
6 СНЕЖНЯ  2013 г. ПЯТНІЦА Кошт 1800 рублёў№ 230  (27595)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ISSN 1990 - 763X

Ан та ні на МО РА ВА, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці, мі ністр пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі ў 2001-2006 га дах:

— Ка лі гэ ты па да так і бу дзе ўве дзе ны, то трэ ба за га дзя акрэс-
ліць у нар мат вор чых да ку мен тах усе спрэч ныя мо ман ты, даць вы-
раз ныя азна чэн ні тэр мі нам. На прык лад, што та кое дар ма ед ства ці 
лай дац тва, па якіх кры тэ ры ях яно вы зна ча ец ца... Але кан чат ко ва га 
стаў лен ня я за раз вы ка заць не ма гу. Спяр ша трэ ба па ба чыць сам 
тэкст пра ек та ўка за, а пас ля ра біць ней кія вы сно вы.

Ган на УЛЬ РЫХ, сак ра тар пяр віч най ар га ні за цыі 
БРСМ БДУ ІР:

— Маг чы мас цяў ле галь на за ра біць ця пер да стат ко ва. Ка лі хтось ці 
не за да во ле ны сва ім за роб кам, трэ ба шу каць больш вы со ка аплат ную 
пра цу. У ста лі цы, на прык лад, ха пае ўся ля кіх кур саў пра фе сій най пад-
рых тоў кі на ват з ну ля. Так, не кож на му да дзе на ад пры ро ды стаць 
пра гра міс там, але ка лі ня ма фі зіч ных су праць па ка зан няў, мож на 
пай сці, на прык лад, на бу доў лю, як гэ та ра бі лі мае зна ё мыя. Прос та 
ўсё за ле жыць ад са мо га ча ла ве ка...

Іван С. (фа та гра фа вац ца і на зы ваць проз ві шча ад мо-
віў ся), пра цуе не афі цый на:

— Не га тыў на ўспры маю гэ тую ідэю. Ад нак і лай дац тва так са ма не 
пад трым лі ваю. Я б раз ме жа ваў тут дзве гра ніч ныя сі ту а цыі. Ад на спра-
ва, ка лі ча ла век га да мі ні дзе не пра цуе, вы цяг вае гро шы з род ных ды 
зна ё мых на чар го вую до зу вы піў кі. І зу сім ін шае, ка лі лю дзі пра цу юць 
не афі цый на, без фар маль на га ўлад ка ван ня на пра цу — «ша ба шаць» 
на бу доў лях ці зай ма юц ца фры лан сам. Але тут трэ ба ад ка заць на 
пы тан не: ча му лю дзі вы бра лі ме на ві та гэ ты шлях? Мо жа, спра ва ў 
ве лі чы ні за роб ку?

Пад рых та ваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЯК ВЫ СТА ВІ ЦЕ СЯ 
ДА МАГ ЧЫ МА ГА ЎВЯ ДЗЕН НЯ 
ПА ДА ТКУ З БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ?

Ужо амаль два ме ся цы ў бе ла рус кай ін тэр нэт-пра сто ры шы ро ка аб мяр коў ва ец-
ца ве ра год насць з'яў лен ня но ва га па да тку — з гра ма дзян, якія афі цый на ні дзе не 
пра цу юць. На ўзроў ні чу так на зы ва юц ца тэр мін яго ўвя дзен ня і на ват су ма. Ні бы та 
з 2015 го да кож ны бес пра цоў ны бе ла рус бу дзе ад да ваць дзяр жа ве 20 ба за вых ве лі-
чынь. Мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны кра і ны Ма ры я на Шчот кі на за яві ла пад час 
ан лайн-кан фе рэн цыі, што пы тан не но ва га па да тку трэ ба дак лад на пра пра ца ваць, і 
па ра і ла ўно сіць свае пра па но вы.

Пра ве ра на на са беПра ве ра на на са бе  ��

СТРАС ЦІ ПА БАЛ КО НЕ
ПАД ЧАС ПАД РЫХ ТОЎ КІ ГЭ ТА ГА АР ТЫ КУ ЛА... 
ПА ЦЯР ПЕЎ АДЗІН БАЛ КОН.

Па ча ло ся ўсё з та го, што аў тар гэ тых рад коў яшчэ ў жніў ні 
вы ра шыў пры да па мо зе ка му наль ні каў па фар ба ваць бал-
кон ную ра му і вок ны. Зра зу ме ла, не за «дзя куй», афі цый на 
ха цеў апла ціць па слу гу. Ака за ла ся, што ка му наль ні кі не 
вель мі за ці каў ле ны за раб ляць на плат ных па слу гах на-
сель ніц тву... 

«Алё, гэ та дыс пет чар ская?»
Мі ха іл Зо шчан ка ў лі ку ін ша га вя до мы тым, што на пі саў шмат апа-

вя дан няў, ак ту аль ных і праз дзя сят кі га доў. Па мя та е це яго гіс то рыю 
пра печ? Ка лі прый шла ка мі сія і ні як не ха це ла пры зна ваць, што печ 
ча дзіць... Па пу ляр ны ар тыст Аляк сандр Фі лі пен ка вір ту оз на агу чыў той 
твор яшчэ ў са вец кія га ды. Лаў ры Зо шчан кі для мя не — не да сяж ная 
вы шы ня. Але і мая гіс то рыя, упэў не ны, па він на пра гу чаць, бо мо жа 
зда рыц ца з кож ным. Тое, што ад бы ло ся, ад бі ла ў мя не ўся ля кае жа-
дан не звяр тац ца па да па мо гу да ра бот ні каў сіс тэ мы ЖКГ. 
Абу рае, што за ква тэ ру пла чу свое ча со ва, а са мной так... 6

Ся мён 
ША ПІ РА, 
стар шы ня 
Мінск ага 
абл вы кан ка ма:

«У роз ных 
рэ гі ё нах кра і-
ны праб ле мы 
па доб ныя. Ёсць спрэч ныя 
пы тан ні, якія гра ма дзя не або 
суб' ек ты гас па да ран ня не мо-
гуць вы ра шыць па між са бой 
па-су сед ску. У нас ство ра ны 
ад ноль ка выя эка на міч ныя і 
за ка на даў чыя ўмо вы, але ў ад-
ных атрым лі ва юц ца доб рыя 
вы ні кі ў ра бо це, а ў ін шых  — 
не. Та му мяс цо вай ула дзе не-
аб ход на да па ма гаць іх вы ра-
шаць. Трэ ба бе раж лі ва пра-
ца ваць з кад ра мі, пад бі раць 
са мых год ных і та ле на ві тых, 
на ву чаць іх, пра яў ляць кло-
пат, а не толь кі па тра ба ваць 
з іх. Та ды атры ма ем ад да чу, я 
ў гэ тым не су мня ва ю ся».

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст        0°
Віцебск        0°
Гомель     + 1°
Гродна        0°
Магілёў        0°
Мінск        0°  

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 06.12.2013 г. 
Долар ЗША    9390,00
Еўра 12800,00
Рас. руб. 283,50
Укр. грыўня 1136,12

На 4 снеж ня ў Мін ску су праць гры пу вак цы я на ва лі ўжо больш 
як 681 ты ся чу ча ла век, у тым лі ку больш як 567 ты сяч — за 
кошт срод каў бюд жэ ту: гэ та асо бы з гру пы вы со кай ры зы-
кі раз віц ця пост гры поз ных ус клад нен няў, гру пы вы со кай 

ры зы кі ін фі цы ра ван ня, а так са ма пе да го гі і ме ды цын скія 
ра бот ні кі.

У га рад ской сан эпід служ бе ад зна ча юць, што ў па раў на нні з 
мі ну лым эпі дсе зо нам удвая па вя лі чы ла ся коль касць па цы ен таў ва 
ўзрос це 65 га доў і больш, пры шчэп ле ных су праць гры пу: у 2013 
го дзе — больш як 100 ты сяч ча ла век, а ў 2012 го дзе та кіх бы ло 
50 ты сяч.

За кошт срод каў прад пры ем стваў і ар га ні за цый пры шчэп кі зра-
бі лі 103 ты ся чы ча ла век. Кі раў ні кі амаль усіх буй ных прад пры ем-
стваў з коль кас цю пра цаўнікоў 1000 і больш ча ла век за бяс пе чы лі 
вак цы на цыю су праць гры пу больш як 40% сва іх ра бот ні каў. Ся род 
іх — ААТ «МАЗ», Мін скі за вод ко ла вых ця га чоў, Мін скі пад шып ні-
ка вы за вод, ААТ «Кры ні ца», «Бел мед прэ па ра ты», уні вер маг «Бе-
ла русь» і ін шыя. Най больш вы со кі ахоп вак цы на цы яй ад зна ча ец ца 
на прад пры ем ствах, дзе кам па нія па іму ні за цыі пра во дзіц ца ўжо 
не пер шы год і дзе рэ гіст ру юц ца ніз кія ўзроў ні за хва раль нас ці на 
вост рыя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі і грып ся род ра бот ні каў.

Яшчэ ка ля 11 ты сяч мін чан зра бі лі пры шчэп кі за ўлас ны кошт.
Ме ды кі на гад ва юць, што ў па лі клі ні ках го ра да яшчэ за ста ец ца 

не вя лі кі за пас вак цын для пра вя дзен ня іму ні за цыі асоб з гру пы 
ры зы кі, якія па ста не зда роўя не маг лі зра біць пры шчэп кі ад гры-
пу ра ней.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МІН ЧА НАМ ГРЫП НЕ ПА ГРА ЖАЕ?
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НА ЗНА ЧАНЫ 
ДЗЯР ЖСАК РА ТА Р 
СА ВЕ ТА БЯС ПЕ КІ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на зна чыў Аляк санд-
ра Мя жу е ва дзяр жаў ным сак ра-
та ром Са ве та Бяс пе кі Бе ла ру сі. 
Ад па вед ны ўказ кі раў нік дзяр жа-
вы пад пі саў 5 снеж ня, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка-
га лі да ра.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«МЫ ГА НА РЫМСЯ 
АД НО СІ НА МІ З КІ ТА ЕМ»

Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў 5 снеж ня на су стрэ чы з 
па слом Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі ў Бе ла ру сі Гун Цзянь-
вэ ем з на го ды за вяр шэн ня яго дып ла ма тыч най мі сіі ў кра і не, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: «Вель мі важ на, што гэ тыя ад но сі ны па ча лі 
склад вац ца не ўчо ра і не сён ня, ка лі Кі тай стаў вы зна чаль най дзяр-
жа вай у све це, а даў но — ка лі Кі тай толь кі ўста ваў на но гі. І та ды мы 
ўба чы лі ў раз віц ці Кі тая тыя раст кі, на якія нам трэ ба бы ло звяр нуць 
ува гу. Мы мно га му на ву чы лі ся ў Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі кож ны, ка лі яго спы таць пра 
су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Кі тая, рас ка жа аб гэ тым вель мі шмат, і 
гэ та бу дзе толь кі па зі тыў ны вод гук.

«Кі тай — гэ та ўжо не бу ду чы ня пла не ты, гэ та су час насць», — пе-
ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. На яго дум ку, не маг чы ма пры няць 
ра шэн не па гла баль ных і на ват рэ гі я наль ных пы тан нях, не ўліч ва ю-
чы па зі цыі і мер ка ван ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, ня ма ла зроб ле на ў су пра цоў ніц-
тве па між Бе ла рус сю і Кі та ем, у тым лі ку за апош нія два га ды, ка лі 
па слом быў Гун Цзянь вэй. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што дып-
ла мат «быў на дзей ным сяб рам і ста ра ўся скле іць ад но сі ны па між 
дзяр жа ва мі ў ад роз нен не ад не ка то рых па слоў, якія ро бяць зу сім 
на ад ва рот». Аляк сандр Лу ка шэн ка даў вы со кую ацэн ку дзей нас ці 
кі тай ска га па сла і вы ка заў над зею, што той во пыт і ве ды, якія Гун 
Цзянь вэй на быў у Бе ла ру сі, да дуць яму маг чы масць і ў да лей шым 
са дзей ні чаць ума ца ван ню ад но сін па між дзвю ма кра і на мі.

У сваю чар гу па сол па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за вы-
ка за ную вы со кую ацэн ку яго дзей нас ці: «Гэ та я пры маю не толь-
кі ў свой ад рас, але і ў ад рас кі раў ніц тва і ўра да ма ёй кра і ны». 
Дып ла мат пад крэс ліў важ насць ві зі ту бе ла рус ка га лі да ра ў Пе кін, 
які ад быў ся ў лі пе ні 2013 го да, і за пэў ніў, што кі тай скі бок бу дзе 
пры трым лі вац ца ўсіх да моў ле нас цяў, да сяг ну тых на су стрэ чы Прэ-
зі дэн та Бе ла ру сі са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам.

УЗГАДНІЦЬ НАДЗЁННЫЯ ПЫ ТАН НІ 
СА ЮЗ НАЙ ДЗЯР ЖА ВЫ

Пы тан ні ма ю ча га ад быц ца па ся джэн ня Вы шэй ша га дзяр жаў-
на га са ве та Са юз най дзяр жа вы аб мер ка ва ны ўчо ра на су стрэ-
чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, стар шы ні ВДС Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
і дзярж сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы Ры го ра Ра по ты, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы па пра сіў Ры го ра Ра по ту пра ін фар-
ма ваць аб тым, як ідзе пад рых тоў ка па рад ку дня ма ю ча га ад быц ца 
па ся джэн ня ВДС. «Што там не сты ку ец ца, мо жа, што не ўзгод не на? 
Мо жа, ця пер па трэб на ўмя шан не прэ зі дэн таў, каб менш бы ло спрэ-
чак на Вы шэй шым дзярж са ве це?» — за пы таў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Ён па ці ка віў ся так са ма сі ту а цы яй з пад рых тоў кай да са юз на га Саў-
мі на. «Гэ та асноў ны наш ра бо чы ор ган, усе пы тан ні аб мяр коў ва юц ца 
там і ўно сяц ца на Вы шэй шы дзярж са вет», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«Ха цеў бы па чуць ва шы ацэн кі бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін у 
кан тэкс це тых праб лем, якія сён ня ўзні ка юць, у тым лі ку і кан флік ту 
Еў ра са ю за з Укра і най, як гэ та «пра лам ля ец ца» на на шы ад но сі ны, 
якія ўро кі, вы сно вы мы па він ны зра біць», — ска заў кі раў нік бе ла-
рус кай дзяр жа вы, звяр та ю чы ся да Ры го ра Ра по ты.

Як ад зна чыў дзярж сак ра тар Са юз най дзяр жа вы, ця пер ідуць 
апош нія ўзгад нен ні тэр мі наў пра вя дзен ня ВДС. Пла ну ец ца, што 
па ся джэн не Вы шэй ша га дзярж са ве та прой дзе ў кан цы снеж ня. 
Што да ты чыц ца па рад ку дня, то ён скла да ец ца з не каль кіх бло каў. 
Пла ну ец ца раз гляд вы ні каў бюд жэт най па лі ты кі на гэ ты год і за цвяр-
джэн не бюд жэ ту на 2014 год, аб мер ка ван не эка на міч най па лі ты кі, 
у тым лі ку вы ні каў ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва дзвюх 
кра ін за 2013 год, а так са ма пы тан няў перс пек тыў ных на прам каў 
раз віц ця Са юз най дзяр жа вы.

КОРАТКА

Тра ды цый ны від бе ла рус ка га на род на га мас тац тва — ма ля ван ку — імк нуц ца 
ад ра дзіць сту дэн ты ка фед ры кас цю ма і тэкс ты лю Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ-
міі мас тац тваў. Што год пад час лет няй прак ты кі стар ша курс ні кі твор ча зна ё мяц ца 
з гіс то ры яй і тэх на ло гі яй тра ды цый най бе ла рус кай ма ля ван кі і ты мі твор чы мі маг-
чы мас ця мі, якія яна пра да стаў ляе мас та ку-тэкс тыль шчы ку. Пас ля — аба вяз ко вае 
вы ка нан не двух за дан няў: пер шае — ко пія з ары гі на ла тра ды цый най бе ла рус кай 
ма ля ван кі, дру гое — ства рэн не ўлас на га ары гі наль на га мас тац ка га тво ра ў гэ тай 
тэх ні цы. Абод ва ві ды та кіх сту дэнц кіх ра бот, вы ка на ных у асноў ным за апош нія 

два га ды, бы лі прад стаў ле ны на ад крыц ці вы ста вы «Ма ля ван ка: тра ды цыі і су-
час насць» у сце нах Му зея ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту ры.

Сту дэнт ка Ка ця ры на БАХ ЦІ Я РА ВА (на фо та) так за ха пі ла ся цу доў най і са ма быт най 
тэх ні кай на шых ба буль, што вы ра шы ла ства рыць свой су час ны твор. Юрый Га га рын 
з жон кай Ва лян ці най аб' яд на лі ся ў ма ля ван цы «Ка хан не як кос мас». Гэ ты ці ка вы 
по гляд ма ла до га мас та ка свед чыць пра тое, што та кі тра ды цый ны від бе ла рус ка га 
мас тац тва мож на вы ка рыс тоў ваць і сён ня.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

КОЖНАМУ КОЖНАМУ   ВЕКУ ВЕКУ 
СВАЯ СВАЯ 

МАЛЯВАНКАМАЛЯВАНКА

Са цы яль ная вы става-кір маш 
для лю дзей ста рэй ша га па ка лен-
ня «50 плюс» прой дзе з 12 па 15 
снеж ня ў ста ліч ным вы ста вач ным 
комп лек се «Бел экс па» па ву лі цы 
Я. Ку па лы, 27. На кір ма шы бу дуць 
пра да вац ца та ва ры бе ла рус кіх вы-
твор цаў з мі ні маль ны мі ганд лё вы мі 
на цэн ка мі.

Паш то вую скры ню для пі сем 
Дзе ду Ма ро зу ўста на ві лі ў па сы-
лач най за ле ста ліч на га Га лоў паш-
там та, а так са ма ў ад дзя лен нях 
паш то вай су вя зі Мін ска. Каб Дзед 
Ма роз атры маў пісь мо, не аб ход на 
пра віль на па зна чыць на кан вер це з 
мар кай ад рас атры маль ні ка: Бе ла-
веж ская пу шча, в. Ка ме ню кі, Брэсц-
кая воб ласць, ін дэкс — 225063 (з 
па мет кай Дзе ду Ма ро зу).

Бяз ві за вы ўезд для ба лель шчы-
каў ха кей на га ЧС у Мін ску ў 2014 
го дзе бу дзе дзей ні чаць з 25 кра-
са ві ка па 30 мая. Для ўез ду гра-
ма дзянін па ві нен бу дзе прад' явіць 
бі лет у па пя ро вым або ў элект рон-
ным вы гля дзе і паш парт.

Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі 
аб' яві ла кон курс на ства рэн не ды-
зайн-пра ек та ўзна га ро ды На цы я-
наль най тэ ат раль най прэ міі. Пе ра-
мож ца атры мае Br10 млн. Каб пры-
няць у ім удзел, не аб ход на да 13 
снеж ня 2013 го да ўключ на па даць 
за яў ку на ад рас: г.Мінск, пр.  Пе ра-
мож цаў,11, каб. 309.

Бе ла рус кая чы гун ка вы дзе лі ла 
спе цы я лі за ва ную ка су на стан цыі 
Мінск-Па са жыр скі для афарм лен ня 
бі ле таў, апла ча ных праз ін тэр нэт. З 
5 снеж ня па са жы ры, якія апла ці лі 
бі ле ты праз ін тэр нэт, аб слу гоў ва-
юц ца ў ка се № 8 у пер ша чар го вым 
па рад ку.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
3

Магілёў 
перадае званне 

культурнай 
сталіцы СНД 

і Беларусі. 7

У наступным 
годзе кандуктары 

стануць 
рэвізорамі. 

Чаму?

БРЫ ТА НIЯ ХО ЧА ЗМЯ НIЦЬ 
МIГ РА ЦЫЙ НЫЯ ПРА ВI ЛЫ ЕС

Бры та нiя хо ча змя нiць прын цып сва бод на га пе ра мя шчэн ня пра цоў най сi лы ў рам ках ЕС. 
Пра гэ та мi нiстр унут ра ных спраў кра i ны Тэ рэ за Мэй па ве да мi ла сва iм ка ле гам па Еў ра са-
ю зе на па ся джэн нi ў Бру се лi. З 1 сту дзе ня 2014 го да ў ЕС па вiн ны быць зня ты аб ме жа ван нi 
на пе ра мя шчэн не гра ма дзян Бал га рыi i Ру мы нii. Па зi цыя Вя лi ка бры та нii за клю ча ец ца ў 
тым, што воль ны до ступ на ры нак пра цы кра iн ЕС не па вi нен пры вес цi да ма са вай мiг ра цыi. 
Шэ раг кра iн Еў ра са ю за лi чыць прын цып сва бод на га пе ра мя шчэн ня пра цоў най сi лы ад ным 
з фун да мен таль ных прын цы паў еў ра пей скай iн тэ гра цыi. Тэ рэ за Мэй жа ста вiць пы тан не 
аб тым, ча му ўра дам не да зва ля ец ца ўста наў лi ваць аб ме жа ван нi на коль касць мiг ран таў 
з кра iн Еў ра са ю за. «У бу ду чы нi ў да га во рах аб ус туп лен нi ў ЕС мы па вiн ны бу дзем пра пi-
саць за па во ле ны ме ха нiзм атры ман ня до сту пу на ры нак ра бо чай сi лы, якi бу дзе пра ца ваць 
да та го ча су, па куль мы не пе ра ка на ем ся, што ён пра ду хi ляе ма са вую мiг ра цыю». «Пра-
вiль на, ка лi ўра ды кра iн ЕС рэ фар му юць пра вi лы сва бод на га пе ра мя шчэн ня пра цоў най 
сi лы», — за явi ла мi нiстр. Ка рэс пан дэнт Бi-бi-сi ў Бру се лi Крыс Мо рыс па ве дам ляе, што да 
прось баў Бры та нii не да пус цiць цiс ку на сiс тэ му сац за бес пя чэн ня, якi рэз ка ўзмац ня ец ца 
з-за пры то ку мiг ран таў, у iн шых кра i нах Еў ра са ю за па ста вi лi ся з ра зу мен нем. У су се дзяў 
па ЕС тыя ж праб ле мы.

Але на па лi тыч ным уз роў нi зме на ас но ва твор на га прын цы пу еў ра пей скай iн тэ гра цыi за-
ста ла ся без пад трым кi. Як рас тлу ма чыў дып ла мат ад ной з усход не еў ра пей скiх кра iн, нi хто не 
па го дзiц ца з тым, каб да гра ма дзян не ка то рых кра iн ста вi лi ся як да лю дзей дру го га га тун ку.

Ра ней прэм' ер Вя лi ка бры та нii Дэ вiд Кэ ме ран за явiў, што гра ма дзя не iн шых еў ра пей скiх 
кра iн не па вiн ны мець пра ва атрым лi ваць да па мо гi на пра ця гу пер шых трох ме ся цаў зна хо-
джан ня ў Вя лi ка бры та нii. Яны так са ма не змо гуць атрым лi ваць да па мо гi на пра ця гу больш 
за паў го да ў вы пад ку ад сут нас цi перс пек ты вы пра ца ўлад ка ван ня. Ка мi сар ЕС па са цы яль-
ных пы тан нях Лас ла Ан дар за явiў у ад каз, што Вя лi ка бры та нiя мо жа стаць «гiд кай» кра i най, 
ка лi бу дзе аб мя жоў ваць до ступ да да па мог i па тра ба ваць зме ны прын цы пу сва бод на га ру ху 
пра цоў най сi лы.

МАЛ ДО ВА ЗА ПУС ЦI ЛА 
АДЗI НЫ БРЭНД «ВI НО МАЛ ДО ВЫ»

У Мал до ве для больш эфек тыў на га пра соў ван ня на экс парт вi на роб най пра дук цыi за пу шча-
ны адзi ны брэнд «Вi но Мал до вы» (Vinurile Moldovei), па ве дам ля юць iн фар ман генц твы. Пла ну ец-
ца, што з гэ та га ча су ўсе вы са ка я кас ныя мал даў скiя вi ны 
бу дуць пра да вац ца ў све це пад ад ным брэн дам «Вi но Мал-

до вы». Кам па нii змо гуць 
рэа лi зоў ваць пра дук цыю 
пад гэ тым брэн дам, толь-
кi ка лi бу дуць ада бра ны 
На цы я наль ным бю ро вi-
на гра ду i вi на. На бу тэль-
ках з'я вiц ца эты кет ка з 
вы явай бус ла.

У ВА ТЫ КА НЕ СТВА РЫ ЛI 
КА МI ТЭТ ПА БА РАЦЬ БЕ 

З ПЕ ДА ФI ЛА МI
Па па Рым скi Фран цыск 5 снеж ня рас па-
ра дзiў ся ства рыць спе цы яль ны ка мi тэт 
па ба раць бе з пе да фi лi яй у Ка та лiц кай 
царк ве, па ве дам ляе Agence France-
Presse. 

Ад на ча со ва з гэ тым ён да ру чыў свя та рам 
пра да ста вiць па стыр скi кло пат i да па мо гу 
тым лю дзям, хто па цяр пеў ад дзе ян няў свя-
та роў-пе да фi лаў. Ад па вед ныя ра шэн нi бы лi 

пры ня ты па рэ ка мен да цыi Са ве та кар ды-
на лаў царк вы. У за яве, рас паў сю джа най з 
гэ тай на го ды, ска за на, што Кас цёл возь ме 
на ўзбра ен не па лi ты ку ну ля вой цяр пi мас-
цi да ўсiх пра яў пе да фi лii. Ча ка ец ца, што 
ка мi тэт вы пра цуе асоб ныя на стаў лен нi для 
ка та лiц кiх свя та роў у роз ных кра i нах све ту, 
а так са ма рас пра цуе ме ры па вы яў лен нi па-
тэн цы яль ных пе да фi лаў яшчэ да та го, як яны 
бу дуць ру ка пак ла дзе ны. Ця пер спе цы я лiс-
ты з Ва ты ка на зай ма юц ца рас сле да ван нем 
ты сяч па ве дам лен няў аб па ру шэн нi пра воў 
дзя цей, а так са ма аб утой ван нi iн фар ма цыi 
пра зла чын ствы вы шэй шы мi цар коў ны мi iе-
рар ха мi.

20 КАНАЛАЎ


