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На мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па бюд жэ це і 
фі нан сах Аляк сандр МЯ КІН НІК 
пракаменціраваў нашай га зе це  

ня даў нія вы каз ван няў Прэ зі дэн та 
на шай кра і ны пра транс парт ныя 

пош лі ны, маг чы мую дэ на мі на цыю і 
крэ дыт ную па лі ты ку.

ПРАЗ 5 ГА ДОЎ МЯС ЦО ВЫЯ 
ДА РО ГІ «ПАД ЦЯГ НУЦ ЦА»
— Што ты чыц ца пош лі ны на транс парт, 

са праў ды, бы лі вя лі кія спрэч кі, у тым лі ку 
ся род дэ пу та таў у Па ла це прад стаў ні коў, 
пад час пры няц ця гэ та га да паў нен ня да за-
ка на даў ства. Але ін ша га вый сця, каб сён ня 
пад тры маць і дзяр жа ву, і на шы да рож ныя 
ар га ні за цыі, у нас не бы ло. Мно гія пра па-
ноў ва лі ўсё ж та кі ўвес ці ак цы зы на па лі ва, 
але, ка лі мы так зро бім, то яно бу дзе яшчэ 
да ра жэй шае, чым сён ня.

Да ро гі трэ ба пад трым лі ваць у доб рым 
ста не. Сён ня рэс пуб лі кан скія да ро гі — ка лі 
браць у цэ лым па Бе ла ру сі — зна хо дзяц ца 
ў доб рым ста не. А вось да ро гі аб лас но-
га зна чэн ня і мяс цо ва га ма юць па трэ бу 
ў фі нан са вых улі ван нях. Як па тлу ма чыў 
Прэ зі дэнт, 100% су мы (1 трыль ён 600 міль-
ё наў), якую мы па він ны са браць дзя ку ю чы 
пош лі не на транс парт, пой дзе вы ключ на на 
да ро гі: 50% — у рэс пуб лі кан скі бюд жэт на 
ра монт да рог рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня, 
ас тат нія 50% — у мяс цо вы бюд жэт на ра-
монт да рог мяс цо ва га зна чэн ня.

Ця пер кі раў ні кі да рож ных ар га ні за цый ча-
ка юць, што мяс цо выя ДРБУ па він ны атры-
маць ад 8 да 10 міль ё наў на ас фаль та ван не і 
пад тры ман не да рог. Пад крэс лю: не на аб слу-
гоў ван не да рог, а на пад тры ман не ас фаль-
та ва га па крыц ця. Гэ та доб рыя ўлі ван ні, ка лі 
браць у цэ лым, плюс яшчэ бу дуць улі ван ні з 
бо ку мяс цо вых бюд жэ таў — рай вы кан ка мы 
так са ма да дуць срод кі на ўтры ман не да рог. 
Ка лі мы бу дзем нар маль на фі нан са ваць гэ-
тую сфе ру, ду маю, што на пра ця гу 3-5 га доў 
мы «пад цяг нем» да ро гі, на ват мяс цо выя.

Вя до ма, мы ра зу ме лі, ка лі пры ма лі гэ ты 
за кон, што ўсё ж та кі ён уда рыць і па не 
вель мі за бяс пе ча ных сла ях на сель ніц тва. 
Гэ та ты чыц ца пен сі я не раў, ра бот ні каў бюд-
жэт ных ар га ні за цый, у якіх сён ня зар пла та 
вель мі ма лень кая. Мы гэ та вы дат на ра-

зу ме лі, але ін ша га вый сця не бы ло. Ка лі 
аў та ма біль ва жыць да 1,5 то ны, трэ ба бу-
дзе за пла ціць 5 ба за вых ве лі чынь па да тку. 
Ад 1,5 то ны — да 2-7 ба за вых ве лі чынь. 
Атрым лі ва ец ца, раз на год, ка лі ма шы на 
мае ва гу да 1,5 то ны, ча ла ве ку трэ ба пад-
час пра хо джан ня тэх агля ду (апош ні ця пер 
каш туе 230 ты сяч) за пла ціць да дат ко ва 
5 ба за вых ве лі чынь. Тыя, у ка го ўзрост 
ма шы ны скла дае менш за дзе сяць га доў, 
гэ тую пош лі ну бу дуць пла ціць: раз на два 
га ды, але не 5 ба за вых, а 10 — ад ра зу за 
2 га ды. Тут не атры ма ец ца так, што ад-
на ка тэ го рыя гра ма дзян бу дзе па ста ян на 
пла ціць, а хтось ці па збег не па да тку — усе 
бу дуць пла ціць ад ноль ка ва.

ДЭ НА МІ НА ЦЫІ 
«ПА-СА ВЕЦ КУ» НЕ БУ ДЗЕ
— Ка лі ка заць пра дэ на мі на цыю, прос-

ты мі сло ва мі — «пры бі ран не ну лёў», то, як 
Прэ зі дэнт рас ка заў, у Бе ла ру сі ўжо ёсць 
на дру ка ва ныя но выя гро шы. І ка лі мы па-
ды дзем да та ко га пе ры я ду — увя дзен ня іх 
у аба ра чэн не і аб ме ну ста рых ку пюр — за 
ме ся цы 4-5 да гэ та га на род бу дзе ін фар-
ма ва ны. Але сён ня вост ра гэ тае пы тан не 
не ста іць. Важ на тое, што кі раў нік дзяр-
жа вы за пэў ніў бе ла рус кіх гра ма дзян: ка лі 
ну лі «пры бя руць», лю дзі не па ня суць страт. 
Та кім чы нам, гэ та не бу дзе пра цэс «ад на-
го дня».

Рэс пуб лі ка Бе ла русь ужо пра хо дзі ла 
праз дэ на мі на цыю. Па этап на ўза мен ста-
рых гро шай бу дуць да вац ца но выя. Гэ та 
расцягнецца на не каль кі ме ся цаў або паў-
го да, у гэ ты час бан кі бу дуць у на сель ніц тва 

па сту по ва за бі раць ста рыя гро шы — зар-
пла ты, пен сіі, рэш та ў кра мах бу дуць да-
вац ца но вы мі.

Ка лі мы па ды дзем да гэ та га, з ад па вед-
ны мі спе цы я ліс та мі ўзгод нім, коль кі ну лёў 
пры браць — 3 ці 4, і пра ўсё па ве дам ілі 
на сель ніц тву. Не ма юць пад ста вы сцвер-
джан ні, што ўсё бу дзе пра во дзіц ца рэз ка 
і за ней кія 10-15 дзён. Ужо тое, што гэ тае 
пы тан не ад кры та аб мяр коў ва ец ца на пра-
ця гу го да, уся ляе ўпэў не насць, што ін та рэ-
сы лю дзей бу дуць за ха ва ныя. Не бу дзе, як 
у са вец кі час, ка лі ве ча рам ляг лі, а ра ні цай 
— но выя гро шы.

СТАЎ КІ ПА КРЭ ДЫ ТАХ 
ТРЭ БА ЗНІ ЖАЦЬ

— За кра на ю чы пы тан ні гра шо ва-крэ дыт-
най па лі ты кі, вар та ска заць: тыя пра цэн ты, 
пад якія сён ня бан кі да юць крэ ды ты на на-
быц цё жыл ля, вель мі вы со кія. Та кія крэ ды-
ты да юць Бе ла рус банк, Бе ла грап рам банк і 
ка мер цый ны Бел газп рам банк. Бе ла рус банк 
вы дае крэ ды ты пад 38,5% га да вых на апла-
ту 75% кош ту ква тэ ры, па зы ча ныя срод кі 
клі ент па ві нен вяр нуць на пра ця гу 15 га доў. 
Бе ла грап рам банк так са ма дае крэ дыт пад 
38,5% га да вых, але на апла ту 90% кош ту 
жыл ля, і ад да ваць доўг мож на на пра ця гу 
20 га доў. Што да Бел газп рам бан ка, то ён 
дае крэ ды ты пад 46,5% га да вых.

Шчы ра ка жу чы, і Прэ зі дэнт гэ та ад зна-
 чыў, та кія крэ ды ты не пад' ём ныя для прос-
та га ча ла ве ка. Мы ўсе сён ня, у тым лі ку 
і бан кі ры, і Саў мін, доб ра ра зу ме ем, што 
гэ тыя пра цэнт ныя стаў кі трэ ба зні жаць 
хоць бы да ўзроў ню тых, якія бы лі ў нас, 
на прык лад, у 2008-2009 го дзе. Сён ня, ка лі 
кошт ква тэ ры — 600 міль ё наў бе ла рус кіх 
руб лёў, то ча ла ве ку, які бя рэ крэ дыт у бан-
ку, трэ ба вяр нуць больш за міль ярд. Гэ та 
прак тыч на не рэ аль на.

Сён ня ёсць праб ле мы і ў прад пры ем-
стваў, ка лі га вор ка ідзе пра крэ дыт на куп лю 
ней ка га аб ста ля ван ня, на ма дэр ні за цыю — 
гэ та так са ма цяж ка, бо вель мі вя лі кія стаў кі. 
Іх трэ ба па сту по ва да вес ці да 15-20%. Гэ та 
трэ ба зра біць, каб на сель ніц тва маг ло нар-
маль на ка рыс тац ца фі нан са ва-крэ дыт ны мі 
рэ сур са мі. Ін ша га шля ху ў нас ня ма. Та му 
што сён ня ў лю бой ма ла дой сям'і са мы га-
лоў ны пры яры тэт — гэ та жыл лё.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

З на го дыЗ на го ды  ��

КРЭ ДЫ ТЫ НА ЖЫЛ ЛЁ 
ПА ВІН НЫ СТАЦЬ ДА СТУП НЫ МІ

МА РОЗ НЕ ДА РУЕ
Вель мі час та п'ян ства і не абач лі васць ста но вяц ца пры-

чы на мі аб ма ра жэн ня і ін шых траў маў, — га ва ры ла ся на 
прэс-кан фе рэн цыі ў Брэс це.

А пры му сі лі ме ды каў чар го вы раз звяр нуц ца да гра ма дзян 
праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі па гра жаль ныя ліч бы гэ та га 
се зо на. Толь кі сё ле та ў сту дзе ні па воб лас ці ў ме ды цын скія 
ўста но вы з-за моц на га ма ро зу звяр ну ла ся 1200 ча ла век. 160 
з іх бы лі шпі та лі за ва ны, два ча ла ве кі па мер лі ад пе ра аха ла-
джэн ня.

Як за ўва жыў за гад чык апё ка ва га ад дзя лен ня Брэсц кай 
аб лас ной баль ні цы Аляк сандр Се мя нюк, да 90 пра цэн таў па-
цы ен таў, якія атры ма лі аб ма ра жэн не, ужы ва лі пе рад гэ тым 
ал ка голь. Адзін ма ла ды ча ла век на свя та Ва дох ры шча не вя-
до ма як ака заў ся на бе ра зе Му хаў ца і ўва ліў ся ў ва ду. Дру гі 
так на свят ка ваў ся, што пры лёг ад па чыць прос та на ву лі цы. 
Каб не піль ныя гра ма дзя не, вы ра та ваць не ба рак на ўрад ці 
бы ло б маг чы мым.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПЕ РА КУ ЛІ ЛІ СЯ ВА ГО НЫ
Гэ та зда ры ла ся на 370-м кі ла мет ры пе ра го на На ва ель-

ня — Дзят ла ва.
Гру за вы са стаў 

з 59 па рож ніх ва го-
наў ру хаў ся з Літ вы 
ў Са лі горск. Ко ла-
выя па ры 21 ва го на 
сыш лі з рэ ек, і тры 
з іх пе ра ку лі лі ся. 
Па цяр пе лых ня ма, 
па ве дам ляе прэс-
служ ба Гро дзен ска-
га аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС.

Пас ля гэ та га 
зда рэн ня быў ска рэк та ва ны гра фік ру ху ды зель-цяг ні коў, 
да стаў ка па са жы раў па марш ру це Нё ман — На ва ель ня ў 
аб' езд па шко джа на га ўчаст ка ажыц цяў ля ла ся аў то бу са мі. 
Вы ра та валь ні кі раз гар ну лі пнеў ма мо дуль для аба грэ ву спе-
цы я ліс таў, якія зай ма лі ся ра монт на-ад наў лен чы мі ра бо та мі. 
Яны за вяр шы лі ся ў поў ным аб' ёме 26 сту дзе ня ў 10 га дзін 25 
хві лін, пас ля ча го рух цяг ні коў быў ад ноў ле ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

КАМ П'Ю ТАР НЫЯ ЗЛА ЧЫН ЦЫ 
АК ТЫ ВІ ЗА ВА ЛІ СЯ

Ад дзе лам УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма па ба раць бе 
з па ру шэн ня мі за ко на ў сфе ры вы со кіх тэх на ло гій ле тась 
бы ло вы яў ле на 281 зла чын ства, што на 22,7% больш, чым 
у 2012 го дзе. Больш як 63% зла чын стваў рас кры лі.

— Боль шасць зла чын стваў — 247 — кра дзя жы з вы ка-
ры стан нем кам п'ю тар най тэх ні кі. Ся род ін шых вы яві лі 34 
зла чын ствы су праць ін фар ма цый най бяс пе кі, — ад ка заў на 
пы тан не ка рэс пан дэн та «Звяз ды» Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, на чаль нік 
УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Шмат гра ма дзян па цяр пе лі ад так зва на га на ва по лац ка га 
скі ме ра, які ў бан ка ма тах, у Ві цеб ску і Мін ску, пры да па мо зе 
спе цы яль най пры ла ды зды маў усе не аб ход ныя для ўчы нен-
ня кра дзя жу да ныя з бан каў скіх кар так гра ма дзян. Зло дзей 
та кім чы нам украў больш як 35 міль ё наў руб лёў. У да чы нен ні 
да яго за ве дзе на аж 9 кры мі наль ных спраў.

Су пра цоў ні кі вы шэй зга да на га ад дзе ла су мес на з ка-
ле га мі з МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы яві лі дзей насць зла-
чын най гру пы, якая ле тась ана ла гіч ным чы нам за ва ло-
да ла гра шы ма з бан ка ма таў у Ор шы і Мін ску. За тры ма лі 
гра ма дзян Мал до вы, якія ця пер зна хо дзяц ца пад вар тай. 
Уста ноў ле на, што ад іх дзей нас ці па цяр пе лі больш як 300 
ча ла век. Агуль ная су ма ўкра дзе ных гро шай — больш за 
1 міль ярд руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ХУТ КА НА БАБ РА — 
ТОЛЬ КІ БЕЗ ЗБРОІ

З 1 лю та га па 1 са ка ві ка ў кра і не бу дзе да зво ле на па-
ля ван не на рач ных баб ра і выд ру.

— У гэ ты час да зва ля ец ца зда бы ваць жы вёл лю бо га по лу і 
ўзрос ту. Па ля ваць мож на бу дзе ў свет лы час су так толь кі бяз-
збро е вым спо са бам — з вы ка ры стан нем па стак (акра мя пет-
ляў), са чкоў, кап ка наў № 5—7, — па ве да міў «Звяз дзе» стар шы 
дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту Ва дзім ВА РА БЕЙ. — За па-
ру шэн не пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня 
пра ду гле джа ны штраф у па ме ры ад 10 да 50 ба за вых ве лі чынь 
з кан фіс ка цы яй стрэль баў і ін шых прад ме таў, якія ста лі пры ла-
дай або срод кам здзяйс нен ня па ру шэн ня, або без кан фіс ка цыі 
і з па збаў лен нем спе цы яль на га пра ва на па ля ван не.

Да рэ чы, да 31 снеж ня яшчэ бу дзе доў жыц ца збро е вае па-
ля ван не на баб ра, выд ру, ан дат ру і аме ры кан скую нор ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не 
за гад чы ку ад дзе ла па за бес пя чэн ні дзей нас ці Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан-
ня і чар но быль скай ка та стро фы Ма цу ке ві чу Мі ха і лу Паў ла ві чу ў 
су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам  — смер цю БАЦЬ КІ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Для мя не ліст ад Па пы як па да ру нак на 

свя та Бо жа га На ра джэн ня, — се дзя чы ка ля ста-
ла, на якім ля жыць кан верт з Ва ты ка на, усмі ха ец-
ца спа да ры ня Яд ві га і па глыб ля ец ца ва ўспа мі ны. 
— Ле тась ві лей скі кас цёл ад зна чаў 100-га до вы 
юбі лей. З гэ тай на го ды ксёндз па ру чыў мне на-
пі саць вы ступ лен не. Я пад рых та ва ла пра мо ву на 
4 ста рон кі і за чы та ла пе рад усі мі ў пры сут нас-
ці міт ра па лі та Мін ска-Ма гі лёў ска га ар хі епіс ка па 
Та дэ ву ша Кан дру се ві ча і апост аль ска га нун цыя 
Клаў дыа Гу джа ро ці. Рас ка за ла ўсім пра жыц цё 
на ша га кас цё ла, які быў за кры ты на 50 га доў, пра 
на шы ма лен ні, па пра сі ла пе ра даць Па пе Фран ціш-
ку пры ві тан не ад усіх жы ха роў Ві лей кі. Пас ля ім шы 
нун цый за браў маё вы ступ лен не і ад вёз Па пе ў 
Ва ты кан, а той аца ніў на шу ве ру, ад да насць кас-
цё лу і да слаў мне ліст. 22 снеж ня нун цый пры вёз 
яго ў Ві лей ку і ўру чыў мне.

Ве да е це, я на ра дзі ла ся 6 кра са ві ка 1927 
го да ў Му ля рах і ўсё жыц цё пра вя ла ў род най 
вёс цы. У 6-га до вым уз рос це ска ле чы ла са бе на-
гу і ад 7 да 25 га доў бы ла вы му ша на ха дзіць на 
мы лі цах. Усе юнац кія га ды прай шлі ў цяж кіх вы-
пра ба ван нях. Тан ца ваць, зра зу ме ла, я не маг ла, 
а поль ку, вальс і кра ка вяк у нас тан ца ва лі ледзь 
не ў кож най ха це! Бы ло так, што ся джу на ла ве, 
а мя не не зна ё мы хло пец тан ца ваць клі ча. Ад-
маў ля ла. Не маг ла. Мае баць кі бы лі на бож ны мі 
людзь мі і вы хоў ва лі нас, сва іх дзя цей, у ду ху рэ-
лі гіі з са ма га дзя цін ства. І як я ста ла ін ва лі дам, 
пеш шу ха дзі ла ў кас цёл у Віш не ва, што за 18 
кі ла мет раў ад на шай вёс кі. Ад ной чы на шля ху 
су стрэ ла ваў ка, але, дзя куй Бо гу, усё абы шло-
ся і ён са сту піў мне да ро гу. На ча ва ла час та ў 
сяс цёр-не па ка ля нак (жа но чая ма нас кая кан грэ-
га цыя. — Аўт.), якія заўж ды да ва лі мне пры ту-
лак. А ка лі пры хо дзі ла ў кас цёл, пра сі ла Бо га аб 
мі ла сэр нас ці, каб ней кая пе ра ме на ад бы ла ся ў 
ма ім жыц ці. І ка лі мне споў ні ла ся 25 га доў, ад-
быў ся са праўд ны цуд! У Ві лей ку пры ехаў доб ры 
спе цы я ліст і зра біў мне апе ра цыю. Ды так, што 
ін ва лід нас ці сва ёй я ўжо не ад чу ва ла. З 1952 го да 
ха джу ўжо на сва іх на гах.

Ву чы ла ся я ў па чат ко вай шко ле ў Му ля рах. 
Уро кі да ва лі ся мне доб ра. Ад нак, каб пра цяг ваць 
ву чо бу, не аб ход на бы ло ехаць ву чыц ца ў Ку ра нец, 
што за 25 кі ла мет раў ад на шай вёс кі. Але хто мя не 
па вя зе на ка ні? Мой баць ка, які па хо дзіць з вёс-
кі Вой стам, што ў Смар гон скім ра ё не, пра ца ваў 
краў цом. Зна чыць, і мне бы ло на ка на ва на стаць 
краў чы хай. Я ні ко лі не пра ца ва ла ні ў кал га се, ні 
ў ар це лі. Пры ма ла за ка зы, шы ла воп рат ку до ма 
і ўсё жыц цё пра ца ва ла на ся бе. Та та шыў ка шу лі, 
шта ны, ка жу хі, а я паз ней па ча ла шыць жа но чую 
воп рат ку — на прык лад, су кен кі для вя сел ляў і 
дзяў ча там для пер шай ка му ніі. Я на ват не ве даю, 

што больш за ўсё лю бі ла ра біць. У мя не бы ло ад но 
па мкнен не — доб ра па шыць лю дзям.

Пас ля та го, як За ход няя Бе ла русь пе рай-
шла Са вец ка му Са ю зу, мае сва я кі ў Поль шчу 
не па еха лі, а за ста лі ся на ра дзі ме. Та ды ба га тыя 
вяс коў цы ка за лі: «Вай на! Са ве ты за бі ра юць нас!» 
Але ж тут на ша зям ля, тут мы жы лі і бу дзем жыць. 
Яе мы і па він ны тры мац ца. На огул з вёс кі на За хад 
ні хто не з'е хаў.

Гіс то рыя з кры жам. У су сед няй вёс цы Ду ба ва 
ста я ла кап лі ца, якую стар шы ня кал га са за га даў 
знес ці. З яе па рэшт каў у Іжы, сён няш нім цэнт ры 
сель са ве та, збу да ва лі кух ню. Та ды мае сёст ры 
з ру ін пры вез лі да мя не па гну ты крыж. Мне яго 
пас ля вы пра ві лі ка ва лі ў Золь ках. Па мя таю, што 
на та та вай ма гі ле зла маў ся крыж і я на пэў ны 
час, па куль не зра бі лі пом нік, уста ля ва ла яго на 
мо гіл ках, а пас ля ха ва ла яго ў до ме. Праў да, ка лі  
ў Ку ран цы ад кры лі кап ліч ку, пе рад ала яго ту ды, 
дзе ён зна хо дзіц ца і ця пер.

Аб ра зы ў на шых ха тах ні хто ні ко лі не зды-
маў. Па доб на га на огул прос та не бы ло. Вер ні кі 
пры хо дзі лі да мя не так са ма. І ні хто нам ні чо га 
не за ба ра няў, не па пра каў нас за ве ру. Толь кі 
ад ной чы вяс ко вы дэ пу тат-атэ іст ра за гнаў на шае 
ма лен не. Я ма лі ла ся так са ма і з пра ва слаў ны мі, 
ез дзі ла ў царк ву. Сяб рую з усі мі. А як жа інакш, 
ка лі мы ўсе ад на му Бо гу мо лім ся?

За інаў гу ра цы яй Па пы Фран ціш ка са чы ла ў 
су сед кі па «та лер цы». Я цяпер з вя лі кім ін та рэ-
сам са чу за на ві на мі. Чы таю га зе ты, ча со пі сы. У 
на шым кас цё ле мне на огул па да ры лі са праўд ны 
на бор кніг пра на ша га род на га Па пу-сла вя ні на 
Яна Паў ла ІІ. До ма ў мя не ста іць тэ ле ві зар, ра дыё 
і кож ны ве чар слу хаю Ва ты кан скае ра дыё. Ме-
на ві та па ра дыё я ў свой час і па чу ла, што па мёр 
Па па Па вел І. Усё ве да ла, чу ла, толь кі ўба чыць 
гэ та не маг ла.

Кот Бар сік — усё маё ба гац це. А ра ней, ка лі 
бы ла ма ла дзей шая, ме ла гас па дар ку, сві ней з 
ка ро вай тры ма ла. Ця пер па до ме мне да па ма гае 
са цы яль ны ра бот нік Тэ рэ за Жук. Але ўсё роў на 
кож ную ня дзе лю, у кож нае свя та я еду ў ві лей-
скі кас цёл, які ў 1990 го дзе пе рад алі вер ні кам. 

Кі роў цы пры га рад ных аў то бу саў ужо, на пэў на, 
пры звы ча і лі ся да мя не. Ча сам, каб ста рой не іс ці 
да лё ка да пры пын ку, спы ня юц ца ка ля май го до ма, 
шка ду юць. А я ім за гэ та ка лі-не ка лі і ша ка лад кай 
ад дзя чу.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.
Ві лей скі ра ён.
Рэ дак цыя га зе ты «Звяз да» вы каз вае па дзя-

ку за да па мо гу ў ар га ні за цыі су стрэ чы Сяр гею 
Паў лоў ска му, на чаль ні ку ад дзе ла ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ві лей-
ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

ЧА ЛА ВЕК ДОБ РАЙ ВЕ РЫ

ПЛЮС СТВА РЭН НЕ 
РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫХ ЛІ НІЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

АБ НАЎ ЛЯ ЕЦ ЦА ПАРК СА МА ЛЁ ТАЎ
Ге не раль ны ды рэк тар авія кам па ніі Ана толь Гу са раў па ве да міў, што ле-

тась 28 мая яны па поў ні лі свой флот чар го вым Boeіng-737/300, а сё ле та 3 
сту дзе ня ў Мін ску атры маў пра піс ку ўжо сё мы са ма лёт гэ та га кла са. Та кім 
чы нам, ця пер бе ла рус кія лёт чы кі ма юць у сва ім «га ра жы» 22 са ма лё ты.

У блі жэй шы час за пла на ва на па вя лі чыць наш «кры ла ты» парк ад ра зу 
на два бра зіль скія са ма лё ты. Кант ракт на па стаў ку двух 107-мяс цо вых 
па вет ра ных су доў Embraer 195LR з бра зіль скай кам па ні яй-вы твор цам 
гра ма дзян скіх са ма лё таў быў пад пі са ны ў 2013 го дзе. Ця пер ідзе фі нан-
са ван не па гэ тым пра ек це. Бе ла рус кі бок вель мі спа дзя ец ца, што нам 
свое ча со ва ўдас ца вы ра шыць усе ар га ні за цый ныя і фі нан са выя пы тан ні. 
Ця пер за кан чва ец ца пад рых тоў ка лёт на га і тэх ніч на га пер са на лу і ства-
ра юц ца ўсе не аб ход ныя ўмо вы для экс плу а та цыі са ма лё таў, — рас ка заў 
кі раў нік «Бел авіі». Ары ен ці ро вач ныя тэр мі ны па стаў кі пер ша га са ма лё-
та — 24 кра са ві ка, а дру го га — 5 мая. Па вет ра ныя суд ны, пра якія ідзе 
га вор ка, бу дуць мець кам па ноў ку біз нес- і эка нам-кла са. На га даю, што 
на цы я наль ны авія пе ра воз чык ужо экс плу а туе два Embraer 175. Яны 
вель мі па доб ныя і ад роз ні ва юц ца коль кас цю крэс лаў.

Ана толь Гу са раў так са ма па ве да міў, што сё ле та «Бел авія» раз ліч-
вае ўзяць у апе ра тыў ны лі зінг чар го вы Boeіng-737/300. «Гэ та ро біц ца 
ў боль шай сту пе ні для та го, каб за бяс пе чыць стра хо вач ны ва ры янт у 
вы пад ку ня спраў нас ці яко га-не будзь па вет ра на га суд на ў бе ла рус кіх 
або за меж ных аэ ра пор тах, а так са ма для за бес пя чэн ня вы со кай рэ-
гу ляр нас ці па лё таў», —рас тлу ма чыў кі раў нік.

Раз гля дае кі раў ніц тва авія кам па ніі і больш доў га тэр мі но выя пла-
ны, ся род якіх — на быц цё трох са ма лё таў Boeіng-737/800 кам па ноў кі 
эка нам-кла са.

СЯ РЭД НІ ЗА РО БАК ПІ ЛО ТАЎ — КА ЛЯ 8 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ
Пры клад на та кія зар пла ты атрым лі ва юць лёт чы кі на цы я наль най 

авія кам па ніі, па ве да міў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па мар ке-
тын гу і знеш не эка на міч най дзей нас ці прад пры ем ства Ігар Чар гі нец. 
Уво гу ле да хо ды на шых спе цы я ліс таў за ле жаць ад мно гіх фак та раў, 
у тым лі ку се зон нас ці.

«Зра зу ме ла, ёсць тыя, хто за раб ляе знач на больш. А ёсць і ма ла дыя 
лёт чы кі, якія толь кі па чы на юць кар' е ру, ка лі ад бы ва ец ца іх ста наў лен не 
як пра фе сі я на лаў, і, на ту раль на, за ро бак у іх мен шы. У гэ тым пы тан ні 
так са ма мае мес ца се зон насць, па коль кі да ход лёт чы каў за ле жыць ад 
на лё ту: ле там пра цы больш, ад па вед на, да хо ды ўзрас та юць», — па-
ве да міў на мес нік ген ды рэк та ра. Спа дар Чар гі нец да даў, што за ро бак 
борт пра вад ні коў за ле жыць ад тых жа фак та раў. У ся рэд нім та кія спе-
цы я ліс ты за раб ля юць ка ля 800 до ла раў за ме сяц.

Па вод ле ін фар ма цыі ген ды рэк та ра, у ка манд ным скла дзе «Бе-
л авіі» на ліч ва ец ца ка ля 200 пі ло таў. Пры клад на 5% з іх — за меж ныя 
лёт чы кі, у тым лі ку з еў ра пей скіх кра ін. Гэ та звя за на з ад крыц цём 
но вых марш ру таў і вы ка ры стан нем больш су час ных лай не раў. Ра-
зам з тым ён да даў, што вост ра га не да хо пу лёт чы каў на цы я наль ны 
авія пе ра воз чык не ад чу вае. Акра мя та го, на мес ца пі ло та «Бел авіі» 
сён ня жа да юць улад ка вац ца да 100 ча ла век, ад нак не заў сё ды яны 
ад па вя да юць унут ра ным па тра ба ван ням кам па ніі.

НА РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫХ ЛІ НІ ЯХ З'Я ВІЦ ЦА ЧЭШ СКІ СА МА ЛЁТ L410
На цы я наль ная авія кам па нія за вяр шае вы бар ты пу са ма лё таў, які мо жа 

быць вы ка ры ста ны для ўнут ры рэс пуб лі кан скіх авія пе ра во зак. Экс пер ты 
лі чаць най больш пры дат ным з та го, што пра па ну ец ца сён ня на рын ку 
вы твор ца мі авія тэх ні кі, чэш скі са ма лёт L410 (19-мес ны ўні вер саль ны 
двух ма тор ны са ма лёт). Ця пер спе цы я ліс ты «Бел авіі» пра ліч ва юць эка-
на міч ную эфек тыў насць на ладж ван ня ўнут ры рэс пуб лі кан скіх авія цый ных 
пе ра во зак. Зра зу ме ла, што цал кам раз ліч ваць на тое, што гэ тыя пе ра-
воз кі бу дуць рэн та бель ны мі, не да во дзіц ца, бо та ры фы тут да стат ко ва 
ніз кія. «Але мы лі чым, што гэ та па він ны быць не толь кі пе ра воз кі па між 
аб лас ны мі га ра да мі і Мінск ам, але і пад воз па са жы раў у На цы я наль ны 
аэ ра порт ста лі цы з аб лас ных га ра доў як на рэй сы на шай, так і ін шых 
авія кам па ній», — ска заў кі раў нік на цы я наль най авія кам па ніі.

Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак «Бел авіі», на пер шым эта пе мо гуць 
быць на ла джа ны марш ру ты з Мін ска ў Ві цебск, Грод на і Го мель. Вы-
кон ваць па лё ты па між аб лас ны мі га ра да мі без па сад кі ў Мін ску не 
пла ну ец ца. Важ на, каб гэ ты пра ект ака заў ся «ха ця б ад нос на па спя-
хо вым», за ўва жыў Ана толь Гу са раў.

ПА СЛУ ГА DUTY FREE НА БОР ЦЕ СА МА ЛЁ ТАЎ — УЖО СЁ ЛЕ ТА?
На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра «Бел авіі» Ігар Чар гі нец спа дзя ец-

ца, што ўжо ў пер шай па ло ве го да duty free з'я віц ца на бор тах кам па ніі. 
Ён рас тлу ма чыў, што авія кам па нія бу дзе атрым лі ваць да дат ко выя да-
хо ды за кошт про да жу пар фу мер най пра дук цыі, ал ка голь ных на по яў 
або су ве ні раў па гэ тай сіс тэ ме, што ў сваю чар гу да зво ліць зні жаць 
та ры фы на авія бі ле ты. Сён ня «Бел авія» да ака зан ня ад па вед най па-
слу гі па са жы рам пад рых та ва на цал кам — ча ка ец ца толь кі ра шэн не аб 
мэ та згод нас ці ўвя дзен ня duty free на дзяр жаў ным уз роў ні. На га даю, 
што па зі цыя «Бел авіі» ў гэ тым на прам ку да во лі ак тыў ная. Кам па нія збі-
ра ец ца па шы рыць дыя па зон пры мя нен ня та ры фаў і даць маг чы масць 
мець да стат ко вую коль касць мес цаў па до сыць ніз кіх цэнах.

НАЗ ВУ «БЕЛ АВІЯ» ЗА ХА ВАЦЬ ЯК НА РОД НЫ БРЭНД
Кі раў ніц тва дзяр жаў най авія кам па ніі раз ліч вае цал кам за ха ваць 

сваю наз ву пас ля ак цы я на ван ня, за явіў рэ дак цыі Ана толь Гу са раў.
«Нам бы ха це ла ся, каб гэ та най мен не цал кам за ха ва ла ся. Гэ та брэнд 

вя до мы ва ўсім све це», — ска заў ген ды рэк тар. Ён на га даў, што за ка на-
даў ства ў на шай кра і не сфар мі ра ва на та кім чы нам, што пры ак цы я на ван ні 
толь кі па асо бым рас па ра джэн ні мож на вы ка рыс тоў ваць сло ва «на цы я-
наль ны». Лі да ры кам па ніі ха дай ні ча лі пе рад ін стан цы я мі, і ёсць ста ноў чае 
мер ка ван не па гэ тым пы тан ні. «І, на мой по гляд, ёсць вя лі кая ве ра год насць, 
што наш брэнд за ха ва ец ца цал кам», — ска заў Ана толь Гу са раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДОМ, НА ПОЎ НЕ НЫ ЦЯП ЛОМ
Дзі ця чы дом ся мей на га ты пу 

ад кры ты ў Слуц ку. Клю чы ад 
двух па вяр хо ва га ка тэ джа ўру-
чыў Тац ця не Троц кай і яе му-
жу Аляк сею Бар ко ву стар шы ня 
Мінск ага абл вы кан ка ма Ся мён 
ША ПІ РА.

— Толь кі лю дзі з вя лі кім сэр цам 
здоль ныя на та кі ўчы нак. Мож на 
быць упэў не ны мі, што дзе ці, якія 
атрым лі ва юць тут баць коў скія 
цеп лы ню, кло пат і ўва гу, вы рас-
туць са праўд ны мі людзь мі, — 
ад зна чыў гу бер на тар.

Ну а пер шым, па тра ды цыі, пе-
ра сту піў па рог агуль ны хат ні лю бі-
мец — ры жы пу шыс ты кот Се ва.

— Да гэ та га мы ме лі ста тус пры ём най сям'і, жы лі ў вёс цы Вя сея 
ў пры ват ным до ме, — рас ка за ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» гас па ды-
ня. — Вя до ма, ра ней шае жыл лё не па раў наць з но вым. Тут ство ра ны 
вель мі кам форт ныя ўмо вы для дзя цей: шэсць па ко яў, ча ты ры спаль ні. 
Пра стор на, свет ла, утуль на.

Тац ця на і Аляк сей вы хоў ва юць 5 дзя цей ад 3 да 14 га доў, у тым 
лі ку чац вё ра пры ём ных. Муж і жон ка заў сё ды ха це лі мець вя лі кую 
сям'ю. У лю тым да іх пе ра е дзе з ін тэр на та 10-га до вая Ва ля. А на огул 
яны пла ну юць вы хоў ваць не менш за 10 дзя цей. Гэ та, без умоў на, ад-
каз ны крок. Перш чым пры няць ра шэн не, су жэн цы ра яц ца з дзець мі, 
баць ка мі, бліз кі мі.

Шмат дзет ная сям'я мае свае пе ра ва гі, лі чыць Тац ця на Троц кая:
— Нам ве се ла, усё ро бім ра зам, дзе ці да па ма га юць мне на кух ні, 

у хат ніх спра вах, а мы ўдзель ні ча ем у іх гуль нях.
Жан чы на ву чыць дзяў ча так вы шы ваць, вя заць. Хлоп чы кі лю бяць 

зай мац ца спор там. Усе дзе ці, да рэ чы, за вуць Тац ця ну ма май.
— Ня важ на, якую пра фе сію вы бе руць мае дзе ці. Га лоў нае, каб 

вы рас лі спа гад лі вы мі, доб ры мі, каб заў сё ды да па ма га лі бліз кім, — 
лі чыць Тац ця на.

У та кой сям'і інакш не мо жа быць, сцвяр джа юць су се дзі, пе да го гі. Тац-
ця на і Аляк сей ве ру ю чыя лю дзі, у ня дзе лю аба вяз ко ва на вед ва юць пра ва-
слаў ны храм. Дзя цей не пры му ша юць да гэ та га, усё ро біц ца са зго ды.

...Не ка лі Аляк сей пры ехаў з Ха ба раў ска па гас ціць да рад ні ў вёс-
ку, дзе і па зна ё міў ся з Тац ця най. За рэ гіст ра ва лі шлюб, па вян ча лі ся ў 
царк ве. І ўжо сем га доў жы вуць ду ша ў ду шу.

Да дам, што но вае жыл лё па бу да ва на за кошт аб лас но га і рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ таў у сціс лыя тэр мі ны — менш чым за паў го да. На 
Мін шчы не гэ та ўжо 40-ы па лі ку дом ся мей на га ты пу. Тут вы хоў ва ец-
ца ка ля 300 па да печ ных. Та кой фор ме ўлад ка ван ня дзя цей — сі рот і 
дзя цей, што за ста лі ся без апе кі баць коў, у воб лас ці на да юць пер ша-
чар го вую ўва гу.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Для твор чых лю дзей ка-
лян дар — рэч умоў ная. Але 
су поль насць твор чых лю-
дзей жы ве па больш фар-
ма лі за ва ных пра ві лах. Та му 
Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
ў асо бе яго стар шы ні Мі ка-
лая Іва на ві ча Чар гін ца ўчо ра 
пад агуль ніў вы ні кі мі ну ла га 
2013-га «пісь мен ніц ка га» го-
да. Ну і ў якас ці ад ка заў на 
пы тан ні пры сут ных на ме ра-
пры ем стве жур на ліс таў бы лі 
вы ка за ны не ка то рыя пла ны 
на бу ду чы ню.

Ры са пад мі ну лым го дам 
пад ве дзе на, 2013-ы ўжо — гіс-
то рыя. Што за ста нец ца ў ёй? 

Зра зу ме ла, тыя кні гі, якія вый-
шлі з-пад пя ра пісь мен ні каў. 
Бы ло вы да дзе на каля 180 кніг, 
на дру ка ва ных дзяр жаў ны мі 
і пры ват ны мі вы да вец тва мі. 
Мі ка лай Іва на віч кан ста та ваў, 
што, на жаль, сён ня ў нас пісь-
мен ніц кая спра ва, як, ба дай, і 
ва ўсім све це, не са мая пры-
быт ко вая. Та му стар шы ня Са ю-
за за клі каў аў та раў быць больш 
ак тыў ны мі ў по шу ку спон са раў 
для пра соў ван ня сва іх тво раў.

Доб рым вы ні кам мі ну ла га 
года Мі ка лай Чар гі нец лі чыць 
вы дан не «Біб лі я тэ кі Саюза 
пісь мен ні каў Беларусі», ча со-
пі са «Бе лая ве жа», ство ра на-

га пры са дзей ні чан ні са юзаў 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Ра сіі: 
«Трэ ба, каб там дру ка ва лі ся не 
толь кі пісь мен ні кі, але пад цяг-
ва лі ся і жур на ліс ты». У Са ю за 
на мер два ра зы на год вы пус-
каць дай джэст, які б ад люст-
роў ваў дзей насць грамадскага 
аб'яднання.

Тое, што пісь мен ніц кі свет — 
не за сты лае ака дэ міч нае ба ло-
та, па цвер дзі ла на ступ нае. За 
апош ні час у Са юз пісь мен ні каў 
бы ло пры ня та 57 ча ла век — 
празаікаў, паэ таў, кры ты каў... І 
не без кан ку рэн цыі: як рас ка заў 
Мі ка лай Чар гі нец, ка ля 100 прэ-
тэн дэн таў атры ма лі ад каз.

«Мо ва і лі та ра ту ра ў Бе ла-
ру сі і ў све це» і «Су свет ная 
лі та ра ту ра ў Бе ла ру сі» — гэ-
тыя тэ мы ста нуць га лоў ны мі 
на кан фе рэн цы ях, за пла на ва-
ных на бя гу чы год. У 2014-м 
так са ма ад бу дзец ца шэ раг 
су стрэч з ка ле га мі з Ра сіі, Ка-
зах ста на, Тур цыі і Сер біі. Але 
га лоў най па дзе яй го да для Са-
ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі бу-
дзе 80-га до вы юбі лей твор ча й 
арганізацыі. Мі ка лай Чар гі нец 
лі чыць, што гэ тая да та вар тая 
па ша ны і піль най ува гі гра мад-
ства. А спра ва твор цаў — ства-
раць, уз руш ваць, здзіў ляць.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

ТВОР ЧЫЯ ПЛА НЫ ФАБ РЫ КІ НА ТХНЕН НЯ
Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі рых ту ец ца да свай го юбі лею
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