га-
лоў най мэ тай дзяр жаў най дэ ма гра-
фіч най па лі ты кі і са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця.

Так са ма па ляп шэн не дэ ма гра-
фіч най сі ту а цыі на ўпрост звя за на 
з пе ра адо лен нем не толь кі ніз-
кай на ра джаль нас ці, але і вы со-
кай смя рот нас ці, за хва раль нас ці. 
А яшчэ не аб ход на мак сі маль ная 
ары ен та цыя аду ка цый на га пра цэ-
су на пра па ган ду ся мей ных каш-
тоў нас цяў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Ма гут ны шторм «Свя ты Іу да» ў аў то-
рак абяс то чыў ча ты ры ра ё ны Ле нін-
град скай воб лас ці, па ве дам ляе рэ гі я-
наль нае ўпраў лен не МНС. 

Ве дам ства ўдак лад няе, што без свят ла 
за ста лі ся ка ля адзі нац ца ці з па ло вай ты сяч 
ча ла век у 237 на се ле ных пунк тах. У той жа 
час пе цяр бург скае ўпраў лен не МНС ад зна-
чае, што па гро зы па вод кі ў го ра дзе ўжо ня-
ма: уз ро вень ва ды на Ва сіль еў скім вост ра ве 
пе ра вы шае нор му на 60 сан ты мет раў, у той 
час як па вод кай лі чыц ца яе пе ра вы шэн не 

на 160 сан ты мет раў. Нар ма лі за ваць уз ро-
вень ва ды ўда ло ся за кошт за крыц ця дам бы 
ў Фін скім за лі ве. Ра зам з тым, учо ра на пра-
ця гу дня ве цер па паў ноч ным за ха дзе Ра сіі 
іс тот на ўзмац ніў ся, а над Фін скім за лі вам 
па ры вы яго да ся га лі 25 мет раў у се кун ду.

На га даю, што ўра ган «стар та ваў» у ноч на 
28 каст рыч ні ка, аб ры нуў шыся на Фран цыю і 
Вя лі ка бры та нію. Ад вет ру так са ма па цяр пе лі 
Гер ма нія і Ні дэр лан ды. Уся го ах вя ра мі «Свя-
то га Іу ды» ў кра і нах За ход няй Еў ро пы ста ла 
не менш за 13 ча ла век. Уна чы на 29 каст рыч-
ні ка шторм «змя ніў дыс ла ка цыю»: спа чат ку 

ў Лат віі па ру шыў энер га за бес пя чэн не ў не-
каль кіх на се ле ных пунк тах, а пас ля вы ра шыў 
на ве даць Ра сію.

Як па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб-
лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва, моц ны ўра ган прак тыч на не за ча піў 
тэ ры то рыю на шай кра і ны, бо пра явіў ён ся бе 
ўчо ра толь кі ўзмац нен нем вет ру ў паў ноч ных 
ра ё нах Бе ла ру сі па ры ва мі да15-18 м/с.

Сяр гей КУР КАЧ.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ ПРЫ ЯРЫ ТЭТ — 
ТРОХ ДЗЕТ НАЯ СЯМ'Я

1 404 983 ча ла ве кі 
пра жы ва юць у Мін скай 
воб лас ці.

1 418 жан чын у Мін скай 
воб лас ці ўда сто е ны ор дэ на 
Ма ці.

«СВЯ ТЫ ІУ ДА» ПАКІНУЎ БЕЗ СВЯТЛА«СВЯ ТЫ ІУ ДА» ПАКІНУЎ БЕЗ СВЯТЛА

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ 
НА ПАТРЫЯТЫЗМ
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