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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што ты чыц ца па за кон курс ных пра грам 

ай чын на га іг ра во га кі но, то тут ёсць пэў ны 
ва ку ум, мы імк нём ся пры ду маць сек цыю, 
якая маг ла б прад ста віць у пер шую чар гу на-
шым гас цям уяў лен не пра бе ла рус кае кі но.

Ай чын ныя кі на ама та ры ска жуць, што бе-
ла рус кае кі но сён ня най лепш прад стаў ляе 
кі на да ку мен та ліс ты ка. І ка лі мер ка ваць па ці-
ка вас ці да кон кур су да ку мен таль на га кі но, то 
гэ та ве дае і наш гля дач. Ёсць асо бы, ёсць тэ-
мы, ёсць стуж кі — ад па вед на, ёсць і ці ка васць 
да та го, што ства ра ец ца ў ін шых кра і нах, каб 
лепш ра зу мець, што доб ра га ма ем мы.

Ад на шых да ку мен та ліс таў мы звы чай на ча ка ем уз на га род: вель мі 
яны нас да гэ та га пры ву чы лі, атрым лі ва ю чы пры зы на фес ты ва лях за 
ме жа мі Бе ла ру сі. І сё ле та ж бы лі ў кон кур се стуж кі і аў та ры, ад якіх 
ча ка еш ад крыц ця. На прык лад, Га лі на Ада мо віч з яе філь мам «Му зы-
ка ва ен ная» пра аў та ра пе сень Мар ка Мер ма на. Ад нак жа ўзро вень 
кон кур су да ку мен таль на га кі но быў вель мі вы со кі — і не толь кі па 
мас тац кіх вар тас цях, але і па вы ба ры тэм і ге ро яў, лё сы якіх зда юц ца 
аб са лют на не ве ра год ны мі (пры тым, што гэ та рэ аль ныя лю дзі!). Та му 
ў жу ры на ча ле з бе ла рус кім рэ жы сё рам і апе ра та рам Юры ем Га ру-
лё вым быў ня лёг кі вы бар.

Пра грам ны ды рэк тар кон кур су да ку мен таль на га кі но Іры на 
ДЗЯМ' Я НА ВА лі чыць: «Без да ку мен та ліс ты кі не бы ло б на цы я наль на га 
кі но. Тут нам ёсць што па ка заць. Аднак мы пер ша па чат ко ва дзе ля кло-
па ту пра кі не ма та гра фіч ную бу ду чы ню па чы на лі кон курс ма ла до га кі но. 
Але прый шлі да ра шэн ня зра біць кон курс на цы я наль ных кі на школ — 
каб даць ім пульс для раз віц ця ме на ві та на шай, бе ла рус кай, кі на шко ле, 
якая фар мі ру ец ца. Тра ды цый на мы па каз ва ем вя лі кую па за кон курс ную 
пра гра му бе ла рус ка га да ку мен таль на га кі но, сё ле та асаб лі вая ўва га да 
яе бы ла з бо ку гас цей. Пра бе ла рус кае на цы я наль нае да ку мен таль нае 
кі но гля дач мог атры маць цал кам аб' ек тыў нае ўяў лен не».

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На слу хан нях так са ма вы сту пі лі прад-

стаў ні кі ДВА «Бел па лі ва газ» — на чаль-
нік упраў лен ня тар фя ной пра мыс ло-
вас ці Ула дзі мір НЯ ЛЮ БАЎ і на чаль нік 
ад дзе ла вы твор час ці тар фя ной пра-
дук цыі Аляк сей ОСІ ПАЎ. Для вы твор-
час ці 40 ты сяч тон па ліў на га бры ке ту 
ў год тор фа прад пры ем ству «Вер ця ліш-
кі» трэ ба што год зда бы ваць не менш за 
90 ты сяч тон тор фу. Ад нак сы ра ві ны з 
ра ней ад ве дзе ных участ каў хо піць пры-
клад на на 6 га доў. Та му дзяр жаў най пра-
гра май «Торф» і па ста но вай Саў мі на ад 
17 чэр ве ня 2011 г. № 794 «Аб не ка то рых 
пы тан нях зда бы чы тор фу і ап ты мі за цыі 
сіс тэ мы асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ-
ры то рый» пра ду гле джа ны ад вод но вых 
участ каў тар фя но га ра до ві шча «Свя-
тое» ў коль кас ці 270 гек та раў, што бы ло 
ўзгод не на з Гро дзен скім абл вы кан ка-
мам і Мі ніс тэр ствам пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

— Ад нак уліч ва ю чы сур' ёз ны гра мад-
скі рэ за нанс і са праў ды маг чы мы ўплыў 
на су меж ную тэ ры то рыю за каз ні ка, 
«Бел па лі ва газ» іні цы я ваў на ра ду ў На-
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па 
гэ тым пы тан ні. Па яе вы ні ках Ін сты ту ту 
экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя Куп рэ-
ві ча су мес на з Ін сты ту там пры ро да ка-
ры стан ня і ДВА «Бел па лі ва газ» бы ло 
да ру ча на ўдак лад ніць ме жы ўчаст ка ра-
до ві шча «Свя тое», што пла ну ец ца для 
тор фа рас пра цо вак, з улі кам ін та рэ саў і 
пры ро да ахоў ні каў, і тар фя ной пра мыс-
ло вас ці. Ба кі вы пра ца ва лі кам пра міс ны 
ва ры янт, які пра ду гледж вае ска ра чэн не 
пло шчы тор фа рас пра цо вак да 191 гек-
та ра, — па ве да міў Аляк сей Осі паў.

Ад вод но вых зем ляў, па вод ле ацэн кі 
ДВА «Бел па лі ва газ», за бяс пе чыць ста-
біль нае раз віц цё тор фа прад пры ем ства 
«Вер ця ліш кі» больш чым на 15 га доў. А 
гэ та — ра бо чыя мес цы для 160 ча ла век 
і нар маль ныя ўмо вы жыц ця для чле наў 
іх сем' яў, бес пе ра бой нае за бес пя чэн не 
спа жыў цоў тар фя ным па лі вам, жы ха роў 
па сёл ка Вер ця ліш кі — цеп ла вой энер гі-
яй, а так са ма за мя шчэн не 295 міль ё наў 
мет раў ку біч ных га зу на су му больш за 
50 міль ё наў до ла раў.

Прад стаў ні кі аб' яд нан ня «Бел па лі ва-
газ» за зна чы лі на гра мад скіх слу хан нях, 
што вы вад част кі за каз ні ка не азна чае яе 
аў та ма тыч ную пе ра да чу для зда бы чы тор-
фу. Трэ ба рас пра ца ваць бу даў ні чы пра ект, 
пра вес ці ацэн ку ўздзе ян ня на пры род нае 
ася род дзе, аба вяз ко вую эка ла гіч ную экс-
пер ты зу пра ек та. Зо на зда бы чы тор фу па-
він на быць як ма га да лей ад азёр Шчуч'е 
і Глі нец. Рэ ка мен ду ец ца па бу да ваць про-
ці філь тра цый ную дам бу — гід ра за сло ну 
па між гэ ты мі азё ра мі і асу шаль най сет кай 
тор фа рас пра цо вак, каб ста бі лі за ваць вод-
ны рэ жым на су меж ных тэ ры то ры ях.

З на дзе яй на тое, што ў прад пры ем ства 
ёсць бу ду чы ня, вы сту пі ла на гра мад скіх 
слу хан нях дэ пу тат Вер ця ліш каў ска га 
сель ска га Са ве та, га лоў ны бух гал тар 

тор фа бры кет най вы твор час ці Тац ця на 
ПАЎ ЛЮ КЕ ВІЧ. А на мес нік ды рэк та ра 
ВУ «Грод на між рай газ» Ва сіль КАР ПАЧ 
па ста віў пад су мнен не ка тэ га рыч ныя за-
явы, што па ні жэн не ўзроў ню грун то вых 
вод у на ва кол лі звя за на вы ключ на з тор-
фа рас пра цоў ка мі ў за каз ні ку: «Я аб' ехаў 
на пя рэ дад ні шэ раг на се ле ных пунк таў, 
па ці ка віў ся, які ўзро вень ва ды ў ка ло-
дзе жах. Дык у ад на го ча ла ве ка ўзро вень 
па дае, а вось у су се да праб ле мы ня ма, 
бо ён чыс ціць свой ка ло дзеж».

Ва сіль Кар пач за клі каў знай сці кам-
пра міс па між ін та рэ са мі тор фа зда бы чы 
і эка ло гіі. Але ці маг чы мы ён?

«Гэ та ня вы гад на 
ні эка ла гіч на, ні эка на міч на»

Рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны за каз нік 
«Азё ры» быў ство ра ны ў 1990 го дзе на 
тэ ры то рыі Гро дзен ска га і Шчу чын ска га 
ра ё наў ра шэн нем ура да БССР з мэ тай 
за ха ван ня ў на ту раль ным ста не каш-
тоў ных эка ла гіч ных сіс тэм і ўні каль ных 
пры род на-ланд шафт ных комп лек саў. 
По тым, ужо ў су ве рэн най Бе ла ру сі, на 
дзяр жаў ным уз роў ні не ад ной чы за яў-
ля ла ся аб важ нас ці асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый, пры ма лі ся ад па-
вед ныя за ка на даў чыя ак ты. Як жа гэ та 
ста су ец ца з на ме рам па зба віць за каз нік 
«Азё ры» част кі яго пло шчаў?

Гэ тае пы тан не не ад ной чы гу ча ла 
пад час гра мад скіх слу хан няў у Азё рах. 
За да ва лі яго і спе цы я ліс ты (на прык лад, 
ды рэк тар за каз ні ка Дзміт рый МА РО-
ЗІК), і мяс цо выя жы ха ры. Пры чым не 
толь кі на эма цы я наль ным уз роў ні, але і 
на пад ста ве пра фе сій ных ацэ нак.

Згод на з пра гно зам Ін сты ту та экс пе-
ры мен таль най ба та ні кі імя В.Ф. Куп рэ-
ві ча НАН Бе ла ру сі, па збаў лен не част кі 
за каз ні ка ста ту су асаб лі ва ахоў най тэ ры-
то рыі і яе пе ра да ча пад тор фа рас пра цоў-
ку па гра жае не га тыў ны мі на ступ ства мі. 
Пас ля во зе ра Су бот няе (якое ўжо знік ла 
з кар ты Гро дзен ска га ра ё на ў вы ні ку асу-

шаль ных ра бот, звя за ных са зда бы чай 
тор фу) ка та стро фа па гра жае азё рам 
Шчуч'е і Глі нец. Ся рэд няя глы бі ня во зе-
ра Шчуч'е скла дае ўся го 30 сан ты мет раў, 
а ў 1950 го дзе, да па чат ку ра бот па тор-
фа рас пра цоў цы, — 1,1 мет ра. Дэ струк-
тыў ныя змя нен ні гід ра ла гіч ных і бія ла-
гіч ных па ра мет раў пры вя лі да за мор ных 
з'яў і поў на га знік нен ня ры бы ў во зе ры. 
А зда бы ча тор фу на но вай тэ ры то рыі бу-
дзе фак тыч на азна чаць зні шчэн не азёр 
Шчуч'е і Глі нец і іх пе ра ўтва рэн не ў са-
пра пе ле вае ба ло та. Па ні зіц ца ўзро вень 
ва ды ў во зе ры Доў гае.

Акра мя та го, не па праў ная шко да бу-
дзе пры чы не на фло ры і фаў не: знік нуць 
па пу ля цыі рэд кіх ві даў дзі ка рос лых рас-
лін і жы вёл, уклю ча ных у Чыр во ную кні гу 
Бе ла ру сі. Уз нік не па гро за рэ сурс най ба зе 
ле ка вых рас лін, жу ра він і бу я коў. Ся род ін-
шых ры зык — змя нен не ві да во га са ста ву 
рас лін нас ці з боль шай ве ра год нас цю ўка-
ра нен ня не бяс печ ных ві даў (на прык лад, 
бар шчэў ні ку Са сноў ска га), па гар шэн не 
са ні тар на га ста ну ля соў з-за па слаб лен ня 
драў ня ных па род і ўзмац нен ня ак тыў нас ці 
на ся ко мых-шкод ні каў, па вы шэн не па жар-
най не бяс пе кі, раз віц цё эро зіі гле бы...

Як ад зна ча на ў па ста но ве прэ зі-
ды у ма НАН Бе ла ру сі, ро ля тар фя ных 
ра до ві шчаў у фар мі ра ван ні мяс цо ва га 
клі ма ту і ства рэн ні ўмоў для функ цы-
я ні ра ван ня бія ла гіч най раз на стай нас ці 
жы вёль на га і рас лін на га све ту вы ключ на 
вы со кая. Та му рас пра цоў ка гэ тых ра до-
ві шчаў па він на быць не толь кі эка на міч-
на эфек тыў най, але і ра цы я наль най і 
бія сфер на су мя шчаль най.

— Ба лот ны ланд шафт — гэ та не ад'-
ем ная част ка Бе ла ру сі, без ча го на ша 
кра і на іс на ваць не мо жа, — ка жа за гад-
чык ка фед ры ба та ні кі фа куль тэ та бія-
ло гіі і эка ло гіі ГрДУ імя Ян кі Ку па лы, 
кан ды дат бія ла гіч ных на вук Алег СО-
ЗІ НАЎ і звяр тае ўва гу, што ска ра чэн не 
пло шчы за каз ні ка су пя рэ чыць за да чам 
Пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га раз-

віц ця рэс пуб лі кі на 2011-2015 га ды ў да-
чы нен ні да асаб лі ва ахоў ных пры род ных 
тэ ры то рый. Больш за тое, вы вад з яго 
тэ ры то рыі ўчаст ка для тор фа рас пра цоў-
кі — гэ та пра мое па ру шэн не ар ты ку ла 12 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб асаб лі-
ва ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях». Да 
та го ж бу дуць па ру ша ны і ўзя тыя на шай 
кра і най між на род ныя аба вя за цель ствы 
па ахо ве дзі кай фло ры і фаў ны.

Па зі цыю аб не да пу шчаль нас ці ад моў-
на га ўплы ву на пры род ныя комп лек сы 
за каз ні ка сён ня зай ма юць Мінп ры ро ды, 
Гро дзен скі абл вы кан кам, дэ пу та ты пар-
ла мен та.

Пры чым гэ тае пы тан не сён ня не аб-
ход на раз гля даць з пунк ту гле джан ня не 
толь кі эка ло гіі, але і эка на міч най мэ та-
згод нас ці вы твор час ці па ліў на га бры ке-
ту, лі чыць на мес нік мі ніст ра пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Ігар КА ЧА НОЎ СКІ:

— За тра ты на вы твор часць бры ке ту 
рас туць апе рад жаль ны мі тэм па мі ў па-
раў на нні з цэ на мі яго рэа лі за цыі. Як гэ та 
ад бі ва ец ца на ра бот ні ках тор фа прад пры-
ем стваў? Сё ле та па вы ні ках 8 ме ся цаў 
ся рэд няя зар пла та ў іх на 15% ні жэй за 
ся рэд нюю па рэс пуб лі цы і на 24% ні жэй, 
чым у ся рэд нім у пра мыс ло вас ці. Ма дэр-
ні за цыя па трэб на, — але не вы твор час ці 
па ліў на га бры ке ту, а вы твор час ці пра дук-
таў глы бо кай пе ра пра цоў кі тор фу. І ка лі 
рэн та бель насць бу дзе на па ра дак вы шэй, 
то, ад па вед на, уз рас туць і за роб кі. А пра-
даў жаць на 20 га доў аго нію тор фа бры кет-
на га прад пры ем ства пры та кой мі зэр най 
зар пла це не лі чу мэ та згод ным.

А вось мер ка ван не дэ пу та та Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
ад Гро дзен скай сель скай вы бар чай 
акру гі, стар шы ні ка мі сіі па на цы я наль-
най бяс пе цы Аляк санд ра МЯ ЖУ Е ВА:

— У ма дэр ні за цыю тор фа бры кет най 
га лі ны ўклад ва юц ца міль яр ды руб лёў. 
Паў стае пы тан не: для ча го? Гэ та ні эка-
ла гіч на, ні эка на міч на не вы гад на. Мы што, 
праз 5 га доў за кошт бры ке ту бу дзем за-
раб ляць больш ва лю ты? А на конт та го, каб 
за ха ваць ра бо ту для 160 ча ла век... Якую? 
Дзе пла цяць та кую мі зэр ную зар пла ту? 
А тым ча сам аг ра кам бі нат «Скі даль скі» 
пра вёў ма дэр ні за цыю на еў ра пей скім уз-
роў ні. Сён ня там ся рэд няя зар пла та 4—5 
міль ё на руб лёў плюс са цы яль ны па кет. 
Ёсць спе цы я ліс ты, якія атрым лі ва юць 6—8 
міль ё наў руб лёў. Тым не менш ра бо чых 
рук ка та стра фіч на не ха пае. Во зяць ра бо-
чых з Ваў ка выс ка, Шчу чы на, Мас тоў...

«За ха ваць 
у сён няш нім вы гля дзе»

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду па Шчу чын скай 
вы бар чай акру зе Сяр гей УШКЕ ВІЧ па-
ве да міў, што ў пад трым ку за ха ван ня за-
каз ні ка «Азё ры» ў сён няш нім вы гля дзе 
ўжо са бра на больш за 17 ты сяч под пі саў. 
Та кія ж мер ка ван ні пе ра ва жа лі і на гра-
мад скіх слу хан нях.

Па вел РОЗ МЫС ЛА, ура джэ нец вёс-
кі Су ха ры:

— Мой дзед і баць ка ад во дзі лі пер-
шыя пло шчы пад асва ен не Свя то га 
ба ло та. Усе, хто пра ца ваў ра зам з імі, 
на ву коў цы пра хо дзі лі праз на шу ха ту. 
І я па мя таю, пра што іш ла га вор ка — 
перш за ўсё аб азё рах. Бы ла дак лад-
ная ўста ноў ка: блі жэй за 1 км з тор-
фа рас пра цоў кай ні да ад на го во зе ра 
не па ды хо дзіць. А ця пер... Ка лі ўлі чыць 
усё, што ад бу дзец ца з пры ро дай пры 
зда бы чы тор фу на но вай тэ ры то рыі, то 
мы па прос ту са мі спа лім сваю ха ту. Як 
да лей жыць бу дзем?

Ула дзі мір УШКЕ ВІЧ, ура джэ нец 
вёс кі Ду бін ка:

— Як ад бі ла ся зда бы ча тор фу на Свя-
тым ба ло це на на шай эка ло гіі? Я на пра-
ця гу трох га доў вя ду ін стру мен таль ныя 
на зі ран ні за тэм пе ра ту рай па вет ра — у 
Ду бін цы яна на 6 гра ду саў ні жэй, чым 
у ся рэд нім па Гро дзен скім ра ё не. Да-
рэ чы, ка лісь ці па рэ цкая зо на сла ві ла ся 
вы рошч ван нем клуб ніц, заў сё ды лю дзі 
па чы гун цы ва зі лі іх у Грод на на ры нак. А 
дзе ця пер клуб ні цы ў гэ тай мяс цо вас ці? 
Эка ло гія змя ні ла ся. І на вош та сён ня ска-
ра чаць тэ ры то рыю за каз ні ка, які ме на ві-
та для ад наў лен ня эка ло гіі ство ра ны?

Аляк сандр ІГ НА ТО ВІЧ, жы хар вёс кі 
Азё ры:

— Зра бі це Свя тое ба ло та, як за раз у 
Бе ла веж скай пу шчы, за па вед ні кам для 
ра ё на, воб лас ці, дзе бу дзе це гро шы на 
ту рыс тах за раб ляць.

Сяр гей КА ЛЯ ДА, на мес нік стар шы-
ні Гро дзен ска га аб лас но га ад дзя лен-
ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лі-
кан скі ту рысц ка-спар тыў ны са юз»:

— Як зра бі лі на шы поль скія су се дзі 
з Аў гус то ва, у ра ё не Свя то га ба ло та ў 
ту рыс тыч ных мэ тах мож на за дзей ні-
чаць вуз ка ка лей ку. Мы, са свай го бо ку, 
пры кла дзём усе на ма ган ні, каб знай сці 
ін вес ты цый ныя срод кі для рэа лі за цыі гэ-
та га пра ек та.

Ула дзі мір РОЗ МЫС ЛА, жы хар вёс-
кі Азё ры:

— Я на Свя тым ба ло це пра ра біў з 
1964-га па 1996 год. І ця пер я тор фа-
бры кет на му за во ду па ра іў бы за няц ца 
ка над скі мі жу ра ві на мі. Яны та кі пры бы-
так да юць!

Га лі на ГАР БА НЮК, ура джэн ка вёс-
кі Ду бін ка:

— Ка ля во зе ра Шчуч'е збі раю жу ра ві-
ны. Ра ней там ле бе дзі пла ва лі. А сё ле та 
прый шла: жах лі ва, усё за рас ло аса кой 
— сэр ца кры вёй аб лі ва ец ца... Нель га з 
во зе ра здзе ка вац ца — трэ ба яго па чыс-
ціць, за ха ваць.

...Дэ ба ты на конт да лей ша га лё су за-
каз ні ка «Азё ры» доў жы лі ся больш за 
дзве га дзі ны. Па вод ле слоў стар шы-
ні Гро дзен ска га рай вы кан ка ма Яна 
ВА СІ ЛЕЎ СКА ГА, які вёў сход, пра та кол 
гра мад скіх слу хан няў бу дзе на кі ра ва ны 
ва ўрад і ўсе за ці каў ле ныя ін стан цыі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

З ЧЫМ ЗА СТА НЕЦ ЦА СВЯ ТОЕ БА ЛО ТА?

БЕ ЛА РУС КІ ТВАР 
«ЛІС ТА ПА ДА»

Як вя до ма, пас ля 
прэ зі дэнц кіх вы ба-
раў у жніў ні 2013 

го да ў Іра не да ўла ды прый шоў 
но вы прэ зі дэнт — Ха сан Ру ха ні, 
яко га час та ха рак та ры зу юць як 
прад стаў ні ка «па мяр коў най» част-
кі іран скіх эліт. Ужо ў жніў ні пай шлі 
пер шыя сіг на лы аб тым, што Іран 
га то вы змя ніць сваю па зі цыю па 
ядзер най пра гра ме, з-за на яў нас ці 
якой су праць кра і ны бы лі ўве дзе ны 
мно гія санк цыі. У ве рас ні 2013 го да 
но вы прэ зі дэнт аб вяс ціў пра гэ та на 
Ге не раль най Асамб леі ААН у Нью-
Ёр ку, у су вя зі з чым пас ля вяр тан ня 
ў кра і ну яго за кі да лі ў аэра пор це 
яй ка мі і ча ра ві ка мі кан сер ва тыў-
на на стро е ныя вы бар шчы кі, якія 
лі чаць, што Іран не па ві нен іс ці на 
лю быя ўступ кі ЗША. Та ды ж ад бы-
ла ся і тэ ле фон ная гу тар ка па між 
Ру ха ні і Аба мам. Зна чэн не гу тар кі 
за клю ча ла ся ў тым, што гэ та бы лі 
пер шыя пе ра мо вы па між лі да ра мі 
Іра на і ЗША з 1979 го да.

Ці ка ва, што на строй на зме ны ў ад-
но сі нах ака заў ся ўза ем ным. У ЗША 
так са ма ўзнік лі сур' ёз ныя пад ста вы 

па леп шыць свае ста сун кі з Іра нам. 
Пла ны Са удаў скай Ара віі і ў цэ лым 
кра ін Са ве та су пра цоў ніц тва араб скіх 
дзяр жаў Пер сід ска га за лі ва (ССАДПЗ) 
па ўзмац нен ні сва ёй ула ды ў рэ гі ё не 
(а яны дзей ні ча юць па най важ ней шых 
пы тан нях са лі дар на) за над та до ра га 
абы хо дзяц ца За ха ду. Ме на ві та гэ тыя 
кра і ны бы лі га лоў ны мі іні цы я та ра мі па-
дзей у Егіп це, Лі віі і Сі рыі. У вы ні ку рэз-
ка аслаб уплыў у гэ тых кра і нах За ха ду, 
уз мац ні лі ся па зі цыі ра ды ка лаў і ў кра ін 
ССАДПЗ з'я ві лі ся маг чы мас ці па раз віц-
ці гэ тых дзяр жаў у сва іх ін та рэ сах.

Пры знаў шы, што ЗША з'яў ля юц ца аб'-
ек там ня вы гад най ма ні пу ля цыі з бо ку Са-
удаў скай Ара віі і ін шых чле наў ССАДПЗ, 
Ба рак Аба ма па чаў з ся рэ дзі ны ве рас ня 
кар ды наль на мя няць па лі ты ку кра і ны 
ў рэ гі ё не. Па ра лель на ста лі пра хо дзіць 
два пра цэ сы — зме на ра ней шай ра ды-
каль най па зі цыі па Сі рыі, для ча го ЗША 
ска рыс та лі ся пра па но вай Ра сіі, і спро ба 
на ла дзіць ста сун кі з Іра нам.

На гэ тым фо не Ба рак Аба ма ра ды 
іні цы я ты вам аб па ляп шэн ні ад но сін з 
бо ку Іра на. У каст рыч ні ку прай шлі пер-
шыя пе ра га во ры ў Жэ не ве, на якіх Іран 
прад ста віў «шас цёр цы» (Ра сія, Кі тай, 
ЗША, Вя лі ка бры та нія, Фран цыя і Гер-

ма нія) но вы план вы ра шэн ня ядзер-
най праб ле мы. Іран скі бок пра па на ваў 
част ко ва аб ме жа ваць сваю дзей насць у 
ядзер най сфе ры, але пры за ха ван ні не-
ад' ем на га пра ва на ўзба га чэн не ўра ну ў 
аб мен на ад ме ну наф та вых і бан каў скіх 
санк цый су праць кра і ны.

Ста ла так са ма вя до ма, што Іран мо-
жа да зво ліць між на род ным ін спек та рам 
без па пя рэ джан ня пры бы ваць для вы-
ву чэн ня ра бо ты ядзер ных аб' ек таў кра-
і ны. У той жа час на пе ра мо вах не ўда-
ло ся прый сці да ўза е ма пры маль на га 
ра шэн ня. Мі ністр за меж ных спраў Іра на 
Ма ха мад За рыф спра вяд лі ва ад зна чыў: 
«Ні хто не мо жа раз ліч ваць на тое, што 
ўвесь на за па ша ны ўза ем ны не да вер 
ба коў рас се ец ца пас ля ад ной па зі тыў-
най і кан струк тыў най су стрэ чы».

У су вя зі з гэ тым з 7 па 9 ліс та па да 
2013 го да прай шлі но выя пе ра га во ры 
ў Жэ не ве. Ня гле дзя чы на шы ро ка рас-
паў сю джа ны пункт гле джан ня аб тым, 
што яны мо гуць увян чац ца сен са цый-
ны мі да моў ле нас ця мі Іра на з «шас цёр-
кай», гэ та га не ад бы ло ся і да па гад нен-
ня прый сці не ўда ло ся.

Ад ной з пры чын ста ла не аб ход насць 
для ЗША ўліч ваць дум ку свай го клю-
ча во га парт нё ра ў рэ гі ё не, Із ра і ля, які 

вель мі не га тыў на на стро е ны да Іра на. 
Прэм' ер-мі ністр Із ра і ля Бінь я мін Не-
тань я ху вы ка заў ся, што та кое па гад-
нен не бу дзе «вель мі дрэн ным», і Із ра іль 
не бу дзе лі чыць ся бе звя за ным ім. Да-
стат ко ва ска заць, што ме на ві та з гэ тай 
кра і ны мі ністр за меж ных спраў ЗША 
Джон Ке ры і пры быў на ліс та па даў скую 
су стрэ чу. Гэ та пры му шае ЗША на стой-
ваць на больш ра ды каль ных умо вах 
ус ту пак з бо ку Іра на, якія змо гуць су-
па ко іць Із ра іль.

Да па тра ба ван няў аме ры кан цаў ад но-
сіц ца пры пы нен не вы твор час ці ўра ну і на-
за па шван ня ра дые ак тыў на га мі не ра лу, 
уз ба га ча на га на 20%. Акра мя та го, ЗША 
на стой ва юць на тым, каб част ка на за па-
ша ных ура на вых за па саў бы ла вы сла на 
за мя жу, а вы твор часць па блі зу го ра да 
Кум, дзе ажыц цяў ля ла ся най больш якас-
нае ўзба га чэн не ўра ну, бы ла за кры та.

Сюр пры зам для мно гіх на мі ну лых 
пе ра га во рах ста ла і тое, што Фран цыя 
на стой вае на яшчэ больш жорст кіх умо-
вах у да чы нен ні да Тэ ге ра на, чым ЗША. 
Та кую не звы чай на жорст кую па зі цыю 
мож на рас тлу ма чыць тым, што Са удаў-
ская Ара вія ра зам са сва і мі парт нё ра мі 
ака за ла сур' ёз ны ціск на фран цу заў, вы-
ка рыс тоў ва ю чы ўсе свае не ма лыя маг-

чы мас ці. Пра іх уз ро вень мож на мер ка-
ваць і па тым, што ў 2011 го дзе ме на ві та 
Фран цыя вы сту пі ла іні цы я та рам ата кі на 
Лі вію, най боль шыя ды ві дэн ды якой да-
ста лі ся не ёй, а кра і нам ССАДПЗ.

Та кім чы нам, чар го выя пе ра мо вы 
па Іра не прай шлі хоць і ня ўда ла, але 
перс пек ты ва прый сці да па гад нен ня за-
ста ла ся. Джон Ке ры на зваў іх «вель мі 
плён ны мі» і за явіў, што ба кі на блі зі лі ся 
да па гад нен ня.

Мі ністр за меж ных спраў РФ Сяр гей 
Лаў роў так са ма па ве да міў, што «на-
строй на кан струк тыў ную пра цу пры сут-
ні чае» і пе ра мо вы пра цяг нуць па лі тыч-
ныя ды рэк та ры. Вяр хоў ны прад стаў нік 
ЕС па за меж ных спра вах Кэт рын Эш тан 
за яві ла на вы ні ко вай прэс-кан фе рэн цыі, 
што но вы раўнд пе ра га во раў пры зна ча-
ны на 20 ліс та па да, а кі раў нік МЗС Іра на 
вы ка заў над зею, што на гэ тай су стрэ чы 
ўдас ца да сяг нуць па гад нен ня. Пры гэ-
тым Прэ зі дэнт Іра на Ха сан Ру ха ні за явіў 
10 ліс та па да ў пар ла мен це Іра на, што 
Тэ ге ран не га то вы ад мо віц ца ад вы ка-
ры стан ня ядзер ных тэх на ло гій, у тым 
лі ку ад уз ба га чэн ня ўра ну.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук

�

У све цеУ све це  ��

ІНТ РЫ ГА ПЕ РА МОЎ З ІРА НАМ

БОЛЬШ СПЯ ШАЦ ЦА НЯ МА КУ ДЫ
У Дра гі чын скім ра ё не з-за гру ба га па ру шэн ня пра ві лаў 
ру ху за гі ну лі чац вё ра ма ла дых лю дзей. У ма шы не «Аў-
дзі-100» бы ло пяць ча ла век. Жы вым за стаў ся толь кі 
са мы ста рэй шы, 24-га до вы па са жыр, які ся дзеў за 
ва дзі це лем. Са шмат лі кі мі траў ма мі ён да стаў ле ны ў 
рэ ані ма цый нае ад дзя лен не баль ні цы.

Ава рыя ад бы ла ся ка ля дзвюх га дзін но чы на пе ра ся чэн ні 
тра сы М-10 Го мель — Коб рын і дру гас най да ро гі Бя ро за — 
Ан то паль. Па вод ле ін фар ма цыі на чаль ні ка ад дзя лен ня пра-
па ган ды і агі та цыі Брэсц кай аб лас ной ДАІ На тал лі Са хар чук, 
«Аў дзі» на вы со кай хут ка сці вы еха ла з ба ка вой да ро гі і ўрэ-
за ла ся ў ве лі ка груз ную фу ру. Ад уда ру фу ру аж раз вяр ну ла. 
Ад лег ка ві ка ж за ста ла ся ку ча па ка ра ба ча на га ме та лу. На 
мес цы за гі ну лі 22-га до вы ва дзі цель, яго ра вес нік-па са жыр 
і дзве дзяў чы ны: ад ной 21 год, дру гой — 17. Це лы іх пры 
да па мо зе спе цы яль на га ін стру мен ту вы ра за лі з ма шы ны 
су пра цоў ні кі МНС.

На брэсц кіх сай тах пі шуць, што ўся кам па нія вяр та ла ся ад 
сяб ра, яко га пра во дзі лі ў ар мію, а ад на з за гі ну лых дзяў чат 
ча ка ла дзі ця і збі ра ла ся за муж...

ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ ПА РА НІЎ ТА ВА РЫ ША
Ня шчас ны вы па дак азмро чыў па ля ван не ў Лу ні нец кім 
ра ё не свя точ ным ліс та па даў скім днём.

Па ляў ні чыя з Мі ка шэ ві чаў зна хо дзі лі ся ў ле се не да лё ка 
ад вы шэй на зва на га на се ле на га пунк та. Па вод ле па пя рэд няй 
вер сіі, адзін з іх пры цэ ліў ся ў ку ра пат ку, а ў тое ім гнен не, як 
ён на ціс каў на ку рок, пад ско чыў са ба ка і штур ха нуў страл ка 
пад ру ку. У вы ні ку ўвесь за рад шро ту тра піў у сцяг но та ва-
ры шу па ляў ні ча га. Ча ла век да стаў ле ны ў баль ні цу.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту га зе ты на мес нік на чаль ні ка 
Брэсц кай аб лас ной ін спек цыі па ахо ве жы вёль на га і рас лін-
на га све ту Сяр гей ШТЫК, гэ та пя тае над звы чай нае зда рэн не 
на па ля ван ні ў воб лас ці з па чат ку гэ та га го да.

Яна СВЕ ТА ВА.

ВІР ТУ АЛЬ НАЕ ЗНА ЁМ СТВА 
СКОН ЧЫ ЛА СЯ КРА ДЗЯ ЖОМ

Ма ла ды ча ла век са сва ёй дзяў чы най ад па чы ваў у ад-
ным з мін скім нач ных клу баў. Ра зам з імі ба ві лі час і 
дзве юныя асо бы, з які мі па рач ка па зна ё мі ла ся ў са-
цы яль ных сет ках. Пры чым вя до мыя гэ тыя асо бы бы лі 
толь кі па псеў да ні мах.

— Блі жэй да ра ні цы ма ла до му ча ла ве ку ад вы пі та га ста ла 
дрэн на. Ён вый шаў на ву лі цу па ды хаць све жым па вет рам і 
на ган ку стра ціў пры том насць, — па ве да мі лі ў Цэнт раль-
ным РУ УС г. Мін ска. — Яго дзяў чы на кі ну ла ся шу каць так сі. 
Ін шыя не абы яка выя на вед валь ні кі нач но га клу ба вы клі ка лі 
«хут кую». Кла пат лі ва пры се лі ка ля хлоп ца і юныя асо бы... 
Пры ехаў шыя ме ды кі ака за лі да па мо гу ма ла до му ча ла ве ку. 
Ка лі той апры том неў, то за ўва жыў знік нен не га дзін ні ка, да-
ра го га тэ ле фо на і гро шай на агуль ную су му звыш 19 міль-
ё наў руб лёў. Пра ва ахоў ні кі хут ка ўста на ві лі, што ма ё масць 
і гро шы ўкра ла 19-га до вая зна ё мая ма ла до га ча ла ве ка па 
са цы яль ных сет ках.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Жан чы на рас ка за ла, што вы плач вае 
крэ дыт за зна ё мую, бы лую ра бот ні цу прад-
пры ем ства, якая па пра сі ла яе стаць па ру чы-
це лем. На пер шы по гляд, усё за кон на. Але 
пад час раз мо вы вы свет лі ла ся, што не толь кі 
гэ тая за яў ні ца вяр тае чу жыя гро шы бан ку з 
пра цэн та мі. Тая, што бра ла крэ ды ты, ана ла-
гіч ным чы нам «пад ста ві ла» і ін шых.

— Яна ў нас на кам бі на це пра ца ва ла 
за гад чы цай скла да, па пра сі ла стаць па ру-
чы це лем. Су ма крэ ды ту — ка ля 2000 до ла-
раў, яна ўзя ла іх у бан ку ў 2010 го дзе. Год 
вы плач ва ла, а по тым пе ра ста ла. І ка мер-
цый ны банк аба вя заў мя не як па ру чы це ля 
вяр таць гро шы, — рас ка за ла жан чы на.

Па вод ле яе слоў, звяр та ла ся па кан суль-
та цыю ў суд, там па ра і лі на пі саць за яву, 
але толь кі пас ля та го як вы пла ціць бан ку 
ўсе гро шы.

Ге не раль ны пра ку рор ад ра зу да ру чыў 
прад стаў ні кам пра ва ахоў ных ор га наў, якія 

пры сут ні ча лі на пры ёме, ра за брац ца. Ка лі 
пад час раз бо ру вы свет ліц ца, што ама тар ка 
жыць у доўг на са мрэч ду ры ла га ла ву зем-
ля кам, а гро шы вяр таць не збі ра ла ся, яе 
па ка ра юць па ўсёй жорст кас ці за ко на. Ды 
і ня ўжо ня ма ў яе кры ніц да хо ду, ма ё мас ці, 
каб са мой рас пла ціц ца з бан кам?

Тры жан чы ны агу чы лі на пры ёме праб-
ле му не аб ход нас ці ра мон ту мос та праз 
Дняп ро.

— Мост у ава рый ным ста не. Не ад на ра-
зо ва гэ тае пы тан не па ды ма ла ся, але да 
рэ кан струк цыі так і не пры сту пі лі. Сі ту а-
цыя па гар ша ец ца яшчэ і тым, што ад на з 
па лос пе ша ход на га ру ху за кры тая. У час 
пік цяж ка ру хац ца па мос це, — рас каз ва лі 
за яў ні цы.

— Мы за кры лі адзін бок для ру ху пе ша-
хо даў. Мост даў жы нёй 150 мет раў лі та раль-
на рас сы па ец ца, ага ро джа па дае, — пра ка-
мен та ваў іх зва рот прад стаў нік ДАІ.

— Сён ня, не ма ю чы фі нан са ван ня, не-
маг чы ма пры сту піць да ра мон ту мос та. 
Звяр ну лі ся да прэм' ер-мі ніст ра, — рас-
ка заў стар шы ня Ар шан ска га рай вы кан-
ка ма.

Гу бер на тар па абя цаў, што да 2015 го да 
бу дзе зроб ле на рэ кан струк цыя мос та.

— Да дзе на да ру чэн не мост за крыць. 
Зроб ле на аб' яз ная да ро га на Шклоў. У 
цэ нах сён няш ня га дня на рэ кан струк цыю 
не аб ход на да 370 міль яр даў руб лёў. Гэ-
тае пы тан не аб мяр коў ва ла ся на роз ных 

уз роў нях ула ды: каб ра монт на па ло ву фі-
нан са ваў ся з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 
як звы чай на гэ та ро біц ца, і на 50% — з 
аб лас но га. Не бу дзе фі нан са ван ня з рэс-
пуб лі кі — са мі вы лу чым гро шы, — ска заў 
Аляк сандр Ко сі нец.

— На кам бі на це вы ка ры ста на но вая 
фор ма пры ёму гра ма дзян — ра зам з гу-
бер на та рам. Ле тась я пры маў гра ма дзян 
з кі раў ні ком рэс пуб лі кан ска га ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю. І ўба чыў, што гэ тая фор ма 
эфек тыў ная, бо да зва ляе мно гія праб ле мы 
вы ра шыць на мес цы, — пад вёў вы ні кі пры-
ёму ге не раль ны пра ку рор.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Ор ша — Ві цебск.

На прыёмеНа прыёме  ��

ПА РУ ЧЫ ЛА СЯ Ў БАН КУ ЗА... МАХ ЛЯР КУ?
У Ор шы ра бот ні ца льно кам бі на та 
прый шла са сва ёй бя дой на пры ём 
ад ра зу да двух вы со ка па стаў ле ных 
асоб: Аляк санд ра КО СІН ЦА, стар шы ні 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, і Аляк санд-
ра КА НЮ КА, ге не раль на га пра ку ро-
ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ме на ві та на 
льно кам бі на це яны ўпер шы ню пры-
ма лі лю дзей ра зам, каб мож на бы ло 
не ка то рыя пы тан ні вы ра шаць больш 
эфек тыў на — на мес цы.

Пры ём гра ма дзян на кам бі на це.

�Гран-пры «За леп шы 
да ку мен таль ны фільм» 
атры маў Па вел Ла зін скі 
за фільм «Баць ка і сын» 
(Поль шча).
�Спе цы яль ным пры зам 
жу ры ад зна ча на стуж ка 
«Цвя тан ка» Юлі я на 
Та ба ко ва (Бал га рыя, 
Шве цыя).

На Свя тым ба ло це.На Свя тым ба ло це.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Общества с ограниченной ответственностью «КУБОК» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом 

объектов недвижимого имущества 

завода по производству блоков из ячеистого бетона, 
расположенного на земельных участках, площадью 1.9529 га и 0.0516 га 
по адресу: Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 8, 

в составе: 
ЗДАНИЙ: здание главного производственного корпуса (инв. № 714/С-
18350, общ. пл. 3401,0 кв.м), административно-хозяйственное здание 
(инв. № 714/С-18351, общ. пл. 852,0 кв.м), здание весовой (инв. № 714/С-
18349, общ. пл. 26,0 кв.м), здание контрольно-пропускного пункта (инв. 
№ 714/С-18348, общ. пл. 10,0 кв.м); 
СООРУЖЕНИЙ: склад цемента (инв. № 714/С-18537, общ. пл. 71,1 кв.м), 
пропарочные камеры (инв. № 714/С-18188, общ. пл. 220,0 кв.м), открытый 
склад (инв. № 714/С-18190, общ. пл. 679,8 кв.м), внутризаводские площад-
ки, дороги (инв. № 714/С-18187, общ. пл. 4900,7 кв.м), ограждение (инв. 
№ 714/С-18186, общ. пл. протяженность 363,44 м.п., высота 2,05 м), ка-
бельные линии (инв. № 714/С-18181, электрические сети, протяженность 
94,11 м), внутриплощадочные водопроводные сети (инв. № 714/С-18184, 
протяженность 382,69 м), наружное освещение (инв. № 714/С-18182, ж/б 
опоры РКУ-250, 7 элементов, протяженность 242,5 м), внутриплощадоч-
ные электрические сети (инв. № 714/С-18183, ж/б опора, протяженность 
242,5 м), внутриплощадочные тепловые сети (инв. № 714/С-18189, про-
тяженность 397,05 м), внутриплощадочные канализационные сети (инв. 
№ 714/С-18185, вид: канализация для сброса технической и питьевой 
воды, протяженность 385,60 м).

Начальная цена с НДС – 9 300 000 000 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (930 000 000 бел. руб.), перечисляется на 
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, 
г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский об-
ластной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущее извещение о проведении торгов 
опубликовано в газете «Рэспублiка» от 26.10.2013. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 12.12.2013 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
11.12.2013 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

АктуалііАктуаліі  ��

КА РА Ю ЧЫ ЗА КОН 
НЕ ГАРАНТУЕ 

БЯС ПЕ КІ Ў СЯМ'І
Так лі чыць мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА. Сваю па зі цыю мі ністр вы ка за ла на па ся джэн ні 
між на род на га «круг ла га ста ла» па тэ ме «Раз віц цё пра ва во га 
ме ха ніз му ген дар най роў на сці».

Па ся джэн не між на род на га «круг ла га ста ла» пра вя ло Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны су мес на з Фон дам ААН у га лі не на ро да-
на сель ніц тва (ЮНФ ПА) у Бе ла ру сі, пе рад ае БЕЛ ТА. У ім пры ня лі ўдзел 
прад стаў ні кі дзярж струк тур, пар ла мен та рыі, экс пер ты, прад стаў ні кі 
між на род ных ар га ні за цый, на ву ко вай су поль нас ці.

Асноў ная част ка на сель ніц тва рэс пуб лі кі ад моў на ста віц ца да хат ня га 
гвал ту. Пра гэ та свед чаць вы ні кі шмат ін ды ка тар на га клас тар на га аб сле-
да ван ня па ацэн цы ста но ві шча дзя цей і жан чын, пра ве дзе на га Бел ста там 
летась. Ад нак ся род апы та ных 4% муж чын і жан чын ва ўзрос це 15-49 
га доў лі чаць, што муж/парт нёр мае пра ва стук нуць або збіць сваю жон-
ку/парт нёр ку ў пэў ных сі ту а цы ях. Асаб лі ва здзіў ляе той факт, што та кое 
мер ка ван не вы каз вае част ка жан чын, ня хай і не вя лі кая.

Тое, што гвалт у сям'і іс нуе як праб ле ма, па цвяр джа ец ца і ста тыс-
ты кай МУС. Ад нак вар та мець на ўва зе, што не ка то рыя фор мы гвал ту 
не пра сле ду юц ца па за ко не (на прык лад, псі ха ла гіч ны, эка на міч ны 
гвалт). Да та го ж у боль шас ці вы пад каў жан чы ны не звяр та юц ца ў 
пра ва ахоў ныя ор га ны, а час та на ват і не ацэнь ва юць па во дзі ны му жа 
або парт нё ра як гвалт.

— Ві да воч на, што іс ну ю чыя ме ха ніз мы, у тым лі ку і пра ва выя, 
не да стат ко выя для вы ра шэн ня та кой скла да най праб ле мы, як хат ні 
гвалт, — за яві ла Ма ры я на Шчот кі на. — Та му мы ак тыў на вы ка рыс-
тоў ва ем рэ сур сы між на род ных ар га ні за цый. Су мес на з Фон дам ААН 
у га лі не на ро да на сель ніц тва (ЮНФ ПА) у Бе ла ру сі рэа лі зу ец ца пра ект 
між на род най тэх ніч най да па мо гі «Раз віц цё на цы я наль на га па тэн цы я лу 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у мэ тах про ці дзе ян ня ся мей на му гвал ту ва ўмо-
вах да сяг нен ня ген дар най роў на сці». Акра мя та го, Ма ры я на Шчот кі на 
лі чыць, што па гэ тым пы тан ні па тра бу ец ца цес нае ўза е ма дзе ян не пра-
ва ахоў ных ор га наў, су доў, са цы яль ных служ баў, кры зіс ных цэнт раў, 
ме ды цын скіх і аду ка цый ных уста ноў, гра мад скіх ар га ні за цый.

Свят ла на БУСЬ КО.


