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СугуччаСугучча  ��

ПЕ РА КЛАД НОЙ 
ЛІ ТА РА ТУ РЫ 

СТА НЕ БОЛЬШ
Та му што яна ўзба га чае

Су час нае між на род нае лі та ра тур нае су пра цоў ніц тва на пра-
сто ры Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў пра цяг ва ец ца. У 
Вы да вец кім до ме «Звяз да» вый шла се рыя з 11 кніг «Су гуч ча 
сэр цаў». Кож ная з кніг се рыі пры све ча на лі та ра ту ры асоб най 
кра і ны СНД і яе ўза е ма да чы нен ням з бе ла рус кай лі та ра ту рай. 
Праў да, пе ра кла ды ар мян скай, ка зах скай, азер бай джан скай 
ды ін шых лі та ра тур вы ка на ныя на рус кую, а не на бе ла рус-
кую мо ву.

— Ча му на рус кай мо ве? — за дае пы тан не Алесь БА ДАК, на мес-
нік ды рэк та ра Вы да вец ка га до ма «Звяз да», га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «Нё ман», і тут жа сам дае на яго ад каз: — Та му што гэ та 
мо ва, якую мы ўсе лю бім і ра зу ме ем. Та му што гэ тыя кні гі па тра пі лі 
ва ўсе кра і ны СНД. А зна чыць, ця пер там іх мо жа чы таць і ра зу мець 
кож ны.

Кож ная з кніг се рыі «Су гуч ча сэр цаў» вый шла на кла дам 1100 
эк зэмп ля раў. На вок лад цы зме шча ны фраг мен ты бе ла рус кіх слуц-
кіх па ясоў і на цы я наль ныя ар на мен ты той кра і ны, лі та ра ту ру якой 
прэ зен туе кан крэт ная кні га.

— Афарм лен не вар та ад зна чыць асоб на, — пе ра ка на на Ала КОР-
БУТ, на мес нік ды рэк та ра Вы да вец ка га до ма «Звяз да». — Мы 
вель мі доў га ішлі да афарм лен ня гэ тых кніг. Шу ка лі ра шэн не. Ме на-
ві та та кое афарм лен не бы ло пра па на ва на Міністэрствам інфармацыі 
нашай краіны.

— Па доб ныя пра ек ты зблі жа юць на ро ды, да юць маг чы масць ад-
чуць дух роз ных кра ін, — пе ра ка на ны Арыс та нбек НУР ХА МА НАЎ, 
на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та ін фар ма цыі і ар хі ваў Мі ніс тэр ства 
куль ту ры і інфармацыі Рэс пуб лі кі Ка зах стан. — Чы та ю чы лі та ра-
ту ру ін шых кра ін, мы на блі жа ем ся да на ро даў ін шых кра ін.

Па доб нае лі та ра тур нае су пра цоў ніц тва бу дзе пра цяг вац ца і на да-
лей. Та му што, пе ра кла да ю чы лі та ра ту ру су сед ніх кра ін, бе ла ру сы 
са мі ста но вяц ца ба га цей шы мі. А калі яшчэ пе ра кла ды ра бі лі ся на 
бе ла рус кую мо ву, то і бе ла рус кая мо ва ўзба га ча ла ся б больш і раз-
ві ва ла ся хут чэй.

У пра цяг су пра цоў ніц тва ў блі жэй шы час у ча со пі се «По лы мя» бу-
дуць на дру ка ва ны вер шы паэ та Са гін га лі Се іта ва ў пе ра кла дзе на 
бе ла рус кую мо ву пра фе са ра Вя ча сла ва Ра гой шы. А ў дру гой па ло ве 
2014 го да ў Мін ску, на огул, ад бу дзец ца Між на род ная кан фе рэн цыя 
дзі ця чых пісь мен ні каў, на якой бу дзе аб мер ка ва на дзі ця чая лі та ра ту ра 
кра ін СНД. А на Мін скім між на род ным кніж ны м кір ма шы, які прой дзе 
ў па чат ку на ступ на га го да, адбудзецца прэ зен та цыя 1-й кні гі з се рыі, 
пры све ча най дзі ця чай лі та ра ту ры кра ін СНД.

Зоя СВЕТ ЛАЯ

�

— Як пад рых та ва лі ся да 
аб лас ных «Да жы нак»?

— Дзя ку ю чы бюд жэт ным 
срод кам воб лас ці і ра ё на, 
пра цы на шых ар га ні за цый і 
прад пры ем стваў аб ноў ле ны 
цэнт раль ная га рад ская пло-
шча, фа са ды 35 гра мад скіх і 8 
вы твор чых бу дын каў, 8 шмат-
ква тэр ных жы лых да моў, доб-
ра ўпа рад ка ва ны 9 ву ліц агуль-
най пра цяг лас цю 5,5 кі ла мет ра 
і шэ раг два ро вых тэ ры то рый. 
Акра мя та го, жы ха ры пры вя лі 
ў па ра дак 47 пры ват ных да моў 
ста рой за бу до вы.

Ся род важ ных са цы яль ных 
аб' ек таў — дзі ця чы сад-яс лі 
на 190 мес цаў у мік ра ра ё не 
За ход ні, які ў знач най сту пе ні 
вы ра шыў праб ле му пе ра поў-
не нас ці ін шых да школь ных 
уста ноў. А ка цель ня па ву лі цы 
Я. Ко ла са за срод кі Су свет-
на га бан ка і аб лас но га бюд-
жэ ту ў вы ні ку рэ кан струк цыі 
пе ра ўтво ра на ў мі ні-ЦЭЦ — з 
вы пра цоў кай цяп ла і элект ра-
энер гіі. Не ўза ба ве да па слуг 
ашмян цаў ад чы ніць дзве ры 
фіз куль тур на-азда раў лен чы 
комп лекс, які ўзво дзіц ца ў два 
эта пы. На пер шым — уні вер-
саль ная за ла для гуль ня вых ві-
даў спор ту (ганд бол, ва лей бол, 
бас кет бол), за лы для за ня ткаў 
цяж кай ат ле ты кай і на трэ на-
жо рах. Дру гі этап — ба сейн 

з эле мен та мі аква-
пар ку. Да рэ чы, по бач 
з ФА Кам ня даў на ад-
крыў ся фут боль ны 
ста ды ён: су час нае па-
крыц цё бяс плат на пра-
да ста ві ла Бе ла рус кая 
фе дэ ра цыя фут бо ла, а 
на шы прад пры ем ствы 
ўдзель ні ча лі ў бу даў ні-
чых ра бо тах і доб ра ўпа рад ка-
ван ні тэ ры то рыі.

— Для ча го па трэб на рэ гі я -
 наль ная вы ста ва «Паў ноч ны 
век тар Гро дзен шчы ны»?

— Гэ та доб рая маг чы масць 
для трох ра ё наў пра дэ ман-
стра ваць сваю пра дук цыю, у 
тым лі ку но выя ві ды — іна ва-
цый ныя, ім парт аза мя шчаль-
ныя і экс парт на ары ен та ва-
ныя. Пры гэ тым бу дуць прад-
стаў ле ны ня даў на ство ра ныя 
прад пры ем ствы: на прык лад, 
сё ле та ў Ашмян скім ра ё не 
рас па ча лі дзей насць дзве 
вы твор час ці (упа коў ка і кан-
ды тар скія вы ра бы) з ін вес-
ты цы я мі ар мян скіх біз нес ме-
наў, а ўво гу ле на тэ ры то рыі 
ра ё на пра цуе ўжо больш за 
20 прад пры ем стваў з за меж-
ным ка пі та лам. Акра мя та го, у 
рам ках вы ста вы прой дзе між-
на род ны эка на міч ны фо рум з 
удзе лам на шых парт нё раў з 
Літ вы і Поль шчы, а так са ма 
прад стаў ні коў дып ла ма тыч на-

га кор пу са, дзе мож на бу дзе 
аб мя няц ца дум ка мі на конт 
перс пек тыў су пра цоў ніц тва. 
Ад бу дзец ца кан такт на-ка а-
пе ра цый ная бір жа па роз ных 
кі рун ках: пра мыс ло васць, 
энер ге ты ка, аль тэр на тыў ныя 
ві ды па лі ва, аг ра пра мыс ло вы 
комп лекс, транс парт і ла гіс-
ты ка, ту рызм, транс гра ніч нае 
парт нёр ства...

На сё лет няй вы ста ве «Паў-
ноч ны век тар Гро дзен шчы ны» 
Ашмян скі ра ён прэ зен туе, на-
прык лад, пля цоў кі для бу даў-
ніц тва аб' ек таў пры да рож на-
га сэр ві су, аг ра ту рыс тыч ных 
комп лек саў, ла гіс тыч на га 
цэнт ра, вет ра пар ку. Ад дзе-
лам эка но мі кі рай вы кан ка-
ма су мес на з за ці каў ле ны мі 
прад пры ем ства мі пад рых та-
ва ны ат лас ін вес ты цый ных 
пра ек таў.

— Якая ка рысць ад удзе лу 
ў між на род ных пра ек тах?

— Сё ле та, на прык лад, на 
ба зе Галь шан скай біб лі я тэ кі 

рэа лі за ва ны мі ні-пра ект 
па ства рэн ні му зея геа дэз-
іч най Ду гі Стру вэ, адзін з 
пунк таў якой («Ту піш кі») 
раз ме шча ны на тэ ры то рыі 
Ашмян ска га ра ё на. Дзя ку-
ю чы ідэі пра ек та («Ду га, 
якая яд нае на ро ды і куль-
ту ры») на ла джа ны кан-
так ты з рэ гі ё на мі Літ вы і 
Лат віі, уза ем ныя па езд кі 
твор чых ка лек ты ваў.

Су мес ны пра ект з 
Віль нюс кім са ма кі ра ван-
нем «Дзве кра і ны — ад-
на гіс то рыя і куль ту ра» 
да зво ліў на даць но вае 
гу чан не тра ды цый на му 
фес ты ва лю «Галь шан скі 
за мак». Атры ма ны кас-
цю мы гіс та рыч ных пер са-

на жаў, а так са ма ган чар ныя 
кру гі і печ для аб па лу ке ра мі кі 
з маг чы мас цю май стар-кла-
саў, вы да дзе ны су мес ная кні-
га паэ зіі бе ла рус кіх і лі тоў скіх 
аў та раў «Су стрэ чы», кар та 
ту рыс тыч на га марш ру ту па 
Ашмян скай уз вы ша нас ці, на-
бор паш то вак аб сла ву тас цях 
края знаў ча га му зея, ту рыс-
тыч ны да вед нік. У му зеі ство-
ра ны і на су час ным уз роў ні 
асна шча ны ту рысц ка-ін фар-
ма цый ны цэнтр.

Акра мя та го, су мес ны мі пра-
ек та мі з лі тоў скі мі і поль скі мі 
парт нё ра мі пра ду гле джа на 
бу даў ніц тва ў Ашмя нах су час-
най ве ла да рож кі і ста ды ё на з 
тры бу на мі на 500 мес цаў. І мы, 
і на шы за меж ныя парт нё ры 
на цэ ле ны на да лей шае су пра-
цоў ніц тва па пы тан нях эка ло гіі, 
куль ту ры, спор ту, па пу ля ры за-
цыі гіс та рыч най спад чы ны і ў 
ін шых сфе рах.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ГА ТО ВЫ СЯ БЕ ПА КА ЗАЦЬ
Заўт ра ў Ашмя нах прой дзе аб лас ное свя та ра бот ні-
каў сель скай гас па дар кі і аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су, а так са ма ад бу дзец ца ўжо тра ды цый ная 
вы ста ва «Паў ноч ны век тар Гро дзен шчы ны», дзе 
свой эка на міч ны па тэн цы ял прад стаў ля юць Аст-
ра вец кі, Ашмян скі і Смар гон скі ра ё ны. Яна да па-
ма гае на ла дзіць кан так ты ў тым лі ку і з за меж ны мі 
парт нё ра мі.
З гэ тай на го ды наш ка рэс пан дэнт за даў тры пы тан-
ні стар шы ні Ашмян ска га рай вы кан ка ма Мі ра сла ву 
СА РА СЕ КУ.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па ру шэн ні бы лі вы яў ле ны ў 805 з 
іх пры рэа лі за цыі шы ро ка га спект ру 
вы ра баў лёг кай пра мыс ло вас ці: бя-
ліз на выя, пан чош на-шкар пэт ка выя, 
тры ка таж ныя, скур га лан та рэй ныя, 
ды ва но выя вы ра бы, адзен не, абу-
так, га лаў ныя ўбо ры, па сцель ная 
бя ліз на. Пад час ма ні то рын гу прак-
тыч на ва ўсіх ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў вы яў ле ны па ру шэн ні 
ад нос на мар кі роў кі та ва раў. На вы-
ра бах ад сут ні ча ла ін фар ма цыя аб 
вы твор цу, яго мес ца зна хо джан ні, 
пра склад сы ра ві ны і спо са бу до гля-
ду та ва ру, не па ка за на да та вы ра бу. 
Акра мя та го, на яў ная ін фар ма цыя 
для спа жыў ца бы ла пры ве дзе ная на 
за меж най мо ве. Між ін шым, ад сут-
насць на зва най вы шэй ін фар ма цыі 
з'яў ля ец ца па ру шэн нем ар ты ку ла 7 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб аба-
ро не пра воў спа жыў цоў».

— Ка лі ты вы хо дзіш на ры нак, 
то аба вяз ко ва трэ ба вы кон ваць тыя 
пра ві лы, якія на ім іс ну юць. Ха ця мы 
і вя дзём ак тыў ную ін фар ма цый ную 
кам па нію, мно гія прад пры маль ні кі 
не ва ло да юць ін фар ма цы яй. Пад час 
ма ні то рын гу на рын ках нас акру жа лі 
лю дзі і мы па чы на лі іх эле мен тар на 
на ву чаць. Ха ця лю дзі, якія пра цу-
юць з кам п'ю та рам, ма юць до ступ 
да ін тэр нэ ту, мо гуць спа кой на азна-
ё міц ца з усі мі да ку мен та мі на сай це 
і Мыт на га са ю за, і Дзярж стан дар ту, 
і Мін ганд лю. Мно гія ў нас імк ну лі ся 
браць пэў ныя да ку мен ты, тут жа іх 
раз мна жаць і раз да ваць ка ле гам. 
Та му част ка прад пры маль ні каў бы-
ла прос та не га то ва да вы ка нан ня 
па тра ба ван няў. Але ёсць жа і тыя, 

хто іх ужо вы кон вае», — ка мен туе 
ма ні то рынг Сяр гей Іў леў, на мес нік 
стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
стан дар ты за цыі.

Не да вод зьце спра ву 
да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці

Ін спек та ра мі кан ста та ва ла ся 
на яў насць у адзін ка вых вы пад ках 
ары гі на лаў сер ты фі ка таў ад па вед-
нас ці або дэк ла ра цый аб ад па вед-
нас ці па тра ба ван ня мі тэх рэг ла мен ту 
або іх ко пій. Шэ раг ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў прад' яў ля лі на цы-
я наль ныя сер ты фі ка ты (або іх ко піі) 
ад па вед нас ці (дэк ла ра цыі аб ад па-
вед нас ці) дзяр жаў — чле наў Мыт-
на га са ю за. Не ка то рыя та ва ры ме лі 
мар кі роў ку адзі ным зна кам аба ра-
чэн ня пра дук цыі на рын ку Мыт на га 
са ю за або на цы я наль ны мі зна ка мі 
ад па вед нас ці дзяр жаў-чле наў. Вы-
ка рыс тоў ваў ся і та кі спо саб па цвяр-
джэн ня ад па вед нас ці, як ука зан не ў 
су пра ва джаль ных да ку мен тах, якія 
па цвяр джа юць на быц цё та ва раў, рэ-
гіст ра цый на га ну ма ра сер ты фі ка та 
(дэк ла ра цыі), тэр мі ну яго дзе ян ня, 
наз вы і ад ра сы ор га на па сер ты фі ка-
цыі, які вы даў ад па вед ны да ку мент. 
Част ка ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў прад ста ві ла ін фар ма-
цыю для спа жыў цоў аб ад сут нас ці 
на та вар да ку мен таў аб па цвяр джэн-
ні ад па вед нас ці, што так са ма пра-
ду гле джа на ў су мес най па ста но ве. 
Пры гэ тым у боль шас ці вы пад каў 
пад рых та ва ны бланк да ку мен та для 
ін фар ма ван ня спа жыў ца змя шчаў 
ня поў ную ін фар ма цыю. Пры клад на 
ў 35% та кіх «іпэш ні каў» гэ тыя да ку-

мен ты ад сут ні ча лі і не вы да ва лі ся 
спа жыў цам пры рэа лі за цыі та ва ру.

Па вы ні ках ма ні то рын гу Дзярж-
стан дар там бы лі вы да дзе ны рэ ка-
мен да цыі ін ды ві ду аль ным прад пры-
маль ні кам па лік ві да цыі вы яў ле ных 
па ру шэн няў. Тэр мін вы ка нан ня вы-
да дзе ных рэ ка мен да цый, як пра ві-
ла, уста наў лі ваў ся ад двух тыд няў 
і больш. Па яго за кан чэн ні ін ды ві-
ду аль ныя прад пры маль ні кі па він ны 
бу дуць пра ін фар ма ваць на гляд ны 
ор ган аб вы ка нан ні рэ ка мен да цый.

«Мы бу дзем да па ма гаць у пе ра-
хо дзе на но выя пра ві лы. Але ка лі 
па тра ба ван ні не бу дуць вы кон вац-
ца «хра ніч на», то мы пя рой дзем ад 
рэ ка мен да цый да прад пі сан няў. І 
за не вы ка нан не нор маў бу дзе ад мі-
ніст ра цый ная ад каз насць», — за явіў 
прад стаў нік Дзярж стан дар ту. Так са-
ма ён звяр нуў ува гу на тое, што, ка лі 
ка мі сія пры хо дзі ла на ры нак, мно гія 
пу жа лі ся і за кры ва лі свае па віль ё ны. 
«Бы лі вы пад кі, ка лі яны змя шча лі 
шыль ду «Та вар не ад па вя дае...», 
ха ця част ка та ва ру ад па вя да ла». 
Ад нак та кой па ні кі не па він на быць. 
І ба яц ца паў тор ных ма ні то рын гаў не 
трэ ба. За мест гэ та га лепш вы кон-
ваць па тра ба ван ні.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

«ІПЭШ НІ КІ» АКА ЗА ЛІ СЯ 
НЕ ГА ТО ВЫ МІ...

На гад ва ем
Тэх ніч ны рэг ла мент Мыт на-

га са ю за «Аб бяс печ нас ці пра-
дук цыі лёг кай пра мыс ло вас ці» 
ўсту піў у сі лу з 1 лі пе ня 2012 го-
да. Дзе ян не ра ней вы да дзе ных 
сер ты фі ка таў і пры ня тых дэк-
ла ра цый на пра дук цыю гэ тай 
гру пы за хоў ва ец ца да 1 лі пе ня 
2014 го да.

СПА ЧАТ КУ — ІНФ РА СТРУК ТУ РА. 
ДА МЫ — ПО ТЫМ

У на шай кра і не пла ну ец ца за бяс пе чыць абя вяз ко вую 
«пры вяз ку» бу даў ніц тва не аб ход най інф ра струк ту ры да 
ўво ду ў экс плу а та цыю жы лых аб' ек таў. Аб гэ тым па ве-
да міў учо ра на мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
Бе ла ру сі Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ на між на род най на ву-
ко ва-тэх ніч най кан фе рэн цыі «Дзяр жаў ная жыл лё вая па-
лі ты ка ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь і кра і нах СНД».

Спра ва ў тым, што ў па го ні за вя лі кі мі аб' ёма мі жыл лё ва га 
бу даў ніц тва ў асоб ных ра ё нах га ра доў ста ла ад ста ваць ін жы нер-
ная і са цы яль ная інф ра струк ту ра. Ня ма комп лекс нас ці раз віц ця 
жы ло га ася род дзя, якая з'яў ля ец ца ас но вай го ра да бу даў ніц тва, 
лі чыць спа дар Се мян ке віч.

Для вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы ў Мі ніс тэр стве ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва да пра ца ва лі пра ект ука за, якім вы раз на вы зна ча-
ец ца за леж насць па між зда чай жы ло га аб' ек та ў экс плу а та цыю 
і пад рых тоў кай і бу даў ніц твам не аб ход най інф ра струк ту ры. Кі-
раў ніц тва га лі ны ўпэў не на, што ўзвя дзен не ін жы нер най інф-
ра струк ту ры па він на ажыц цяў ляц ца за га дзя аль бо з уво дам 
пер ша га жы ло га до ма. Па доб ны ме ха нізм па ві нен дзей ні чаць і 
ў да чы нен ні да са цы яль най інф ра струк ту ры. У пад рых та ва ным 
да ку мен це вы зна ча ны пе ра лік са цы яль ных аб' ек таў, якія аба-
вяз ко ва па він ны ўзво дзіц ца пры бу даў ніц тве жыл ля, а так са ма 
аб' ек ты, якія за бяс печ ва юць бяс пе ку. Гэ та ме ды цын скія ўста-
но вы, мі лі цыя, па жар ныя служ бы і ін шыя не аб ход ныя аб' ек ты. 
Дзміт рый Се мян ке віч спа дзя ец ца, што пас ля пры няц ця гэ та га 
пра ек та ўка за на вя дзен не па рад ку ў но вых мік ра ра ё нах ста не 
па трэб ай ча су.

БЕ ЛА РУС БАНК СТАЎ ПАЎ НА ПРАЎ НЫМ 
УДЗЕЛЬ НІ КАМ МАС КОЎ СКАЙ БІР ЖЫ

Ця пер найбуй ней шы банк Бе ла ру сі мо жа сва бод на вы ка-
рыс тоў ваць усе фі нан са выя ін стру мен ты бір жы, па ве да-
мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

У пры ват нас ці, пер шы на мес нік стар шы ні праў лен ня Бе-
ла рус бан ка Ге надзь ГАС ПА ДА РЫК ад зна чыў, што ўдзел у 
тар гах на Мас коў скай бір жы да зво ліць ды вер сі фі ка ваць маг чы-
мас ці бан ка па рэ гу ля ван ні ва лют най лік від нас ці і ажыц цяў лен ні 
ва лют на-аб мен ных апе ра цый. Ён па ве да міў, што Бе ла рус бан ку 
ці ка выя ўсе ва лю ты, прад стаў ле ныя на бір жы, у тым лі ку і ра-
сій скі ру бель. Пер шая здзел ка ай чын на га бан ка ажыц ця ві ла ся 
па па ры до лар/ру бель.

ААТ «Мас коў ская бір жа» — най буй ней шая ў Ра сіі па аб' ёме 
тар гоў і па коль кас ці клі ен таў бір жа, кі руе са май вя лі кай у Ра сіі 
пуб ліч най пля цоў кай для ганд лю ак цы я мі, аб лі га цы я мі, вы твор-
чы мі ін стру мен та мі, ва лю тай і ін стру мен та мі гра шо ва га рын ку 
і цэнт раль ным дэ па зі та ры ем. Бір жа пра па ноў вае ўдзель ні кам 
тар гоў ін фар ма цый ныя па слу гі па ра сій скім рын ку каш тоў ных 
па пер і пра грам на-тэх ніч ныя ра шэн ні.

Сяр гей КУР КАЧ.

СУ ВЯ ЗIСТ ЗНА ХО ДЗIЦЬ ЗА БОЙ ЦАЎ
Пад зяч ны лiст i гра шо вую прэ мiю атры маў з рук на чаль-
нi ка УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма Ва ле рыя Па лi шчу ка 
вя ду чы спе цы я лiст служ бы бяс пе кi го мель ска га фi лi яла 
кам па нii «МТС» Аляк сандр Жда наў. Ме на вi та ён да па мог 
рас крыць не каль кi цяж кiх рэ за нанс ных зла чын стваў.

Апош няе — за бой-
ства 31-га до ва га жы ха ра 
Лель чыц Аляк санд ра Аку-
лi ча. На га да ем: муж чы на 
па ехаў у Жыт ка вi чы, каб 
пра даць свой «Мi цу бi шы 
Ка рыз ма», пас ля ча го 
пе ра стаў вы хо дзiць на су-
вязь. Ка ля тыд ня шу ка лi 
лель чу ка, а знай шлi це ла 
— у Пры пя цi. Як рас ка за-
лi ў прэс-служ бе УУС Го-
мель ска га абл вы кан ка ма, 
муж чы ну за бi лi яго зна ё-
мыя з Лель чыц, якiя за ва ло да лi гра шы ма (ка ля $5 ты сяч) ад 
про да жу аў та ма бi ля. По шу кi пра цяг ва лi ся ка ля тыд ня, а вя лiз-
ную да па мо гу ў рас крыц цi гэ та га зла чын ства ака заў ме на вi та 
су пра цоў нiк «МТС», якi пры гэ тым да па ма гаў мi лi цыi не толь кi 
ў пра цоў ны час, але i ў вы хад ныя. Мi лi цы я не ры ад зна ча юць, 
што Аляк сандр — «пра фе сi я нал са ма га вы со ка га кла са, якi мае 
фе на ме наль ную тэх нiч ную iн ту i цыю».

Да рэ чы, ра ней мi лi цыя звяр та ла ся да Аляк санд ра Вiк та ра вi-
ча, ка лi рас сле да ва лi ся гуч ныя за бой ствы дзяў чат у Рэ чы цы i 
Го ме лi. Ён жа да па мог знай сцi зла дзе яў, якiя за бра лi $16,5 тыс. 
у брэсц кiх ка мер сан таў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

СХА ВА НАЕ ЗЛО
Па вод ле да ных да след ча га цэнт ра ЮНІ СЕФ (Дзі ця чы 
фонд ААН), на пра ця гу жыц ця пры бліз на адзін міль ярд 
дзя цей у све це, у тым лі ку і на еў ра пей скім кан ты нен це, 
ста но вяц ца ах вя ра мі на сіл ля.

З гэ тай на го ды ЮНІ СЕФ вы сту піў з за клі кам на даць праб-
ле ме гвал ту ў да чы нен ні да дзя цей пры яры тэт нае зна чэн не ў 
агуль на еў ра пей скім маш та бе. Для гэ та га трэ ба іс тот на ўдас ка-
на ліць сіс тэ му вы яў лен ня, пра та ка лі ра ван ня і пе ра да чы ў суд 
спраў аб на сіл лі ў да чы нен ні да дзя цей. Бо, на дум ку ды рэк та ра 
рэ гі я наль на га ад дзя лен ня ЮНІ СЕФ для кра ін паўд нё ва-ўсход няй 
Еў ро пы і СНД Ма ры-П'ер Пу а ро, у кра і нах Еў ро пы, як і ў ін шых 
част ках све ту, на сіл ле ў да чы нен ні да дзя цей сха ва на ад ва чэй 
гра мад скас ці з-за та го, што час цей за ўсё та кія вы пад кі зда ра-
юц ца до ма ці ў шко ле. Пры гэ тым са мі дзе ці, іх баць кі, ін шыя 
чле ны сям'і і на ват на стаў ні кі за кры ва юць на гэ та во чы.

Кло пат аб дзе цях — гэ та ін вес ты цыі ў бу ду чы ню, лі чыць 
ЮНІ СЕФ. А та му аба ро на пра воў дзя цей па він на стаць пры яры-
тэт най за да чай су пра цоў ніц тва ўра да вых струк тур, між на род ных і 
гра мад скіх ар га ні за цый у кож най кра і не. Толь кі так мож на мі ні мі-
за ваць вы пад кі фі зіч на га, псі ха ла гіч на га і сек су аль на га на сіл ля ў 
да чы нен ні да дзя цей і на ла дзіць яго дзейс ную пра фі лак ты ку.

Ле а нід ТУГАРЫН.

ДОМ ПАД ПА ЛІ ЛА І ВЫ КЛІ КА ЛА ПА ЖАР НЫХ
У рай цэнт ры Бе шан ко ві чы на ву лі цы Са вец кай жан чы на 
пад па лі ла дом, а по тым вы клі ка ла па жар ных.

— А пер шай га дзі не дня па сту пі ла па ве дам лен не аб па жа-
ры жы ло га драў ля на га до ма. Як вы свет лі ла ся, у той час, ка лі 
гас па дар жыл ля зна хо дзіў ся на пра цы, яго зна ё мая знай шла 
клю чы ад до ма і пад па лі ла ло жак. А за тым са ма ж па ве да мі ла 
ў служ бу 101 аб сва ім учын ку і спа кой на па кі ну ла мес ца зда рэн-
ня, — па ве да мі ла Ма ры на ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Ча му так зра бі ла жан чы на — гэ та вы свет ліц ца пад час след-
ства.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПРАК ТЫ КАН ТЫ ПАД «КАЙ ФАМ»
Двой чы на Мін скім трак тар ным за вод зе на ву чэн цы ад-
на го са ста ліч ных ка ле джаў, якія пра хо дзі лі тут прак-
ты ку, бы лі вы кры ты ва ўжы ван ні спай су. Гэ тыя вы пад кі 
ад бы лі ся ў роз ныя дні, ад нак бы лі па доб ны мі: у мо мант 
азна ям лен ня з прад пры ем ствам ма ла дыя лю дзі па во дзі лі 
ся бе не адэ кват на...

— Та кі «на строй» не мог не пры цяг нуць ува гу ра бот ні каў за-
во да, а пры быў шая ахо ва прад пры ем ства вы клі ка ла су пра цоў-
ні каў мі лі цыі, — па ве да мі ла прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС 
г. Мін ска Ган на ЧЫЖ-ЛІ ТАШ. — Як вы свет лі ла ся, у абод вух 
вы пад ках 17-га до выя на ву чэн цы зна хо дзі лі ся пад уз дзе ян нем 
асаб лі ва не бяс печ на га псі ха троп на га рэ чы ва «спайс». У пер-
шым вы пад ку ма ла ды ча ла век рас ка заў, што даў но ўжы вае 
ку рыль ныя су ме сі, та му за тры ман ню не здзі віў ся. Пры са бе ў 
хлоп ца бы ла зной дзе на яшчэ ад на до за псі ха троп на га рэ чы ва. 
Дру гі прак ты кант па тра піў у по ле зро ку мі лі цыі ўпер шы ню. На 
пра ця гу ўсёй раз мо вы ён блы таў сло вы, не адэ кват на рэ ага ваў 
на пы тан ні. У ма ла до га ча ла ве ка па ста ян на ўзні ка лі га лю цы на-
цыі, і ён не мог кант ра ля ваць свае дзе ян ні. Пры са бе ў ма ла до га 
ча ла ве ка бы ла ку рыль ная труб ка са спай сам.

У да чы нен ні да ма ла дых лю дзей за ве дзе ны кры мі наль ныя 
спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На чаль нiк УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма 
ге не рал-ма ёр мi лi цыi Ва ле рый Па лi шчук 

уз на га родж вае вя ду ча га спе цы я лiс та служ бы 
бяс пе кi Го мель ска га фi лi яла СА АТ «Ма бiль ныя 

Тэ ле Сiс тэ мы» Аляк санд ра Жда на ва.

17 ліс та па да мін скія школь ні кі ва 
ўзрос це ад 12 да 15 га доў змо гуць 
пры няць удзел у зай маль най пры год-
ніц кай гуль ні «Nota Bene». Удзель ні-
каў ча кае 11 кон кур саў, пы тан ні ад 
Ра зу меш кі, пры све ча ныя ве дан ню 
сва іх пра воў і аба вяз каў, вы пра ба ван-
ні на кем лі васць і спрыт, му зыч ныя і 
тан ца валь ныя за гад кі, па зна валь ныя 
кон кур сы ад жы ха роў кра і ны Ра зу-
мен ня...

Куль мі на цы яй гуль ні ста не прэ зен та цыя 
но ва га ро лі ка Агуль на на цы я наль най Дзі-
ця чай лі ніі да па мо гі 8-801-10-01-611. «Па-
ро лем» да па ка зу ста не ну мар, які трэ ба 
бу дзе са браць удзель ні кам гуль ні-квес та.

Ад чуць ся бе ге ро я мі «Форт Ба ярда» 
да па мо жа гра мад скае аб' яд нан не «Ра зу-
мен не» і Мін скі дзяр жаў ны па лац дзя цей 
і мо ла дзі. Гуль ня для школь ні каў ад бу-
дзец ца на пя рэ дад ні дзвюх важ ных дат: 
19 ліс та па да — Су свет ны дзень аба ро ны 
дзя цей ад гвал ту, а 20 ліс та па да — Су-
свет ны дзень дзі ця ці. У 1989 го дзе ў гэ ты 
дзень бы ла пры ня та Кан вен цыя аб пра вах 
дзі ця ці.

У ства рэн ні ат мас фе ры зай маль ных 
пры год бу дуць да па ма гаць Ві таль Паў-
лаг рад скі і фо кус ні кі пра гра мы «Ля чэб-
ная ма гія», вя ду чы прад стаў лен няў Мінск-
ага дэль фі на рыя і вя ду чы Дня мо ла дзі 
на «Сла вян скім ба за ры-2013» Па вел Ду-
бін чык, ар тыс ты ля леч на га тэ ат ра «Дом 
Сон ца», гру па «На па лі» і юныя вы ка наў цы 
эст рад най сту дыі «На та лі» .

Баць кі, якія прый дуць ра зам з дзець мі, 
так са ма змо гуць пра вес ці час з ка рыс цю 
і па гу та рыць з псі хо ла гам, які ад ка жа на 
маг чы мыя хва лю ю чыя пы тан ні.

Удзел у гуль ні бяс плат ны. Пе ра мож цаў 
ча ка юць са лод кія і ці ка выя пры зы ад ар-
га ні за та раў.

Спе цы я ліс ты МГА «Ра зу мен не» спа дзя юц-
ца, што па доб ныя па зна валь ныя гуль ні на ву-
чаць дзя цей ад чу ваць ся бе больш упэў не на ў 
жыц ці, а так са ма пры цяг нуць ува гу да рос лых 
да не аб ход нас ці аба ра няць дзя цей ад лю бой 
не бяс пе кі, якая іс нуе ў су час ным све це.

Для ўдзе лу ў гуль ні не аб ход на за рэ гіст-
ра вац ца па тэ ле фо не +37517 3694883 аль-
бо па элект рон най по шце pr@ponіmanіe.
org да 15 ліс та па да.

Свят ла на БУСЬ КО.

ГУЛЬ НЯ-КВЕСТ У СТЫ ЛІ 
«ФОРТ БА ЯРД» ДЛЯ ШКОЛЬ НІ КАЎ

Яшчэ два га ды та му прад пры ем ства 
«Брэс табл газ» на бы ло ча ты ры лі ніі 
па вы твор час ці па ліў ных пе лет. Яны 
бы лі ўста ноў ле ны ў Іва цэ ві чах, Бя ро-
зе, Іва на ве. Па вод ле пер ша па чат ко-
ва га біз нес-пла на, усе лі ніі па він ны 
бы лі пра ца ваць амаль круг ла су тач на, 
пра дук цыя ад гру жац ца на экс парт, а 
тэр мін яе за хоў ван ня на скла дах не 
пе ра вы шаць трох дзён.

А ка лі рэа лі за цыю пра ек та пра ве ры лі спе-
цы я ліс ты Дзярж кант ро лю, то вы ні кі пра вер кі 
не па ра да ва лі. Па вод ле слоў су пра цоў ні-
ка КДК Брэсц кай воб лас ці Ула дзі мі ра 

БЕ ЛА ВУ СА ВА, на бя ро заў скай лі ніі аб' ём 
вы твор час ці пе лет склаў толь кі 5,1 пра цэн-
та ад за пла на ва на га, а за тра ты на вы пуск 
пра дук цыі ў асоб ныя ме ся цы пе ра вы сі лі ца-
ну іх рэа лі за цыі ў 2-4 ра зы. Страт на пра цуе 
і лі нія ў Іва на ве. Мяс цо вае прад пры ем ства 
«Іва на ва рай газ» вый шла толь кі на 12% ад 
за пла на ва на га аб' ёму вы твор час ці.

У Іва цэ ві чах пе ле ты вы раб ля юць з са ло-
мы. За тра ты на вы твор часць тут у асоб ныя 
ме ся цы ў 5-7 ра зоў пе ра вы ша лі кошт про-
да жу. Ця пер служ бо выя асо бы прад пры ем-
ства «Брэс табл газ» па ня суць ад каз насць за 
рас хо да ван не срод каў на страт ны пра ект.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

СТРАТ НЫ ПРА ЕКТ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та го, пра ект за ко на пра па нуе 
ўвес ці маг чы масць раз гля ду ў мі лі цыі 
та кіх спраў, як дроб ны кра дзеж, дроб-
нае ху лі ган ства, рас піц цё ал ка голь ных 
на по яў, з'яў лен не ў гра мад скім мес цы 
і на пра цы ў ста не ал ка голь на га ап'я-
нен ня. За раз та кія спра вы раз гля да юць 
вы ключ на су ды. Пры чым яны скла да-
юць 70% з 400 ты сяч ад мі ніст ра цый-
ных спраў, якія раз гля да юц ца ў су дзе 
на пра ця гу го да.

У да ку мен це так са ма пра па ну ец-
ца пры мя няць суд дзя мі больш стро гія 
ме ры да даў жні коў, якія ўхі ля юц ца ад 
вы пла ты спаг на ных з іх гра шо вых сум, 
у тым лі ку та кую ме ру, як ад мі ніст ра-
цый ны арышт. Да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці пра па ну ец ца пры цяг ваць 
асоб, якія ўхі ля юц ца ад па га шэн ня крэ-
ды тор скай за па зы ча нас ці не толь кі на 
пад ста ве ра шэн ня су да, але і па су до-
вай па ста но ве.

У ад каз на пы тан не дэ пу та та Па ста-
ян най ка мі сіі па на цы я наль най бяс пе-
цы Ва сі ля АЛЯК СЕ ЕН КІ, чым вы клі ка-
на не аб ход насць больш стро гіх мер да 
ня доб ра сум лен ных даў жні коў, Ва лян цін 
Су ка ла ска заў, што ў Бе ла ру сі за раз 
на ліч ва ец ца 920 ты сяч даў жні коў, якія 
па він ны вы кон ваць су до выя ра шэн ні, 
але не ро бяць гэ та га.

Ра зам з тым, на пра па но ву Ла ры-
сы БАГ ДА НО ВІЧ, на мес ні ка стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пра цы і 
са цы яль ных пы тан нях, увес ці кры мі-
наль ную ад каз насць за на ўмыс нае не-
вы ка нан не па ста но вы су да Стар шы ня 
Вяр хоў на га Су да за ўва жыў, што та кія 
ме ры не пры ня суць эфек ту.

— Мы не ба чым рэ аль ных санк цый і 
па ка ран няў, якія да зво ляць па ско рыць 
вы ка нан не су до вых ра шэн няў, — ска-
заў ён. — У мес цах па збаў лен ня во лі 
па куль не ство ра ны ўмо вы для гэ та га. 
Штраф толь кі да дасць но вае ра шэн не 
да та го, што ўжо іс нуе і не вы кон ва ец ца. 
Па вя лі чыц ца коль касць су дзі мас цяў, 
але вы ні ку ўсё роў на не бу дзе. На наш 
по гляд, па куль да стат ко ва пра па на ва-
ных ад мі ніст ра цый ных санк цый.

Па да так на лай дац тва — 
не вы хад

З ухі лен нем ад вы ка нан ня ра шэн ня 
су да на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па пра цы і са цы яль ных пы тан-
нях Зі на і да МАНД РОЎ СКАЯ звя за ла і 
пэў ную ка тэ го рыю афі цый на не пра цу ю-
чых пра ца здоль ных гра ма дзян.

— Не ка то рыя лю дзі або ўхі ля юц ца 
ад ра бо ты, або пра цу юць не ле галь на, 
у тым лі ку каб не вы кон ваць ра шэн ні 
су доў, ка лі раз мо ва ідзе аб спаг нан-
ні гро шай. Гэ тая праб ле ма са праў ды 
пе ра спе ла. Яе трэ ба вы ра шаць, але 
вель мі асця рож на, — ска за ла яна жур-
на ліс там. — Для гэ та га не аб ход ны цэ лы 
комп лекс мер. Трэ ба вы ра шаць праб-

ле мы і за ня тас ці, і ма ты ва цыі лю дзей, і 
п'ян ства, і шмат ча го ін ша га. Праб ле му 
лай дац тва толь кі ўвя дзен нем ад па вед-
на га па да тку вы ра шыць бу дзе вель мі 
скла да на.

Зі на і да Манд роў ская пад крэс лі ла, 
што ні ў якім вы пад ку да дар ма е даў 
нель га ад но сіць та кую ка тэ го рыю, як, 
на прык лад, ма ці са шмат дзет ных сем'-
яў. На ват ка лі ма ці вы хоў вае два іх дзя-
цей, то яна ўжо атрым лі вае шэсць га доў 
у пра цоў ны стаж. Які ж яна дар ма ед? А 
тым больш ка лі ма ці шмат дзет ная. Гэ та 
прос та нонс енс», — ска за ла яна.

Так са ма дэ пу тат ад зна чы ла, што яна 
заў сё ды звяр та ла ўва гу ўра да і ін шых 
пар ла мен та ры яў на не аб ход насць па-
вы сіць ста тус пра цоў на га ча ла ве ка. 
«Той, хто лепш пра цуе, па ві нен мець 
больш да брот. Як пад час пра цы, так і 
пас ля, на пен сіі», — ска за ла дэ пу тат.

Пра ду хі ліць за бас тоў ку
Два ін шыя за ко на пра ек ты, якія ўчо-

ра бы лі пры ня ты Па ла тай прад стаў ні-
коў у пер шым чы тан ні, на кі ра ва ны на 
вы ра шэн не пра цоў ных спрэ чак мір ным 
шля хам. Яны за клі ка ны ства рыць умо-
вы, пры якіх змян ша ец ца ве ра год насць 
раз віц ця пра цоў най спрэч кі да апош няй 
яе ста дыі — за бас тоў кі.

Пра ект за ко на аб уня сен ні да паў нен-
няў у Пра цоў ны ко дэкс на дае боль шую 
са ма стой насць ба кам пра цоў най спрэч-
кі па вы ра шэн ні роз на га лос ся, якое па-

між імі ўзнік ла. У пры ват нас ці, ад мя-
ня ец ца па тра ба ван не аб аба вяз ко вым 
уклю чэн ні ў склад пры мі рэн чай ка мі сіі 
нейт раль на га чле на. Акра мя та го, толь-
кі ба кі ка лек тыў най пра цоў най спрэч кі 
па ўзгад нен ні па між са бой мо гуць пры-
няць ра шэн не аб ства рэн ні пра цоў на га 
ар біт ра жу.

За ко на пра ек там аб уня сен ні да паў-
нен няў у Гра ма дзян скі пра цэ су аль ны ко-
дэкс Бе ла ру сі пра па ну ец ца ўрэ гу ля ваць 
пы тан ні аб скар джан ня пра цоў на га ар-
біт ра жу ў су дзе. Згод на з да ку мен там, 
ад па вед ная за ява мо жа быць па да дзе-
на ў суд кож ным з ба коў ка лек тыў най 
пра цоў най спрэч кі — гэ та зна чыць, як 
пра цаў ні ка мі, так і най маль ні кам.

— Пры чы на мі ўзнік нен ня ка лек тыў-
ных пра цоў ных спрэ чак мо гуць быць 
не ўрэ гу ля ва ныя роз на га лос сі пры за-
клю чэн ні ка лек тыў ных да га во раў, не-
вы ка нан не най маль ні ка мі асоб ных умоў 
ка лек тыў ных да га во раў па пы тан нях 
па вы шэн ня і свое ча со вай вы пла ты за-
роб ку, пра да стаў лен ня пра цоў ных ад-
па чын каў і скла дан ня іх гра фі каў, уста-
наў лен ня і пры мя нен ня форм, сіс тэм і 
па ме раў апла ты пра цы, за бес пя чэн ня 
ра бот ні каў срод ка мі ін ды ві ду аль най 
аба ро ны, што ме сяч на га пе ра лі чэн ня 
на ра хун кі праф са юз ных уз но саў, якія 
вы ліч ва юц ца з за роб каў ра бот ні каў, 
пра вя дзен ня атэс та цыі пра цоў ных мес-
цаў па ўмо вах пра цы, уста ля ван ня кам-
пен са цый за шкод ныя ўмо вы пра цы і 

ін шае, — па ве да міў дэ пу та там мі ністр 
юс ты цыі Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ.

За ко на пра ект пра піс вае па ра дак 
раз гля ду за явы аб ад ме не пра цоў на га 
ар біт ра жу. У пры ват нас ці, уста лёў ва-
ец ца мак сі маль ны ме сяч ны тэр мін для 
яе раз гля ду суд дзя мі, на яў насць аль бо 
ад сут насць пад стаў для ад ме ны ра шэн-
ня пра цоў на га ар біт ра жу.

— Ка лі ра шэн ні пра цоў на га ар біт ра-
жу но сяць не аба вяз ко вы, а рэ ка мен-
да цый ны ха рак тар, ня ма не аб ход нас ці 
яго аб скар джан ня ў су дзе, — за ўва жыў 
мі ністр. — Ка лі ра шэн не но сіць аба вяз-
ко вы ха рак тар, то бок, які не згод ны з 
та кім ра шэн нем, мае пра ва на ад па вед-
нае аб скар джан не.

Да пра цоў ных спрэ чак, па якіх ра-
шэн ні пра цоў на га ар біт ра жу ма юць 
аба вяз ко вы ха рак тар, ад не се ны спрэч-
кі аб вы ка нан ні пра цоў ных да га во раў 
(па гад нен няў), спрэч кі ў ар га ні за цы ях, 
дзе за ка на даў ствам уста ноў ле на аб ме-
жа ван не ў рэа лі за цыі пра ва на за бас-
тоў ку, і ка лі ба кі за клю чы лі па гад нен-
не аб аба вяз ко вас ці та ко га ра шэн ня. 
За ба ро на на ўдзел у за бас тоў цы рас-
паў сюдж ва ец ца, на прык лад, на дзяр-
жаў ных слу жа чых, ра бот ні каў авія цыі, 
част ку ва ен на слу жа чых, су пра цоў ні каў 
ор га наў па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
для ра бот ні каў, якія ажыц цяў ля юць рэ-
гу ляр ныя аў та ма біль ныя пе ра воз кі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СПРА ШЧЭН НЕ І СПРА ВЯД ЛІ ВАСЦЬ


