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КАБ БЯЗ ДО МНЫЯ НЕ ЗА МЕРЗ ЛІ
У су вя зі з на ды хо дам моц ных ма ра зоў у Ві цеб ску 
за пра ца ваў пе ра соў ны пункт для ака зан ня да па мо гі 
бяз до мным.

— Ён пры яз джае ў мес цы, дзе збі ра юц ца бяз до мныя. Тут 
яны мо гуць вы піць гар ба ты, атры маць пра дук ты, гі гі е ніч ныя 
на бо ры, а так са ма цёп лыя рэ чы, — па ве да мі лі «Звяз дзе» 
ў Ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
Чыр во на га Кры жа.

Га ра джа не мо гуць пры нес ці зі мо вы абу так, курт кі, шап кі, 
шта ны, паль чат кі і ін шае ў тры пунк ты пры ёму рэ чаў, ар га-
ні за ва ныя пры ра ён ных ар га ні за цы ях Чыр во на га Кры жа. 
Па да рун кі не абы яка вых лю дзей аба вяз ко ва бу дуць пе ра-
да дзе ны тым, хто за мяр зае на ву лі цы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПРЫЙ ШЛІ НА ВЫ РУЧ КУ ПА ЛОМ НІ КАМ
Уве ча ры ў Дзяр жын скім ра ё не да па мо га вы ра та валь-
ні каў спат рэ бі ла ся па лом ні кам з Коб ры на.

Тут на тра се М1 ка ля вёс кі Кры са ва зла маў ся аў то бус 
«Не аплан», які пе ра во зіў лю дзей. Яны вяр та лі ся пас ля па-
кла нен ня свя ты ні — Да рам валх воў. Тэм пе ра ту ра на ву лі цы 
на блі жа ла ся да мі нус 15 гра ду саў, а ся род 55 па лом ні каў 
бы ло ў тым лі ку і чац вё ра дзя цей...

— Бы ла за дзей ні ча на ра ён ная сіс тэ ма па пя рэдж ван ня і 
лік ві да цыі над звы чай ных зда рэн няў. Да ра бо ты, акра мя на-
шых вы ра та валь ні каў, пад клю чы лі ся прад стаў ні кі ад дзе ла 
аду ка цыі і дзяр жын ска га аў та пар ка, — рас па вя лі ў Мін скім 
аб лас ным упраў лен ні МНС. — Да пры быц ця з яго аў то бу са 
лю дзей ча со ва раз мяс ці лі ў аграр на-тэх ніч ным пра фе сій ным 
лі цэі ў Дзяр жын ску. Пры клад на без чвэр ці апоў на чы аў то бус 
з па лом ні ка мі вы ехаў у Коб рын.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СМЕРЦЬ ПАД КО ЛА МІ
Тра ге дыя на да ро зе зда ры ла ся з 64-га до вым пен сі я-
не рам, які пе ра хо дзіў ву лі цу Ча люс кін цаў у Ма гі лё ве 
па не рэ гу ля ва ным пе ша ход ным пе ра хо дзе. 

Ся род бе ла га дня яго збіў аў то бус, пры чы ніў шы смя-
рот ную траў му. Пры чы на ДТЗ уста наў лі ва ец ца. Але, як па-
ве да мі ла ін спек тар ад дзя лен ня аб лас но га ўпраў лен ня ДАІ 
Тац ця на Ста ра сот ні ка ва, да ня шчас ных вы пад каў час цей 
за ўсё вя дуць па ру шэн ні пра ві лаў да рож на га ру ху як ва-
дзі це ля мі, якія па він ны скі даць хут касць ка ля пе ша ход ных 
пе ра хо даў, так і са мі мі пе ша хо да мі, якія кра на юц ца з мес ца 
не пе ра ка наў шы ся ў тым, што ня ма не бяс пе кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СМІ ТРЭ БА ПА ВА ЖАЦЬ
На Ві цеб шчы не за ня свое ча со вае рэ ага ван не на кры-
ты ку ў СМІ ле тась па ка ра лі больш як двац цаць ад-
каз ных асоб.

— Уся го па вы яў ле ных Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Ві цеб-
скай воб лас ці фак тах па ру шэн няў па тра ба ван няў Ука за Прэ-
зі дэн та № 630 «Аб рэ ага ван ні служ бо вых асоб на кры тыч ныя 
вы ступ лен ні ў дзяр жаў ных срод ках ма са вай ін фар ма цыі» 
пры цяг ну лі да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 22 служ бо выя 
асобы, — па ве да мі лі ў кант роль ным ве дам стве. Ся род ві на-
ва тых — кі раў ні кі сель ска гас па дар чых, да рож на-бу даў ні чай 
ар га ні за цый, упраў лен ня сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Лёз нен ска га рай вы кан ка ма і ін шыя чы ноў ні кі.

«Рэ кард сме нам» ста ла кі раў ніц тва ад ной з гас па да рак 
Дуб ро вен ска га ра ё на, якое на 129 дзён паз ней, чым трэ ба, 
ад ка за ла на кры ты ку ў мяс цо вай ра ён най га зе це.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СЛУ ЖЫЦЬ ТРЭ БА БЕЗ КОМП ЛЕК САЎ
Рэс пуб лі кан скі цэнтр праб лем ча ла ве ка БДУ рас-
пра ца ваў но вы апа рат на-пра грам ны комп лекс для 
ды яг нос ты кі пра фе сій на-псі ха ла гіч най пры дат нас ці 
су пра цоў ні каў МУС.

Гэ ты комп лекс пры зна ча ны для ды яг нос ты кі і да сле да ван-
ня ней ра псі ха ла гіч ных, псі ха фі зі я ла гіч ных і са цы яль на-аса-
бо вых якас цяў вай скоў цаў, якія за бяс печ ва юць на цы я наль-
на-дзяр жаў ную бяс пе ку і ахоў ва юць па праў чыя ка ло ніі, спе-
цы яль ныя гру зы, асаб лі ва важ ныя дзяр жаў ныя аб' ек ты. 

Пра ца над ства рэн нем апа рат на-пра грам на га комп лек су 
доў жы ла ся ця гам двух га доў. На сён ня ён прай шоў па спя-
хо вую апра ба цыю на аса бо вым са ста ве ўнут ра ных вой скаў, 
пад час якой бы ло пра тэс ці ра ва на звыш 200 вай скоў цаў, 
якія пра хо дзяць служ бу па кант рак це ў па праў чых ка ло ні-
ях. У блі жэй шы час но вая рас пра цоў ка цэнт ра БДУ бу дзе 
вы ка рыс тоў вац ца струк ту ра мі МУС, а іх штат ныя псі хо ла гі 
прой дуць на ву чан не ра бо це з комп лек сам. Ён, да рэ чы, ужо 
атры маў вы со кую ацэн ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БА БУ ЛЯ З УНУЧ КАЙ ЗА ГІ НУ ЛІ...
Не пра фе сій ная за ме на га за ва га ба ло на пры вя ла да 
гі бе лі двух ча ла век.

— Тра ге дыя ад бы ла ся а пер шай га дзі не дня ў вёс цы Ваў-
ка ві чы Та ла чын ска га ра ё на. 46-га до вы муж чы на прый шоў 
за мя ніць га за вы ба лон у до ме па жы лой жан чы ны. Яна па-
ка за ла, дзе зна хо дзіц ца ба лон, а са ма з 5-га до вай унуч кай 
пай шла ў дом. Муж чы на за мя ніў ба лон і вы ра шыў пра ве рыць 
з да па мо гай за пал кі гер ме тыч насць злу чэн ня га за ва га ба-
ло на і плі ты. У гэ ты мо мант ад бы ла ся ўспыш ка га зу, і яго 
вы кі ну ла на ву лі цу, — па ве да мі ла «Звяз дзе» 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. Ка лі муж чы на апры том неў, дом ужо га рэў. 
Ві ноў нік зда рэн ня атры маў апё кі тва ру і рук 2-й сту пе ні. Ба-
бу ля з унуч кай вый сці з вог нен на га до ма не змаг лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» 
(ОАО «ДСТ-1, г. Витебск») 

в связи с реорганизацией проводит выкуп собственных акций 
по требованию акционеров, проголосовавших против, 

а также не участвовавших во внеочередном общем собрании акционеров 
15 января 2014 г. с целью их аннулирования.

Цена выкупа акций Общества составляет: 
6 500 (шесть тысяч пятьсот) бел. рублей за одну простую (обыкновенную) 

акцию.
Письменное требование (заявление) от акционера о выкупе акций на-

правляется по почте либо нарочно в ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» по адресу: 
210026, г. Витебск, ул. Суворова, 16 (в рабочие дни – с 9.00 до 17.00, тел. 
(0212) 36 98 50). 

Срок предъявления акционерами требований (заявлений) о выкупе 
акций – с 16 января 2014 г. по 06 марта 2014 г. (включительно). 

Для заключения договора купли-продажи акционеру необходимо в 
срок с 07 марта 2014 г. по 05 апреля 2014 г. обратиться в депозитарий 
Общества – филиал № 200 – Витебское областное управление ОАО «АСБ 
Беларусбанк» по адресу: г. Витебск, ул. Ленина, 10-б, кабинет 312, тел. (0212) 
20 48 50. При себе иметь паспорт.

Срок оплаты за приобретенные акции – не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней после совершения сделки. Форма оплаты: наличными де-
нежными средствами через кассу Общества или безналичным расчетом 
на вкладные (карт) счета.

Контактный телефон: (0212) 36 98 50. УНП 300000398 

Ад ным з най важ ней шых па каз чы-
каў якас ці жыц ця ў кра і не з'яў ля ец ца 
ўзро вень ме ды цын ска га аб слу гоў-
ван ня. На ўча раш няй су стрэ чы чле-
наў Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў бе ла рус ка га пар ла мен та па 
ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай па лі ты цы з 
прад стаў ні ка мі Сла вац кай ура чэб-
най па ла ты і гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Бе ла рус кая аса цы я цыя ўра чоў» 
гу тар ка за кра на ла як па да бен ствы і 
ад роз нен ні сіс тэм ахо вы зда роўя ў 
Бе ла ру сі і Сла ва кіі, так і пра ва выя 
ас пек ты пра цы ўра чоў.

Ва лян цін МІ ЛА ШЭЎ СКІ, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай па лі ты цы, член 
ра бо чай гру пы ўра да па су пра цоў ніц тве з 
пар ла мен там Сла вац кай Рэс пуб лі кі звяр-
нуў ува гу на тое, што з ча соў Са вец ка га 
Са ю за ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя Бе ла ру сі не 
ад бы ло ся знач ных змен. Ана ла гіч ныя сіс тэ-
мы функ цы я ну юць у Вя лі ка бры та ніі і Шве-
цыі. Фі нан са ван не ідзе з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту і раз мяр коў ва ец ца па нар ма ты ве 
на ад на го жы ха ра. У той жа час у нас ёсць 
плат ныя ме ды цын скія па слу гі — як пра ві ла, 
тыя, што не з'яў ля юц ца са цы яль ны мі (ад іх 
не за ле жыць пра цяг ласць жыц ця па цы ен та), 
на прык лад, плас тыч ныя апе ра цыі.

Прэ зі дэнт Сла вац кай ура чэб най па ла-
ты Ма ры ян КА ЛАР ад зна чыў, што сён ня ў 
Сла ва кіі ад бы ва ец ца пе ра ход ад са цы я ліс-
тыч най сіс тэ мы ахо вы зда роўя да сіс тэ мы, 
дзе знач ную ро лю хо ча ады гры ваць ры нак. 
«Але баль ні цы ні ко лі не бу дуць «та ва рам», 
а па цы ент — «клі ен там», — пад крэс ліў Ма-
ры ян Ка лар. У Сла ва кіі кож ны ўрач па ві нен 
рэ гіст ра вац ца ў Сла вац кай ура чэб най па-
ла це — гэ та адзі ная на ву ко ва-да след чая і 
пра фе сій ная ар га ні за цыя ўра чоў у кра і не. 
Так, у па ла це за рэ гіст ра ва на 23 ты ся чы 
ўра чоў, з іх 14,5 ты ся чы з'яў ля юц ца яе чле-
на мі, якім аказ ва ец ца эка на міч ная і юры-
дыч ная да па мо га.

У Сла ва кіі па вы шэн не ква лі фі ка цыі 
аба вяз ко вае для кож на га ўра ча, і гэ та пра-
пі са на ў За ко не. За кож ныя 5 га доў урач 

па ві нен атры маць мі ні мум 250 «крэ ды таў» 
(ба лаў, якія на ліч ва юц ца, на прык лад, за 
ўдзел у на ву ко вых кан фе рэн цы ях, за пуб-
лі ка цыю на ву ко вых да сле да ван няў). У тых, 
хто жы ве і пра цуе ў не вя лі кіх на се ле ных 
пунк тах, на ту раль на, уз ні ка лі праб ле мы з 
«крэ ды та мі», та му быў ство ра ны спе цы-
яль ны пар тал Сла вац кай аса цы я цыі ўра-
чоў. Там раз мяс ці лі свае на ву ко выя тэ зі сы 
больш чым 900 ура чоў. Там жа яны мо гуць 
пра хо дзіць ды дак тыч ныя тэс ты і атрым лі-
ваць за гэ та не аб ход ныя ба лы.

Як рас ка заў жур на ліс там Дзміт рый 
ШАЎ ЦОЎ, член Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, 
ме ды цын скай куль ту ры, ся мей най і 
мо ла дзе вай па лі ты цы, стар шы ня Бе ла-
рус кай аса цы я цыі ўра чоў, гэ тая су стрэ ча 
мае вель мі важ нае зна чэн не. «Мы су стра-
ка ем ся са Сла вац кай ура чэб най па ла тай 
для та го, каб да ве дац ца, як пра во дзіц ца ў 
іх за ка на даў чая дзей насць у га лі не ахо вы 
зда роўя, які ўплыў і якое зна чэн не ма юць 
гра мад скія ар га ні за цыі ў за ка нат вор чым 
пра цэ се, так са ма для нас ці ка выя пы тан ні 
пра ва вой аба ро ны ўра чоў», — пад крэс ліў 
пар ла мен та рый. Ён ак цэн та ваў ува гу на 
тым, што ў Сла ва кіі доб ра пра цуе сіс тэ-
ма пра ва вой аба ро ны ўра чоў. Іх ін та рэ сы 
прад стаў ля юц ца ў су дзе на пра цэ сах як ад-
мі ніст ра цый ных, так і кры мі наль ных. Кож ны 
ўрач пла ціць пэў ны ўнё сак, і, ка лі ўзні кае 
не аб ход насць, юры дыч ная і ад ва кац кая да-
па мо га пра да стаў ля ец ца яму бяс плат на.

Па сло вах Шаў цо ва, пры Бе ла рус кай 
аса цы я цыі ўра чоў ужо ство ра на ад ва кац-
кая служ ба, якая зай ма ец ца не па срэд на 
пра ва вой аба ро най ме ды цын скіх ра бот-
ні каў. «Пра ца над гэ тым у нас па ча ла ся 
не так даў но — кры ху больш за паў го да 
та му, — па ве да міў дэ пу тат. — Мне вя до-
ма, што ў Сла вац кай Рэс пуб лі цы та кая 
служ ба іс нуе ўжо не адзін год. Ха це ла ся б 
да ве дац ца, што яна з ся бе ўяў ляе».

У вы ні ку су стрэ чы быў за клю ча ны да га-
вор аб су пра цоў ніц тве па між Бе ла рус кай 
аса цы я цы яй ура чоў і Сла вац кай ура чэб най 
па ла тай з мэ тай да лей шай су мес най пра цы 
дзе ля ўма ца ван ня сіс тэ мы ахо вы зда роўя.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

УП «Минский городской центр недвижимости» 

СООБЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ № 01-А-14 

(опубликовано в газете «Звязда» от 21.12.2013 г.):

- слова «28 января 2014 г.» заменить словами «5 февраля 2014 г.»; 
- слова «22 января 2014 г.» заменить словами «30 января 2014 г.»;
- слова «в 1100» заменить словами «в 1600».   

Телефон для справок 226-16-72. Интернет: www.mgcn.by.

УНП 190398583

На тэр мо мет ры, што ві сіць на 
До ме мі ла сэр нас ці, — з ра ні цы 
мі нус сям нац цаць, а лю дзей, 
га то вых га дзі на мі ста яць, каб 
па кла ніц ца свя ты ні, не мен шае. 
За дзень, па вод ле слоў Сяр гея 
Хіль ма на, на чаль ні ка га лоў на га 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо-
ты, куль ту ры і па спра вах мо-
ла дзі Мін гар вы кан ка ма, у чар-
зе стаяць ка ля двац ца ці ты сяч 
ча ла век. Як па ве да мі лі ў До ме 
мі ла сэр нас ці, па ста не на ўча-
раш нюю ра ні цу да Да роў валх-
воў да кра ну лі ся ўжо ча ты рыс та 
ты сяч вер ні каў.

Сён ня ў абед свя ты ня на кі ру ец ца 
да лей па за пла на ва ным марш ру це 
— у Кі еў. Пы тан не аб тым, ці не пе-
ра ду ма лі яе вез ці ту ды з-за бес па рад-
каў, якія за раз ад бы ва юц ца, ці ка ві ла 
мно гіх і бы ло пер шым на ўча раш няй 
прэс-кан фе рэн цыі, пад час якой на 
пы тан ні бе ла рус кіх жур на ліс таў ад-
каз ва лі прад стаў ні кі афон скай дэ ле-
га цыі, ста ран ня мі якіх Да ры валх воў 
бы лі пры ве зе ны ў Мінск. Ні я кіх змен у 
пе ра мя шчэн ні свя ты ні не бу дзе, па ве-
да міў прад стаў нік ма нас ты ра свя то га 
Паў ла ў Свя шчэн ным Кі но це Свя той 
Га ры Афон схі ма нах Ні ка дзім. «Укра-
ін ская ўла да, ула да су ве рэн най дзяр-
жа вы га ран та ва ла поў ную бяс пе ку, — 
за зна чыў ён. — Спа дзя ём ся на Бо га і 
на га ран тыі, якія нам да лі».

Зрэш ты, хто ве дае, мо жа, ме на ві-
та пры быц цё да роў у бу шу ю чы Кі еў 
па кла дзе па ча так уста ля ван ню мі ру 
на ўкра ін скай зям лі. І гэ та бу дзе тым 
са мым цу дам, яко га кож ны з нас ча-
кае ад вя лі кай свя ты ні? «Гас подзь 
адзін ве дае, ка му, ка лі і праз што 
Ён мо жа па слаць зям ны цуд», — га-
во раць на сель ні кі свя той га ры. Яны, 
на прык лад, лі чаць цу дам тое, што 
за мест абя ца най мя це лі цы ўвесь час, 
коль кі Да ры зна хо дзяц ца ў Мін ску, 
све ціць сон ца (і як мож на з імі спра-

чац ца, ка лі ў пра гно зах сі ноп ты каў і 
ў се ра ду, і ў чац вер зна чыў ся сне га-
пад?). Ды і ў Маск ве, па куль свя ты ня 
там зна хо дзі ла ся, бы ло на дзі ва цёп-
лае для сту дзе ня на двор'е, а як толь-
кі яе пе ра вез лі ў Санкт-Пе цяр бург, 
у ста лі цы па ча ла ся за вея, а пас ля 
рэз ка па ха ла да ла.

На огул, як рас ка заў ігу мен ма-
нас ты ра свя то га Паў ла ар хі манд-
рыт Пар фе ній (ён, да рэ чы, жы ве на 
Афо не з 1954 го да і ўжо со рак га доў 
уз на чаль вае ма нас тыр) шлях да роў 
да на шых зя мель быў ня прос ты. Іх 
упер шы ню за пя ці сот га до вую гіс то-
рыю вы вез лі з Грэ цыі. Там, у ме жах 
міт ра по ліі, іх вы во зяць час ад ча су, 
за да валь ня ю чы прось бы пры хо даў. 
Пры чым, пад крэс лі ва юць ма на хі, 
гэ та ні ко лі не ад бы ва ец ца па іні цы-
я ты ве са міх свя та гор цаў — толь кі 
па прось бе вер ні каў і іх па сты раў. 
Ме на ві та та кая прось ба па сту пі ла 
два га ды на зад на Афон ад Па тры-
яр ха Мас коў ска га і Усяе Ру сі Кі ры-
ла. Увесь на ступ ны час афарм ля лі ся 
ад па вед ныя да ку мен ты, бы ло атры-
ма на бла сла вен не ад Уся лен ска га 
па тры яр ха і ад Свя шчэн на га Кі но та 
свя той га ры Афон — пра цэс вы ва-
зу свя тынь за ме жы Грэ цыі на шмат 
больш скла да ны.

«Але, на ват ка лі ўсе да зво лы бы лі 
атры ма ны, нас не па кі да лі су мнен ні, 
— дзе ліц ца на ста я цель. — У Грэ цыі 
ўсе з дзя цін ства ве да юць пра над-
звы чай су ро вую рус кую зі му. І ка лі на 
Афон пры ехаў прад стаў нік Мас коў-
скай па тры яр хіі, каб удак лад ніць дэ-
та лі па езд кі, мы з ім гэ ты мі су мнен ня-
мі па дзя лі лі ся: мо жа, пе ра нес ці тэр-
мін зна хо джан ня свя ты ні на ва шых 
зем лях на вяс ну, пас ля Вя лі ка дня? 
Але слу жы цель РПЦ нас за пэў ніў, 
што ва шы лю дзі пры выч ныя і да сне-
гу, і да хо ла ду, і гэ та толь кі ўзмоц ніць 
іх жа дан не да кра нуц ца да да роў. Так 
яно і атры ма ла ся. І мы дзя ку ем за 
тое Бо гу, бо ні чо га не бы вае вы пад-

ко вым, усё ро біц ца па за ду ме Бо жай. 
Мы па е дзем з Мін ска, гэ так жа, як і 
з Маск вы, і з Санкт-Пе цяр бур га, з 
са мы мі леп шы мі ўра жан ня мі, ус па-
мі на ю чы цяп ло і лю боў, з які мі нас 
тут пры ма лі...»

Не абы шлі ўва гай жур на ліс ты і пы-
тан не аб са праўд нас ці да роў: вя до ма, 
што не ка то рыя на ву коў цы ста вяць яе 
пад су мнен не. Ад каз схі ма на ха Ні ка-
дзі ма быў ад на знач ны: у на сель ні-
каў Афо на та кіх су мнен няў ня ма. На 
свя той га ры за ха ва ла ся шмат рэ лік-
вій хрыс ці ян ства, якія, як уяў ля ец ца 
мно гім лю дзям, за ха вац ца за ты ся ча-
год дзі прос та не маг лі. Але з Бо жай 
да па мо гай яны за ха ва лі ся, га во рыць 
схі ма нах. «Мы не лі чым па трэб ным 
пра во дзіць на ву ко вую экс пер ты зу, 
якая б па цвер дзі ла са праўд насць 
да роў, бо са ма свя ты ня шмат лі кі мі 
Бо жы мі цу да мі, якія праз яе здзяйс-
ня юц ца, па цвяр джае гэ та».

Ці бы лі за фік са ва ныя цу ды або 
аца лен ні ка ля Да роў, па куль яны зна-
хо дзяц ца ў Мін ску? Свя та гор цы на 
гэ та пы тан не не ад ка за лі: та кія рэ чы 
ста но вяц ца вя до мы мі праз не каль кі 
дзён. У Маск ве, як рас ка за лі ма на хі, 
на зі ра ла ся не каль кі вы пад каў вар'-
я ван ня, што і ня дзіў на: вя до ма, што 
да ры асаб лі ва ўплы ва юць на лю дзей 
апан та ных. «Га лоў ная пе ра шко да 
для цу даў — на ша ня вер'е»,— сцвяр-
джа юць свя тыя ай цы, пры гэ тым да-
да ючы, што не ўсе цу ды бач ныя, яны 
мо гуць ад бы вац ца ў на шай свя до-
мас ці і ў на шай ду шы.

Ці пры вя зуць яшчэ якую-не будзь 
свя ты ню да нас з Афо на і якую ме-
на ві та? На гэ ты конт на свя той га-
ры пла наў не стро яць, цвёр да ве да-
ю чы: усё па за ду ме Бо жай. За тое 
ар хі манд рыт Пар фе ній па абя цаў ін-
шае: «Мы бу дзем ма ліц ца апя кун цы 
Афо на Ба га ро дзі цы за ва шу свя тую 
зям лю»...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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Па кла ніц ца свя ты ніПа кла ніц ца свя ты ні  ��

УСЁ ПА ЗА ДУ МЕ БО ЖАЙ...
Да ры валх воў заўт ра на кі ру юц ца ў Кі еў, 

ня гле дзя чы на бес па рад кі ва ўкра ін скай ста лі цы

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Бы ло пра ве дзе на пад клю чэн не да СККС гуль ня-

вых аў та ма таў, кас бук ме кер скіх кан тор і та та лі за-
та раў. У іг раль ных уста но вах з'я ві лі ся спе цы яль ныя 
ка са выя тэр мі на лы, якія да зва ля юць кант ра ля ваць 
фак тыч ны пры ём і вы пла ту на яў ных гра шо вых 
срод каў удзель ні кам аза ртных гуль няў.

З улі кам уво ду СККС у экс плу а та цыю, сё ле та 
пра ду гле джа на зме на асаб лі ва га рэ жы му па дат-
ка аб кла дан ня — па да тку на іг раль ны біз нес. У 
пры ват нас ці, па шы ра ец ца пад атко вая ба за гэ та га 
па да тку за кошт увя дзен ня да дат ко ва га аб' ек та 
па дат ка аб кла дан ня — ста ноў чай роз ні цы па між 
су май пры ня тых ста вак і су май вы пла ча ных вый-
гры шаў. Стаў ка па да тку на іг раль ны біз нес па 
гэ тым аб' ек це па дат ка аб кла дан ня вы зна ча ец ца 
ў па ме ры 4%.

У су вя зі з тым, што ў да чы нен ні да іг раль на га 
аў та ма та, іг раль на га ста ла, ка сы бук ме кер скай 
кан то ры і ка сы та та лі за та ра ўста ноў ле ны фік са-
ва ныя стаў кі па да тку, пад атко вая ба за вы зна ча ец-
ца асоб на для гэ тых аб' ек таў па дат ка аб кла дан ня 
і спе цы яль на для ста ноў чай роз ні цы па між су-
май пры ня тых ста вак у аза ртных гуль нях і су май 
вы пла ча ных вый гры шаў. У мэ тах ад ноль ка ва га 
пры мя нен ня нор маў Пад атко ва га ко дэк са сён-
ня кан крэ ты за ва на па няц це роз ні цы па між су май 
пры ня тых ста вак і су май вы пла ча ных вый гры шаў 
у аза ртных гуль нях у да чы нен ні да кож най з раз-
на від нас цяў аза ртных гуль няў. Гэ та да зво ле ныя ў 
Бе ла ру сі ві ды (гуль ня ў кар ты, у кос ці, цы лінд рыч-
ная гуль ня (ру лет ка), гуль ня на іг раль ных аў та ма-
тах, та та лі за тар і бук ме кер ская гуль ня).

Ця пер для ар га ні за та раў, якія вы ка рыс тоў ва-
юць элект рон ныя іг раль ныя ста лы, што ма юць 
тэх ніч ную маг чы масць пад клю чэн ня да СККС, з 
1 сту дзе ня пра ду гледж ва ец ца па ні жэн не ў два ра-

зы стаў кі па да тку на іг раль ны біз нес у фік са ва най 
су ме. Ча ка ец ца, што гэ та бу дзе сты му ля ваць ула-
даль ні каў та ко га біз не су да за ме ны тра ды цый ных 
ста лоў на элект рон ныя, якія мож на кант ра ля ваць 
з вы ка ры стан нем СККС.

Элект рон ныя дэк ла ра цыі
Спа да ры ня Кан дра цен ка ад зна чы ла, што па да-

ваць дэк ла ра цыі ў пад атко вую ін спек цыю ў элект-
рон ным вы гля дзе з гэ та га го да аба вя за ны ўсе 
пла цель шчы кі ПДВ у Бе ла ру сі. Но ва ўвя дзен не 
на кі ра ва на на ўдас ка на лен не пад атко ва га ад мі-
ніст ра ван ня і ап ты мі за цыю вы дат каў на яго пра-
вя дзен не.

Па коль кі па між ус туп лен нем у сі лу ад па вед-
ных змя нен няў у Пад атко вым ко дэксе і тэр мі на мі 
зда чы пад атко вых дэк ла ра цый у сту дзе ні прай-
шло ня шмат ча су, то да пад клю чэн ня да сіс тэ мы 
элект рон на га дэк ла ра ван ня (СЭД) пла цель шчы кі 
ПДВ ма юць пра ва на кі роў ваць у пад атко вы ор ган 
пад атко выя дэк ла ра цыі (раз лі кі) і на па пя ро вым 
нось бі це. Ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у гэ тым 
вы пад ку не пра ду гледж ва ец ца.

Сіс тэ ма элект рон на га дэк ла ра ван ня функ цы я-
нуе ў рэс пуб лі цы ўжо пяць га доў. Яе вы ка ры стан не 
да зва ляе па лег чыць для пла цель шчы каў пра цэс 
скла дан ня пад атко вых дэк ла ра цый, што знач на 

ска ра чае іх ча са выя і ма тэ ры яль ныя вы дат кі, у 
тым лі ку на на вед ван не пад атко ва га ор га на. Акра-
мя та го, аў та ма ты за ва ны кант роль дак лад нас ці 
за паў нен ня па каз чы каў пад атко вых дэк ла ра цый 
да зва ляе па збег нуць па мы лак, якія мо гуць вы клі-
каць пры цяг нен не пла цель шчы ка да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці за ня вы пла ту па дат каў.

Асоб на на га даю, што сэр віс «Элект рон ная 
пры ём ная» да зва ляе дыс тан цый на за пі сац ца на 
пры ём да кі раў ніц тва пад атко ва га ор га на, а Цэнтр 
элект рон на га ін фар ма ван ня пры зна ча ны для іні-
цы я тыў на га на кі ра ван ня па ве дам лен няў на элект-
рон ныя ад ра сы пла цель шчы каў праз ін тэр нэт.

У пад атко вых ор га нах ар га ні за ва ны кан суль-
та цыі па пы тан нях уста ноў кі, на лад кі і функ цы я-
на ван ня пра грам ных срод каў СЭД і аб ста ля ва ны 
спе цы яль ныя на ву чаль ныя мес цы. Акра мя та-
го, су пра цоў ні кі пад атко вых ор га наў аказ ва юць 
прак тыч ную да па мо гу пры скла дан ні і на кі ра ван ні 
пад атко вых дэк ла ра цый. Ужо сён ня, аца ніў шы 
пе ра ва гу СЭД, яе вы ка рыс тоў ва юць больш за 
148 ты сяч пла цель шчы каў, у тым лі ку больш за 
81 ты ся чу ар га ні за цый і 67 ты сяч ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. Пры гэ тым толь кі ле тась іх 
коль касць па вя лі чы ла ся больш чым на 42 ты ся чы, 
у тым лі ку ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў — на 
28 ты сяч ча ла век.

Па да так і не ру хо масць
З пер шых дзён го да іс тот на па шы ра ец ца па няц-

це «ка пі таль най па бу до вы (бу дын ка, збу да ван ня)» 
для мэт вы зна чэн ня аб' ек та па дат ка аб кла дан ня па-
дат кам на не ру хо масць. Ле тась па дат кам на не ру-
хо масць на прад пры ем ствах аб кла да лі ся аб' ек ты, 
якія ад но сяц ца да ка пі таль ных па бу доў у ад па вед-
нас ці з За ко нам «Аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру-
хо май ма ё мас ці, пра воў на яе і здзе лак з ёй». Ця пер 

да ка пі таль ных па бу доў (бу дын каў, збу да ван няў) 
за лі ча ны і ін шыя аб' ек ты, якія кла сі фі ку юц ца як бу-
дын кі і збу да ван ні ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 
(аб' ек ты, якія з'яў ля юц ца бу дын ка мі, збу да ван ня мі, 
але не пад ля га юць дзяр жаў най рэ гіст ра цыі).

Адзі ны па да так 
для прад пры маль ні каў

На тал ля Кан дра цен ка па ве да мі ла, што ця пер 
для та кіх па дат ка пла цель шчы каў удак лад не ны 
пе ра лік да ку мен таў, якія па цвяр джа юць на быц-
цё (па ступ лен не) та ва раў, на бы тых на тэ ры то рыі 
дзяр жаў — чле наў Мыт на га са ю за. Та кі мі да ку-
мен та мі з'яў ля юц ца: да га во ры, на пад ста ве якіх 
та ва ры ўво зяц ца ў Бе ла русь з гэ тых дзяр жаў, 
транс парт ныя (та ва ра су пра ва джаль ныя) да ку мен-
ты, якія па цвяр джа юць іх рух, ра хун кі-фак ту ры 
па дат ка пла цель шчы каў дзяр жаў — чле наў Мыт на-
га са ю за. Толь кі пры на яў нас ці гэ тых да ку мен таў 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі пры вы лі чэн ні 
адзі на га па да тку не ўжы ва юць ка э фі цы ент, боль-
шы за 2. Па доб ныя да ку мен ты так са ма з'яў ля юц ца 
пад ста вай для пе ра хо ду ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў — пла цель шчы каў адзі на га па да тку, 
што ажыц цяў ля юць роз ніч ны ган даль, на ін шыя 
рэ жы мы па дат ка аб кла дан ня.

Акра мя та го, сё ле та ў да чы нен ні да та ва раў, 
што ўве зе ны у Бе ла русь з дзяр жаў — чле наў Мыт-
на га са ю за без не аб ход ных да ку мен таў, пла цель-
шчы кі адзі на га па да тку аба вя за ны за бяс пе чыць 
на яў насць пер ша сных улі ко вых да ку мен таў (іх 
фор мы за цвяр джа юц ца ўпаў на ва жа ны мі дзярж-
ор га на мі) пры за хоў ван ні та ва раў у кра мах, ін шых 
мес цах, а так са ма пры іх ад праў цы з мес цаў за-
хоў ван ня ў мес цы рэа лі за цыі.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ.

ІГ РАЛЬ НЫ БІЗ НЕС ТРАП ЛЯЕ ПАД СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ РЭ ЖЫМ...

Сё ле та ў да чы нен ні да та ва раў, 
што ўве зе ны у Бе ла русь з дзяр жаў — 
чле наў Мыт на га са ю за без не аб ход ных 
да ку мен таў, пла цель шчы кі адзі на га 
па да тку аба вя за ны за бяс пе чыць на яў насць 
пер ша сных улі ко вых да ку мен таў.

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

КА ЛІ ВА ЎРА ЧОЎ 
З'Я ВЯЦ ЦА АД ВА КА ТЫ?

«Звяз да» па пра сі ла пра ка мен та ваць 
сі ту а цыю, якая скла ла ся ва Укра і не, 
па лі то ла га, док та ра гіс та рыч ных на-
вук, пра фе са ра Але га БУ ХАЎ ЦА.

— Па-пер шае, у пост са вец кае пла ван-
не дзяр жа ва пад наз вай Укра і на пус ці ла-
ся не з той ло цы яй, з якой яна маг ла б 
за хоў ваць ку ды больш устой лі выя тэм пы 
раз віц ця і ку ды больш грун тоў на бу да ваць 
укра ін скую дзяр жаў насць.

У свой час за ход не еў ра пей скія спе-
цы я ліс ты ду ма лі, што для пост са вец кай 
пра сто ры на цыя — гэ та тая свя шчэн ная 
па су дзі на гра ма дзян скай сва бо ды, якая 
да па мо жа ады сці ад та та лі тар на га мі ну-
ла га. Але на ўкра ін скім пры кла дзе, ка лі 
кра і на эт на куль тур на, гіс то ры ка-цы ві лі-
за цый на вель мі раз на род ная, гэ та ады-
гра ла ро лю за кла дзе най пад бу ды нак 
укра ін скай на цыі вы бу хо вай пры ла ды. 
Да вы ка нан ня бы ла пры ня та ма дэль па-
бу до вы эт на куль тур най на цыі. У ад па вед-
нас ці з ёй не ўкра ін цам, якіх вель мі шмат 
(асаб лі ва рус кіх, ды і бе ла ру саў — больш 
за 400 ты сяч), трэ ба бы ло асі мі ля вац ца, 
гэ та зна чыць стаць у эт на куль тур ных ад-
но сі нах укра ін ца мі, каб атры маць ста тус 
чле на ўкра ін скай на цыі.

Па коль кі Укра і на для нас не толь кі 
сяст ра і су сед ка, але і дзяр жа ва, з якой 
агуль ная мя жа скла дае амаль 1100 кі ла-
мет раў, усё, што там ад бы ва ец ца, вель мі 
нас хва люе. На ту раль на, што і прэс-сак-
ра тар ра сій ска га прэ зі дэн та з за кла по ча-
нас цю ка заў пра ўкра ін скі кры зіс.

У ад роз нен не ад Укра і ны, у нас ма дэль 
гра ма дзян ска-па лі тыч най на цыі. Гэ та зна-
чыць, што не за леж на ад та го, што я — эт-
ніч ны бе ла рус, а вы — эт ніч ная рус кая, 
мы абое — паў на праў ныя чле ны бе ла рус-
кай на цыі. Без умоў на, у нас ёсць на цы я-
наль на-ад ра джэн скі на пра мак, але ён не 

ад люст роў вае вя лі кі спектр гра мад скай 
свя до мас ці. Ма са вая свя до масць Бе ла-
ру сі не рэ агуе на тое, што так рас хіст вае 
ўкра ін скую на цыю.

Там, акра мя трох аб лас цей, якія заў сё-
ды вы кон ва юць ро лю ла ка ма ты ва ў ме ха-
ніз мах дэ ста бі лі за цыі, — Львоў ская, Іва-
на-Фран коў ская і Цяр но паль ская, ёсць 
ку ды больш шмат лі кая част ка Укра і ны — 
ус ход няя, паўд нё ва-ўс ход няя і паўд нё вая 
Укра і на. З пунк ту гле джан ня «за ход ні каў» 
жы ха ры гэ тай част кі не з'яў ля юц ца паў-
на вар тас ны мі ўкра ін ца мі, бо яны рус ка-
моў ныя. До свед Бе ла ру сі па каз вае, што 
пе ра важ ная рус ка моў насць не па збаў ляе 
нас бе ла рус кай ідэн тыч нас ці.

Па-дру гое (і гэ та, на мой по гляд, вель мі 
іс тот на), пост са вец кае раз віц цё Укра і ны 
пай шло па шля ху алі гар хі за цыі эка но мі кі. 
Ка лі най больш важ кія і тлус тыя ка вал кі 
дзяр жаў най улас нас ці пе ра хо дзі лі ў ру кі 
тых, хто быў бліз кі да ўла ды, у вы ні ку 
ўтва ры лі ся цэ лыя кла ны. Та му ва Укра-
і не ін дэк сы са цы яль на га 
рас сла ен ня ку ды больш 
праб лем ныя для ўстой лі-
ва га раз віц ця, чым у той 
жа Бе ла ру сі. 

Больш за тое, Укра і на, на 
мой по гляд, вель мі не аб ду-
ма на зра бі ла, ка лі, ус ту піў-
шы ў Су свет ную ганд лё вую 
ар га ні за цыю, не ста ла пра-
во дзіць моц ную і зра зу ме-
лую эка на міч ную па лі ты ку. 
Кі тай, на прык лад, 20 га доў 
рых та ваў ся, ус ту піў у СГА 
і толь кі вый граў ад гэ та га. 
Ці ка ва, што ў ка му ніс тыч ны 
Кі тай за ход ні біз нес ры нуў-
ся, ні бы ла сось на не раст. 
Бо ўла да там прад ка заль-
ная, вы клі кае да вер у прад-

пры маль ні каў. А ва Укра і не за 4 га ды яе 
член ства ў СГА сек тар па слуг вы рас да 60 
пра цэн таў ва ўсёй эка но мі цы. І доб ра бы ло 
б, ка лі б ён быў па доб ны да га ланд ска га, 
але тут сек тар па слуг раз дзі ма ец ца толь кі 
за кошт та го, што вя ду чыя ра ней га лі ны 
ін дуст рыі не вы трым лі ва юць кан ку рэн цыі. 
У са вец кія ча сы Укра і на бы ла дру гой па 
эка на міч най ва зе са юз най рэс пуб лі кай, 
а ця пер там ад бы ло ся скурч ван не рэ аль-
на га сек та ра.

За апош нія 10 га доў з-за алі гар хіч най 
ма дэ лі, з-за вель мі не кам форт на га эт на-
куль тур на га клі ма ту 10% на сель ніц тва ад-
туль вы еха ла. Ця пер бес пра цоўе скла дае 
тыя ж 10 пра цэн таў! Гэ та вель мі шмат для 
эка но мі кі кра і ны з пе рад дэ фолт ным рэй-
тын гам. Дапамога Ра сіі маг ла б вы пра віць 
сі ту а цыю, але тут умя ша ла ся чыс тая па-
лі ты ка і до ва ды апа зі цый най да ця пе раш-
няй ула ды част кі ўкра ін ска га па лі тыч на га 
іс тэб ліш мен ту. Яна на зы вае ся бе пра еў ра-
пей скай, а на са мрэч яна пра еў ра са юз ная, 

бо шчы ра паў та рае са мую рас паў сю джа-
ную па мыл ку пра «еў ра пей скі вы бар». Але 
ж Укра і на — еў ра пей ская дзяр жа ва. Не да-
рэ чнае ата я сам лі ван не цэ ла га (Еў ро пы) з 
част кай — Еў ра са ю зам — ад люст роў ва-
ец ца і ў ры то ры цы апа зі цыі.

Пуб лі цыст Мак сім Шаў чэн ка ска заў, 
што вя ліз ную ро лю ў па зі цыі тых, хто 
іні цы я ваў ак цыі пра тэс ту, ады гры ва юць 
моц ныя гран та выя ад лі чэн ні Еў ра са ю за і 
ЗША. Укра і ну там раз гля да юць як клю ча-
вое звя но, кант роль над раз віц цём яко га 
па ві нен за стра ха ваць ад рэ ін тэ гра цыі пад 
кі раў ніц твам Ра сіі. Вя до ма, іль ві ная до-
ля гэ тых гран таў спа жы ва ец ца да рэм на.   
Але ка лі ў кра і не 10 пра цэн таў бес пра цоў-
ных, то мож на ма бі лі за ваць да стат ко вую 
коль касць не за да во ле ных. Для го ра да ў 
2,5 міль ё на жы ха роў не каль кі дзя сят каў, 
на ват 100 ты сяч ча ла век — да лё ка не су-
цэль ны пра тэст, але гэ тыя дзя сят кі ты сяч 
за бяс печ ва юць агуль ны фон тры вож ных 
ча кан няў — КУ ДЫ ПОЙ ДЗЕ УКРА І НА?

Сён ня на на шых ва чах 
раз горт ва ец ца дра ма, ка лі 
«львы ры ка ю чыя» Май да-
на — перш за ўсё Ві таль 
Кліч ко, Ар се ній Яца нюк і 
Алег Цяг ні бок — стра ці лі 
кант роль над ма соў кай з яе 
на цысц кі мі ло зун га мі. Да-
рэ чы, ка лі мі ністр за меж-
ных спраў Гер ма ніі, ця пер 
бы лы, прый шоў на Май дан, 
ён ка заў пра гэ тыя сця гі і 
ло зун гі: «Пры бя ры це, у 
Гер ма ніі па лі цыя за та кое 
ад ра зу б арыш та ва ла».

Ду маю, што не ўтай ма ва-
ная сты хія ўжо за пу шча на 
на ар бі ту. І тыя, хто лі чаць 
ся бе яе па ва ды ра мі, зу сім 
ня даў на бы лі ў раз губ ле нас-

ці. Бо ма соў ка знач на больш ра ды каль на 
на стро е ная, чым яе лі да ры. Гэ та энер гія, 
якую, як джы на з бу тэль кі, ка лі вы пус ціш, 
то на зад не ўціс неш.

А За ход няя Еў ро па і Злу ча ныя Шта-
ты вя дуць па лі ты ку, якая б'е ўсе рэ кор-
ды кры ва душ нас ці. Ёсць вель мі вя до-
мая фор му ла Ору э ла: у прын цы пе, усе 
роў ныя, але не ка то рыя больш роў ныя. 
Еў ра са юз як раз гэ та і дэ ман струе. Ён га-
то вы мі рыц ца на ват з на цысц кі мі вок лі-
ча мі Май да на, толь кі б бы ло горш Ра сіі. І 
ка лі Ра сію аб ві на вач ва юць ва ўмя шан ні, 
а вы со кія служ бо выя асо бы Еў ра са ю за 
вы сту па юць з пра мо ва мі на ба ры ка дах, 
то як гэ та на зваць?

Тут мы па він ны зра біць вы сно вы. Мы, 
вя до ма, уша ноў ва ем свя шчэн ныя ка мя ні 
Еў ро пы, але на ды шоў час ад мо віц ца ад 
ілю зій, што Еў ра са юз ус пры мае нас як роў-
ных. Ён ус пры мае нас як менш роў ных.

Ця пер Еў ра са юз па ве да міў пра санк-
цыі ў су вя зі з за гі ну лы мі, але як лю дзі 
мо гуць не за гі нуць у та кім пек ле? І ні хто 
не ка жа пра ад каз насць лі да раў апа зі цыі. 
У той жа Гер ма ніі, Фран цыі пры ак цы ях 
пра тэс ту, якія су пра ва джа юц ца па гро ма-
мі і пад па ла мі, па лі цыя не цы ры мо ніц ца і 
не да зва ляе з'яў ляц ца на ву лі цах га ра доў 
у мас ках і шле мах.

Ду маю, што сі ту а цыя ва Укра і не ўжо 
не кі ру е мая. На ўрад ці чац вяр го вае пе ра-
мір'е бу дзе плён ным. Бо тыя, хто лі чаць 
ся бе лі да ра мі пра тэс ту, са праўд ны мі, 
не фар маль ны мі лі да ра мі не з'яў ля юц ца. 
Яца нюк быў су праць дэ ман та жу пом ні ка 
Ле ні ну, Кліч ко спа чат ку быў су праць гвал-
ту, але іх ні хто не па слу хаў. Яны са мі ака-
за лі ся за клад ні ка мі та го, што вы клі ка лі. 
Ду маю, кры зіс не толь кі пра цяг нец ца, але 
на пе ра дзе яшчэ бу дзе яго апа гей.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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УКРА ІН СКАЯ ДРА МА ЯК СТРА ТА ІЛЮ ЗІЙ


