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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Акла ды ра бот ні каў (спарт-

сме наў-ін струк та раў і трэ нер-
ска га скла ду) на цы я наль ных 
ка ман даў Бе ла ру сі па роз ных 
ві дах спор ту ў ся рэд нім бу-
дуць па вя лі ча ны на 85 пра-
цэн таў.

Ула дзі слаў Ба ўм герт нер 21 
ліс та па да быў пе ра да дзе ны 
прад стаў ні кам ра сій скіх пра ва-
ахоў ных ор га наў.

Бе ла рус ка На тал ля Тра фі ма-
ва за ня ла трэ цяе мес ца на між-
на род ным кон кур се пры га жос ці 
«Мі сіс Еў ро па-2013», які за вяр-
шыў ся ў Адэ се. Ты тул і ка ро на 
пе ра мож цы да ста лі ся ра сі ян цы, 
дру гое мес ца ў дзяў чы ны з Аў-
стрыі.

На пя рэ дад ні вы хад ных ДАІ 
за клі ка ла ва дзі це ляў пра яў ляць 
на да ро зе асаб лі вую асця рож-
насць і быць вель мі ўваж лі вы мі ў 
су вя зі з не спры яль ны мі ўмо ва мі 
на двор'я.

У кож ным трэ цім пра ве ра-
ным ма га зі не сет кі «Еў ра опт» 
(ТАА «Еў ра ган даль») рэа лі зоў-
ваў ся пра тэр мі на ва ны та вар, 
па ве да мі лі ва ўпраў лен ні кант-
ро лю спа жы вец ка га рын ку — 
Ганд лё вай ін спек цыі Мі ніс тэр-
ства ганд лю.
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Ана толь РУ БІ НАЎ, 
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі:

Эка на міч ны во пыт кра-
ін ЕС не мо жа быць сле па 
ска пі ра ва ны для Бе ла ру сі. У 
све це скла ла ся ня прос тая сі-
ту а цыя. Гэ та звя за на са з'яў-
лен нем но вых гуль цоў на геа-
па лі тыч най пра сто ры, пе ра-
дзе лам рын каў, уз мац нен нем 
кан ку рэн цыі па між асоб ны мі 
вы твор ца мі, кра і на мі і цэ-
лы мі эка на міч ны мі бло ка мі. 
Ця пер ёсць та кая тэн дэн цыя 
— ка пі ра ваць. Дык вось нам 
та кія пры кла ды ка пі ра ваць 
не трэ ба. Бе ла русь па він на 
ары ен та вац ца на ўлас ны во-
пыт. Мы не мо жам пе ра нес-
ці тое, што там ёсць, да нас. 
У нас ін шыя асно вы, ін шая 
гіс то рыя, ін шая псі ха ло гія, 
свае тра ды цыі.
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па разліку? 

Можна 
і пралічыцца

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Пы тан няў на конт пен сій заў сё ды 
шмат. Та му 19 ліс та па да Мі ніс тэр-
ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі ра зам з га зе тай «Звяз да» 
пра вя ло пра мую тэ ле фон ную лі нію, 
пры све ча ную пен сій на му за бес пя-
чэн ню. На ва шы пы тан ні ад ка за ла 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
пен сій на га за бес пя чэн ня На тал ля 
Ула дзі мі ра ўна Му раш ке віч.

Пен сіі ва ўсіх роз ныя
...Хут ка дзе сяць га дзін — па ча так 

пра мой лі ніі. На тал ля Ула дзі мі ра ўна 
кла дзе по бач з са бой тэкст за ка на даў-
ства, служ бо выя ін струк цыі, за па сную 
руч ку. Я — блак нот і дык та фон.

— Доб ры дзень! Гэ та вас Лю боў 
Іва наў на Ла ва на ва з Брас лаў ска га 
ра ё на тур буе. Я жы ву ў вёс цы Пу-
зы ры. Мой муж — гра ма дзя нін Ра сіі, 
атрым лі вае пен сію ад туль, адзін раз 
у квар тал. Мы б ха це лі атрым лі ваць 
яе што ме сяц. Ці мож на так?

— Пры зна чэн не і вы пла та пен сій 
гра ма дзя нам Ра сіі, якія пра жы ва юць 
у Бе ла ру сі, рэ гу лю ец ца па гад нен-
нем (да га во рам) у га лі не са цы яль на-
га за бес пя чэн ня, за клю ча ным па між 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і Бе ла рус сю, 
— тлу ма чыць На тал ля Ула дзі мі ра ўна. 
— Згод на з гэ тым па гад нен нем, вы пла-
та пен сій з Ра сіі ў Бе ла русь (і на ад ва-

рот) ажыц цяў ля ец ца што квар таль на ў 
апош нім ме ся цы квар та ла. Ні я кіх змя-
нен няў у пе ры я дыч нас ці гэ тых вы плат 
не ча ка ец ца.

— Зра зу ме ла. Дзя куй!
Ва сіль Пят ро віч Гу ба рэ віч з Баб-

руй ска, які па тэ ле фа на ваў на ступ-
ным, ака заў ся не за да во ле ным па-
ме рам сва ёй пен сіі:

— У мя не пра цоў ны стаж — 43 
га ды, ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент — 
2,0. Ле тась пай шоў на пен сію. Мне 
на лі чы лі ма лень кую су му! Я лі чу, 
што пен сія па він на быць не менш 
за 4 млн руб лёў, інакш не маг чы ма 
пра жыць!

— Вы атры ма лі та кую пен сію, якую 
па він ны бы лі атры маць, — ад каз вае На-
тал ля Му раш ке віч. — Ця пер пра цу е це?

— Так.
— Та ды вам пен сія вы плач ва ец ца 

з ін ды ві ду аль на га ка э фі цы ен та за роб-
ку 1,3. Ка лі вы па кі не це пра цу, ва ша 
пен сія бу дзе вы ліч вац ца, зы хо дзя чы 
з ін ды ві ду аль на га ка э фі цы ен та за роб-
ку 2,0.

— Я ўсё жыц цё пра ца ваў, а ця пер 
атрым лі ва ец ца, што ў мя не і ў та го, хто 
не пра ца ваў, ад ноль ка выя пен сіі...

— Гэ та не зу сім так. Пен сіі ўсе 
атрым лі ва юць роз ныя. Ёсць мі ні-
маль ная пен сія, якая сён ня скла дае 
1 206 650 руб лёў. Яна пры зна ча ец ца 

пры ста жы 20 га доў (у жан чын) і 25 га-
доў (у муж чын). Мак сі маль ная пен сія 
— 3.489.000 руб лёў. Яе атрым лі ва юць 
тыя, у ка го 40/45 га доў (у жан чын і муж-
чын) ста жу і ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент 
за роб ку — 4 і вы шэй.

— Але ў мя не ўжо стаж 46 га доў, 
та му што пас ля пры зна чэн ня пен-
сіі я пра цую... — не зда ец ца Ва сіль 
Пят ро віч.

— Але вы ўжо атрым лі ва е це пен-
сію, — цярп лі ва тлу ма чыць На тал ля 
Ула дзі мі ра ўна. — Ваш стаж мо жа быць 
па вя лі ча ны толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
вы не бу дзе це атрым лі ваць пен сію ў 
пе ры яд ра бо ты. У вас ёсць маг чы масць 
ад мо віц ца ад пен сіі, па куль вы пра цу е-
це, і по тым атры маць прэ мію да пен сіі, 
гэ та зна чыць па вя лі чыць яе.

— Я не ха чу ад маў ляц ца ад пен сіі.
— Гэ та ва ша пра ва...
75-га до вая пра цу ю чая пен сі я нер-

ка Га лі на Фё да раў на Ла неў ская з г.п. 
Пле шча ні цы па ці ка ві ла ся:

— Ка лі я па кі ну пра цу, ці бу дзе 
мне па вя лі ча на пен сія? Я ўвесь час, 
ка лі пра ца ва ла, пла ці ла ўнёс кі...

— Не, не бу дзе. Спра ва ў тым, што 
гэ тыя пен сій ныя ўзно сы ў па ме ры 1%, 
якія вы вы плач ва е це ў Фонд са цы яль-
най аба ро ны, ідуць на вы пла ту баль-
ніч ных ліс тоў, дзі ця чых да па мог і г.д. А 
пе ра раз лік пен сіі маг чы мы толь кі ў тым 

вы пад ку, ка лі пра цу ю чы пен сі я нер яе не 
атрым лі вае. Але, ка лі вы па кі не це пра-
цу, вам пач нуць вы плач ваць уз рос та вы 
бо нус да пен сіі — з ме ся ца, на ступ на га 
за тым, у якім вы зволь ні це ся. Па мер гэ-
та га бо ну су для 75-га до ва га пен сі я не ра 
сён ня — 196 тыс. руб лёў.

— Дзя куй!

Тэ ле фон зво ніць амаль не змаў ка ю-
чы. Вар та толь кі па клас ці труб ку — тут 
жа на ступ ны зва нок.

— Мя не за вуць Ан та ні на Іль і ніч-
на Пі ме на ва, я з Мін ска, — чуваць у 
труб цы ба дзё ры го лас. — Ці мож на 
за даць пы тан не? Ка лі, у які ме сяц 
па чы на юць да плач ваць да да так да 
пен сіі пры спаў нен ні 75 га доў?

— Са праў ды, 75-га до вым гра ма-
дзя нам, якія атрым лі ва юць пен сію ад 
ор га наў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не, ка лі яны не пра цу юць і 
пра жы ва юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 
уста ноў ле на ўзрос та вая да пла та. Яна 
вы плач ва ец ца з ме ся ца, на ступ на га 
за да сяг нен нем 75 га доў, або зваль-
нен ня пен сі я не ра. Вы плач ва ец ца гэ тая 
да пла та ра зам з пен сі яй (уклю ча на 
ў па мер пен сіі), што ме сяц. Ка лі вам 
спаў ня ец ца 75 га доў у ліс та па дзе, гэ-
тую да баў ку вы пач ня це атрым лі ваць 
са снеж ня.

— Дзя куй!

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

ПЕН СІЯ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ У ПЕР ШУЮ ЧАР ГУ 
АД СТА ЖУ І ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НА ГА 
КА Э ФІ ЦЫ ЕН ТА ЗА РОБ КУ...

У МАЛ ДО ВЕ СУ АД НО СІ НЫ 
ПРЫ ХІЛЬ НІ КАЎ УС ТУП ЛЕН НЯ Ў МЫТ НЫ 
І ЕЎ РА СА ЮЗ ПРЫ КЛАД НА РОЎ НЫЯ

Так, па вод ле вы ні каў да сле да ван ня гра мад скай дум кі, 
пра ве дзе на га Цэнт рам са цы я ла гіч ных да сле да ван няў і мар-
ке тын гу CBS — AXA, ка лі б у на ступ ную ня дзе лю ў Мал до ве 
ад быў ся рэ фе рэн дум па пы тан ні ўступ лен ня ў Мыт ны са юз або 
Еў ра са юз, то за да лу чэн не кра і ны да МС пра га ла са ва ла б 43% 
апы та ных, а за да лу чэн не да ЕС — 44,7% рэ спан дэн таў.

КА ВА З КА ФЕ І НАМ ДА ПА МА ГАЕ 
СА СУ ДАМ ПРА ЦА ВАЦЬ ЭФЕК ТЫЎ НА

Кар ды ё ла гі зра бі лі не ча ка ную вы-
сно ву: ка фе ін мо жа па леп шыць пры-
ток кры ві, пі ша The Tіmes of Іndіa. 
Да сле да ван не 27 зда ро вых ча ла век 
упер шы ню па ка за ла, што ку бак ка вы 
з ка фе і нам знач на ўзмац няе кры ва-
цёк у паль цах. Гэ та да зва ляе аца ніць, 

на коль кі доб ра пра цуе ўнут ра нае вы сці лан не дроб ных са-
су даў. Так, пас ля куб ка ка вы ў лю дзей на 30% па ляп шаў ся 
пры ток кры ві на пра ця гу на ступ ных 75 хві лін. Ка ва без 
ка фе і ну не пра ца ва ла. Па сло вах кі раў ні ка по шу ку Ма са та 
Цу цуі з япон ска га Уні вер сі тэ та Ру кю, у да сле да ван ні ўдзель-
ні ча лі лю дзі, якія спа жы ва лі ка ву не рэ гу ляр на. Усім ім бы ло 

ад 22 да 30 га доў. У па раў-
на нні з ка вай без ка фе і ну 
ка фе ін тро хі па вы шаў ціск, 
але за тое па ляп шаў пра цу 
вы сці лан ня са су даў. Сэр ца-
біц це бы ло ад ноль ка вым і 
не за ле жа ла ад ты пу спа-
жы тай ка вы.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

АБ’ЯДНАЦЬ 
БЕ ЛА РУ САЎ 

СВЕТУ
Учо ра ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не трэ цяй се сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў пя та га склі кан ня, на якім дэ пу та ты раз гле дзе лі адзі нац цаць 
за ко на пра ек таў. Аб мяр коў ва лі ся пра ек ты за ко наў «Аб бе ла ру сах 
за меж жа», «Аб уня сен ні змен і да паў нен няў у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка-
наў чы ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-
шэн нях», «Аб су праць дзе ян ні ма на па ліс тыч най дзей нас ці і раз віц ці 
кан ку рэн цыі» і ін шыя. Так са ма вы лу чаў ся блок за ко на пра ек таў, якія 
да ты чы лі ся ра ты фі ка цыі да га во раў з ін шы мі дзяр жа ва мі: Ла о сам, 
Банг ла дэш, Уз бе кі ста нам, ААЭ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў вель мі ак тыў на аб мяр коў ва лі пра ект 
За ко на «Аб бе ла ру сах за меж жа», які прад стаў ля ла Але на КУП ЧЫ НА, на-
мес нік мі ніст ра за меж ных спраў. Па яе сло вах, пра ца над за ко на пра ек там 
іш ла не адзін год. Аб мер ка ван не кан цэп цыі бу ду ча га за ко на пра хо дзі ла з 
удзе лам най больш уплы во вых ар га ні за цый, якія аб' яд ноў ва юць бе ла рус кія 
ды яс па ры. Так са ма пры няц ця за ко на вель мі жа да лі ўдзель ні кі апош ня га 
з'ез да бе ла ру саў све ту «Баць каў шчы на».

— Бе ла русь за ці каў ле на ў раз віц ці ад но сін з ты мі людзь мі, якія па мя та юць 
сваю гіс та рыч ную ра дзі му, — ска за ла Але на Куп чы на. — На шы су ай чын ні кі 
ў за меж жы — доб ры рэ сурс для пра соў ван ня імі джу кра і ны за мя жой. За кон 
у лю бым вы пад ку ста не вя лі кім кро кам на пе рад, які пра дэ ман струе, што 
дзяр жа ва не ад ва роч ва ец ца ад бе ла ру саў, якія зна хо дзяц ца па-за ме жа мі 
кра і ны. За ко на пра ект за кла двае пер ша па чат ко вую сіс тэ му, якую мож на 
бу дзе ка рэк та ваць у бу ду чы ні.

Па роз ных ацэн ках за мя жой жы ве 2-3,5 міль ё на бе ла ру саў. (Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў на зы вае ліч бу ў 1,5 міль ё на). Па ўсім све це рас кі да на шмат 
буй ных бе ла рус кіх су по лак.

Іс ну ю чае рэ гу ля ван не, па мер ка ван ні Але ны Куп чы най, ха рак та ры зу-
ец ца пэў ны мі не да хо па мі: ад сут нас цю адзі ных па ды хо даў у роз ных ак тах, 
роз най тэр мі на ло гі яй, ад сут нас цю адзі на га дзяр жаў на га ор га на, які быў 
бы ад каз ны за пра вя дзен не агуль най па лі ты кі ў да чы нен ні да бе ла ру саў 
за меж жа, ня вы зна ча нас цю ка тэ го рыі асоб, якія лі чац ца «бе ла ру са мі 
за меж жа». У за ко на пра ек це пра па ну ец ца лік ві да ваць гэ тыя не да хо пы. 
Адзі ным ор га нам па спра вах бе ла рус кіх ды яс пар бу дзе пры зна ча на Мі-
ніс тэр ства за меж ных спраў. Ста тус «бе ла ру саў за меж жа» атры ма юць 
гра ма дзя не РБ, што жы вуць за мя жой, за меж ныя гра ма дзя не, чые пра-
мыя прод кі пра жы ва лі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а так са ма за меж ныя гра-
ма дзя не, якія ідэн ты фі ку юць ся бе з Бе ла рус сю, яе куль ту рай, гіс то ры яй 
і тра ды цы я мі.

Дэ пу тат Ва лян ці на ВЕ РАС за пы та ла ся пра на ступ ствы, якія бу ду чы 
за кон мо жа пры нес ці дзяр жаў на му бюд жэ ту. На мес нік мі ніст ра ад ка за ла, 
што за раз ні я кіх вы дат каў на па тра бу ец ца. Маг чы ма, пры ана лі зе пер шых 
вы ні каў дзей нас ці гэ та га за ко на пы тан не аб фі нан са вых вы дат ках бу дзе 
пе ра гле джа на. За ко на пра ект быў пры ня ты дэ пу та та мі ў пер шым чы тан ні.

Пра ект За ко на РБ «Аб су праць дзе ян ні ма на па ліс тыч най дзей нас ці і раз-
віц ці кан ку рэн цыі» для жур на ліс таў пра ка мен та ваў стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар-
це і су вя зі Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК:

— За ко на пра ект бу дзе ка рэк та ваць іс ну ю чыя нор мы з улі кам прак ты кі 
ў на шай кра і не. Акра мя та го, ён пры во дзіц ца ў ад па вед насць з ужо пад-
пі са ны мі Бе ла рус сю да га во ра мі ў ме жах Адзі най эка на міч най пра сто ры. 
За ко на пра ект вы зна чае не ка то рыя но выя па няц ці. Гэ та зна чыць, што сфе-
ра яго ўжы ван ня бу дзе вель мі вы со кай. Больш са ма стой ным бу дзе і наш 
ан ты ма на поль ны ор ган. Згод на з за ко на пра ек там, дзяр жаў ным уста но вам 
бу дзе за ба ро не на лю бым чы нам аб мя жоў ваць кан ку рэн цыю і за мі наць пе-
ра мя шчэн ню та ва раў па рэс пуб лі цы.

У Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях бу дзе ўве дзе ны ар ты-
кул 23.86, які пра ду гледж вае ад каз насць за прад стаў лен не ў на ём жыл ля, 
па бу да ва на га, рэ кан стру я ва на га або на бы та га з да па мо гай іль гот на га крэ-
ды ту, да яго па га шэн ня.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

Ня ма ін фля цыі — 
ня ма раз віц ця?
Спы нен не ін фля цыі ў еў-
ра зо не пра цяг вае ства раць 
праб ле мы для еў ра пей скай 
эка но мі кі. Лю дзі ча ка юць, 
што цэ ны на та ва ры зні-
зяц ца яшчэ больш, а та му 
по пы ту з бо ку на сель ніц тва 
амаль ня ма. Вы нік — у пра-
мыс ло вас ці ня ма збы ту.

Змен у сі ту а цыі па куль не 
прад ба чыц ца. Еў ра пей скі Цэнт-
ра банк ужо на ват дае зра зу мець, 
што стаў кі па дэ па зі тах бу дуць 
на бы ваць ад моў ныя зна чэн ні. 
Асаб лі ва не за да во ле ны гэ тым 
бу дуць жы ха ры Гер ма ніі, якія 
тры ма юць знач ную част ку сва-
іх збе ра жэн няў на дэ па зі тах. У 
вы ні ку еў ра здае свае па зі цыі ў 
ад но сі нах да ін шых су свет ных 
ва лют.

У на шай кра і не сі ту а цыя тро-
хі ін шая. І еў ра, і до лар за гэ ты 
ты дзень вы рас лі. Пер шы — на 
170 руб лёў (плюс 1,4%) да 12540, 
дру гі — на 30 руб лёў (плюс 0,3%) 
да 9300. Ра сій скі ру бель, які ўжо 
тры тыд ні па дае, па тан неў яшчэ 
на 1 гра шо вую адзін ку (мі нус 
0,4%) да 282,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

У ЛАТ ВІІ АБ ВЕ ШЧА НА ТРОХ ДЗЁН НАЯ ЖА ЛО БА
Коль касць за гі ну лых пры аб ру шэн ні су-

пер мар ке та Maxіma, раз ме шча на га ў ад ным 
са спаль ных мік ра ра ё наў Ры гі, да сяг ну ла 40 
ча ла век. «На гад ва ем, што афі цый ных спі саў 
ня ма. Тое, што вы, ве ра год на, ужо ба чы лі ў 
сац сет ках, мо жа ака зац ца не дак лад най ін-
фар ма цы яй», — да да юць жур на ліс ты вы дан-
ня. Пад за ва ла мі мо гуць зна хо дзіц ца яшчэ 25 

ча ла век, пе рад ае ІТАР — ТАСС сло вы мэ ра Ры гі Ні ла Уша ко ва. Па вод ле 
яго звес так, коль касць ах вяр зда рэн ня да сяг ну ла 38 ча ла век. Ра ней 
ста ла вя до ма, што як мі ні мум тры ах вя ры тра ге дыі — ра та валь ні кі.

На пя рэ дад ні ка ля 19:00 спа чат ку аб ры ну лі ся ад на са сцен бу дын ка і 
дах. Паз ней, ка лі тэ ры то рыю па ча лі вы зва ляць ад за ва лаў, па ва лі ла ся 
яшчэ ад на сця на. Пло шча аб ру шэн ня скла ла ка ля 500 кв. мет раў. У 
вы ні ку зда рэн ня ў га рад скія баль ні цы бы лі да стаў ле ны 28 па цяр пе лых. 
Ас тат нія ад шпі та лі за цыі ад мо ві лі ся і атры ма лі пер шую ме ды цын скую 
да па мо гу на мес цы зда рэн ня. Па вод ле па ве дам лен ня Лат вій ска га ін-
фар ма цый на га агенц тва LETA, пры чы най та го, што ад бы ло ся, маг лі 
стаць ра бо ты па азе ля нен ні да ху ганд лё ва га цэнт ра. Як па ве да міў 
мяс цо вай ра дыё стан цыі Baltkom адзін з ра бо чых, на да ху су пер мар ке та 
раз мяс ці лі не менш за 48 тон буд ма тэ ры я лаў. Як па ве дам ляе шэ раг 
мяс цо вых СМІ, Ай нарс Паў ніньш, са ўла даль нік бу даў ні чай кам па ніі, 
якая пра во дзі ла ра бо ты, тра піў у баль ні цу з сар дэч ным пры сту пам. Тым 
ча сам у Лат віі аб ве шча на трох дзён ная жа ло ба. Ах вяр пры аб ру шэн ні 
ганд лё ва га цэнт ра маг ло быць знач на менш, але кі раў ніц тва су пер-
мар ке та не ар га ні за ва ла свое ча со вую эва ку а цыю, па ве дам ляе РБК са 
спа сыл кай на кі раў ні ка дзяр жаў най па лі цыі Лат віі Ін тса Ку зі са. 

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка ад iмя бе ла рус ка га 
на ро да i ся бе аса бiс та вы ка заў шчы рыя спа чу ван нi прэ зi дэн ту Лат-
вiй скай Рэс пуб лi кi Анд ры су Бер зiнь шу, а так са ма род ным i блiз кiм 
за гi ну лых у вы нi ку аб ру шэн ня да ху ў рыж скiм ганд лё вым цэнт ры, па-
ве да мi лi ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра. У спа чу ван нi га во рыц ца, 
што ў Бе ла ру сi з глы бо кiм бо лем i су мам ус пры ня лi па ве дам лен не аб 
шмат лi кiх ча ла ве чых ах вя рах у вы нi ку тра ге дыi, якая зда ры ла ся.

Яўгенія 
Янішчыц: 

талент нёс яе 
на крылах
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УРАД НА ЗВАЎ ГА ЛОЎ НЫЯ 
АРЫ ЕН ЦІ РЫ 

НА БУ ДУ ЧЫ ГОД
Экс парт, ма дэр ні за цыя, ства рэн не но вых вы твор час цяў, раз віц цё 

ма ло га біз не су ў рэ гі ё нах і пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі
На су стрэ чы з Прэм' ер-мі ніст рам Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха і лам Мяс-
ні ко ві чам, кі раў ні ком На цы я наль на га бан ка На дзе яй Ер ма ко вай і 
мі ніст ра мі эка но мі кі і фі нан саў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў і 
чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі аб мер ка ва лі пра ек ты пра гно зу са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця, рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і асноў ных кі рун каў 
гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі Бе ла ру сі на 2014 год. Прадстаўнікі  ура да 
за пэў ні лі дэ пу та таў, што па стаў ле ныя мэ ты маг чы мыя для да сяг-
нен ня, ка лі яны бу дуць не мэ та мі ўра да, а мэ та мі мі ніст раў 
і кі раў ні коў аб лас цей.
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Ка та рак та:
мут ны 

хрус та лік трэ ба 
мя няць 

Удзель нi кi Рэс пуб лi кан ска га се мi на ра iдэа ла гiч на га ак ты вуУдзель нi кi Рэс пуб лi кан ска га се мi на ра iдэа ла гiч на га ак ты ву
 на ча ле з пер шым на мес нi кам кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi  на ча ле з пер шым на мес нi кам кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд рам Радзь ко вым пры сут нi ча лi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк санд рам Радзь ко вым пры сут нi ча лi 
на ад крыц цi скульп тур най кам па зi цыi «Дрэ ва шчас ця» на ад крыц цi скульп тур най кам па зi цыi «Дрэ ва шчас ця» 

ля бу дын ка ЗА ГСа ў Смар го нi.ля бу дын ка ЗА ГСа ў Смар го нi.

Яшчэ га доў дзе сяць та му па доб нае ўя віць 
бы ло не маг чы ма, ад нак тое, што зда ры-
ла ся, — факт, які, мяр кую, на ўсё жыц цё 
за пом ніц ца ма лень кім удзель ні кам ме ра-
пры ем ства. Аляк сандр Ка рэ лін, трох ра зо-
вы алім пій скі чэм пі ён па грэ ка-рым скай 
ба раць бе, су стрэў ся ў Бя ро зе з мяс цо вы мі 
бар ца мі, боль шасць з якіх ро біць толь кі пер-
шыя кро кі ў лю бі мым ві дзе спор ту.

Усе мес цы ў вя лі кай, су час най бар цоў скай 
за ле, што на дру гім па вер се мяс цо ва га Ля до ва-
га па ла ца, за ня тыя. Дзе ці моўч кі, з ці каў нас цю 

па зі ра юць на вя лі ка га ча ла ве ка ў чор най май цы 
і шор тах, які так не ча ка на ма тэ ры я лі за ваў ся з 
га зет ных фо та здым каў, гіс то рый, што з за хап-
лен нем рас па вя да лі пра яго трэ не ры і баць кі. І 
са мае га лоў нае, гэ ты асі лак не та кі су во ры, як 
па да ва ла ся на кар цін ках. Ён лю біць жар та ваць, 
за да ваць пы тан ні, уз гад ваць ка рыс ныя гіс то рыі 
і пэў ныя афа рыз мы, чым у чар го вы раз раз бі вае 
ды ле танц кі стэ рэа тып пра не да лё касць спарт-
сме наў. Вя лі кія лю дзі і са праў ды вя лі кія ва ўсім. 
Не мо жа ўта іць сваё за хап лен не Ка рэ лі ным і 
Алім Се лі маў, наш двух ра зо вы чэм пі ён све ту 

па грэ ка-рым скай ба раць бе. «Упер шы ню 
я ўба чыў яго па тэ ле ві за ры, ка лі свя до-
ма па чаў ра зу мець ба раць бу. Гэ та бы ла 
Алім пі я да ў Ат лан це ў 1996 го дзе, — пры-
гад вае Алім. — Гля дзеў на яго і ду маў, 
які ён вя лі кі! Ча ла век-га ра! Аляк сандр 
Ка рэ лін — вы дат ная асо ба. І па доб ныя 
су стрэ чы ста лі б доб рым кро кам да па-
пу ля ры за цыі ба раць бы ў на шай кра і не. 
У Бе ла ру сі ёсць пе ра мож цы і пры зё ры 
буй ных спа бор ніц тваў, якія так са ма маг лі 
б пе ра даць свой до свед дзе цям».

Да рэ чы, што ты чыц ца Бя ро зы, сек цыя 
грэ ка-рым скай і воль най ба раць бы пры 
мяс цо вай ДЮСШ пра цуе ча ты ры га ды. 
Зай ма юц ца ў ім пад кі раў ніц твам двух 
трэ не раў 84 юныя спарт сме ны. «Доб ра, 
што ў та кіх не вя ліч кіх га ра дах, як Бя ро за, 
дзя ку ю чы Юрыю Чы жу, стар шы ні фе дэ ра-
цыі ба раць бы, ство ра ны доб рыя ўмо вы для 
пад рых тоў кі, — пра цяг вае Алім. — Брэсц кі 
рэ гі ён у ба раць бе ра ней кры ху 
ад ста ваў ад ін шых».

УБА ЧЫЦЬ, ПА ЧУЦЬ І ЗА ПОМ НІЦЬ НА ЗАЎЖ ДЫ

У падарунак дзеці атрымалі 
кнігі пра легендарнага барца 

Івана Паддубнага

КОЛЬКІ ЛІСТОЧКАЎ — КОЛЬКІ ЛІСТОЧКАЎ — 
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