
У га лоў ным кор пу се БДУ 
прай шла ак цыя «Мы — на-
шчад кі Пе ра мо гі», якая да ла 
старт цэ ла му цык лу па тры-
я тыч ных ме ра пры ем стваў. 
«Сё ле та мы вы ра шы лі ад мо-
віц ца ад тра ды цый ных фар-
маль ных пра ек таў і зла дзіць 
неш та са праў ды за па мі наль-
нае, — рас па вя дае пер шы 
пра рэк тар БДУ Мі ха іл Жу раў-
коў. — Так уз нік ла ідэя зра біць 
неш та та кое, што на гад ва ла б 
сту дэн там і вы клад чы кам пра 
подз віг бе ла рус ка га на ро да. 
У вы ні ку мы дай шлі да дум-
кі аб' яд наць мі ну лае і су час-
наць, па ка заў шы па дзеі та го 
ча су ва чы ма на шых сту дэн-
таў. Пе ра апра ну тыя ў фор му 
сал дат Вя лі кай Ай чын най, 
юна кі і дзяў ча ты ства ры лі 
ад мыс ло выя воб ра зы ге ро-
яў мі ну ла га, якія за ха ваў на 
сва іх ста рон ках наш не звы-
чай ны на столь ны 
ка лян дар».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ў Дзень 
аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро-
е ных Сіл ус клаў вя нок да ма-
ну мен та Пе ра мо гі ў Мін ску.

Акра мя та го, да пад нож жа ма-
ну мен та бы лі ўскла дзе ны вян кі 

ад рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр-
жаў на га кі ра ван ня, су доў, На цы-
я наль на га схо ду, Са ве та бяс пе кі 
і Уз бро е ных Сіл, пра ва ахоў ных 
ор га наў, Мі набл вы кан ка ма і Мін-
гар вы кан ка ма, Пра ва слаў най і 
Ка та ліц кай цэрк ваў, буй ней шых 

гра мад скіх ар га ні за цый рэс пуб-
лі кі, ве тэ ра наў, прад стаў ні коў 
дып кор пу са, Вы кан ка ма СНД.

Кі раў нік дзяр жа вы па раз маў-
ляў з прад стаў ні ка мі дып ла ма-
тыч на га кор пу са і павіншаваў па-
сла Ра сіі ў Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Су ры ка ва з «бліс ку чай пе ра мо-
гай на Алім пій скіх гуль нях».

Пас ля Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
кі ра ваў ся да жы ха роў Мін ска, якія 
прый шлі на ме ра пры ем ства. Як ака-
за ла ся, ся род іх бы ло шмат пе да го-
гаў. Прэ зі дэнт па ці ка віў ся хва лю ю чы-
мі на стаў ні каў праб ле ма мі і вы ка заў 
сваё мер ка ван не на конт гэ та га. «Ця-
пер вель мі шмат га во раць аб тым, 
што на стаў ні кам быць не прэ стыж на. 
Мне, вя до ма, ба лю ча гэ та чуць», — 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што да ру-
чыў ад рэ да га ваць пра ві лы пры-
ёму ў ВНУ так, каб даць больш 
маг чы мас цяў для па ступ лен ня 
здоль ным юна кам і дзяў ча там з 
глы бін кі, якія ў пра цэ се ву чо бы 
мо гуць па ка заць доб рыя вы ні кі, 
на ват у па раў на нні са 
сту дэн та мі са ста лі цы.
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На двор'еНа двор'е  ��

На пры кан цы тыд ня 
пры грэе да плюс 12
І апош ні ты дзень ка лян дар най зі мы праг-
на зу ец ца не па се зо не цёп лым, па ве да мі-
ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя-
до та ва.

Сён ня на фо не па вы ша на га ат мас фер на га ціс-
ку, апад каў уво гу ле не прад ба чыц ца. Мак сі маль-
ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе ва гац ца 
ад 1 да плюс 6 гра ду саў. А вось у се ра ду і чац вер 
прой дуць не вя лі кія апад кі (мок ры снег і дождж). 
Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, уна чы і ра ні цай сла бы 
га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Мяр ку ец ца, што 
26 і 27 лю та га ўна чы пад ма ро зіць да 0 — мі нус 
5 гра ду саў, а на ўсхо дзе — на ват да 7 ма ро зу. 
Удзень бу дзе ўжо ад 2 да 8 цяп ла, а па паў днё вым 
за ха дзе ў чац вер — да плюс 10 гра ду саў.

У пят ні цу на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач не 
больш ак тыў на па сту паць віль гот нае і цёп лае 
па вет ра з бо ку паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Та му 
ў асоб ных ра ё нах праг на зу ец ца дождж і ча сам 
мок ры снег. Мес ца мі ту ман, а ўна чы і ра ні цай у 
асоб ных ра ё нах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы на пят ні цу бу дзе ва гац ца ад мі нус 
4 да плюс 3 гра ду саў. Удзень ста не ўво гу ле 
цёп ла, ка лі ча ка ец ца 2-8 цяп ла, а па паў днё-
вым за ха дзе — да плюс 9-12 гра ду саў. Па вод ле 
па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
пер шыя дні са ка ві ка бу дзе яшчэ цяп лей — і ні-
я кіх там «хаў е раў».

Сяр гей КУР КАЧ.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Мак сім ШАЎ ЧЭН КА, ра сій скі 
па лі то лаг, жур на ліст:

— Бе ла русь адзі ная дзяр-
жа ва, з адзі ным на ро дам. 
Яна не ве дае рэ гі я наль на га 
кан флік ту; па ля кі, рус кія, 
што жы вуць у Бе ла ру сі, 
— гэ та гра ма дзя не сва ёй 
кра і ны, якія з'яў ля юц ца 
па тры ё та мі сва ёй ра дзі-
мы. Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
ўда ло ся сфар мі ра ваць бе-
ла рус кую на цыю са шмат-
на цы я наль на га суб стра ту, 
та му бе ла ру сы пад трым лі-
ва юць Прэ зі дэн та. У Яну-
ко ві ча та кой пад трым кі 
не бы ло.

МІР І СТА БІЛЬ НАСЦЬ З'ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА 
НАЙВАЖ НЕЙ ШАЙ ЗА ВА Ё ВАЙ 

СУВЕРЭННАЙ БЕЛАРУСІ

Аб гэ тым па пя рэдж-
вае стар шы па моч-
нік пра ку ро ра Гро-
дзен скай воб лас ці 
Вя ча слаў ІГ НА ЦІК 
на пад ста ве сі ту а-
цый, у якія трап ля-
юць удзель ні кі па-
доб ных здзе лак па, 
зда ва ла ся б, вель мі 
вы гад най схе ме. 
Пры чым цер пяць і 
пра даў цы, і па куп-
ні кі аў та ма бі ляў.

— Вя ча слаў Ула дзі мі-
ра віч, не вы пад ко ва, му сіць, про даж 
аў та ма бі ляў па ге не раль най да ве ра-
нас ці ў апош нія га ды на быў ма са вы 
ха рак тар. Зна чыць, вы гад на?

— На пер шы по гляд, са праў-
ды, у вый гры шы абод ва ба кі та кой 
здзел кі. Но вы ўла даль нік аў та ма-
бі ля мо жа яго аб мя няць, пра даць 
без уз гад нен ня ца ны з улас ні кам, 
на яко га за рэ гіст ра ва ны гэ ты транс-
парт ны сро дак — толь кі да рыць 

нель га. Да во лі пры ваб на і тое, што 
пры про да жы аў та ма бі ля па ге не-
раль най да ве ра нас ці не трэ ба ўказ-
ваць гра шо вую су му здзел кі. Та му 
пры за клю чэн ні та ко га да га во ра не 
пла ціц ца па да так. Акра мя та го, не 
трэ ба ста яць у чар зе для зняц ця 
ма шы ны з улі ку. Па куп нік мо жа сам 
і зняць яе з улі ку, і зноў па ста віць 
там, дзе хо ча. А пра да вец не па ві-
нен па ве дам ляць свае да хо ды ад 
про да жу пры за паў нен ні дэк ла ра-

цыі. У та кіх «ка зыр ных» умо вах і 
ца ну мож на зні зіць.

— У чым жа ры зы ка для ўдзель ні-
каў па доб ных здзе лак?

— Спа чат ку пра тое, чым ры зы куе 
пра да вец. Па-пер шае, яму не трэ ба 
за бы ваць, што транс парт ны сро дак 
— гэ та кры ні ца па вы ша най не бяс-
пе кі. Пра даў шы яго па ге не раль най 
да ве ра нас ці, улас нік пра цяг вае нес ці 
пэў ныя аба вяз кі, ад каз ваць за шко ду, 
пры чы не ную гэ тым аў та ма бі лем, ка лі 
за ру лём быў но вы ўла даль нік аль бо 
ка лі той ака жац ца не да сяж ным для 
пра ва ахоў ных ор га наў і су да.

Дру гое. Як вя до ма, шмат дзе на 
да ро гах уста ноў ле ны ві дэа рэ гіст ра-
та ры, якія фік су юць ну ма ры ма шын 
і пе ра да юць ін фар ма цыю аб па ру-
шаль ні ках у Дзяр жаў та інс пек цыю. І 
не но ва му ка рыс таль ні ку, а ме на ві та 
ча ла ве ку, на яко га гэ ты аў та ма біль 
за рэ гіст ра ва ны, бу дуць прад' яў ле ны 
прэ тэн зіі ў вы пад ку па ру шэн ня пра ві-
лаў ка ры стан ня транс парт-
ным срод кам. 

Вы зва лен неВы зва лен не  ��

ФОРМА І СЭНС
У БДУ прэ зен та ва лі рэ тра ка лян дар да 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

АЎ ТО ПА ДА ВЕ РА НАС ЦІ:
 ВЫ ГА ДА ЦІ ПРАБ ЛЕ МЫ?

Здзел ка куп лі-про да жу аў та ма бі ля па ге не раль най да ве ра нас ці мо жа пры вес ці да ма тан ня нер ваў і ма тэ ры яль ных страт

ЕС ПРЫ ЗНАЎ НО ВУЮ 
ЎЛА ДУ Ў КІ Е ВЕ. 
КРЫМ — НЕ

Но вая ўла да ў Кі е ве атры ма-
ла пры знан не з бо ку ЕС і ЗША. 
Акра мя та го, па сло вах в.а. прэ зі-
дэн та Укра і ны Аляк санд ра Тур чы-
на ва, ад стаў ку Вік та ра Яну ко ві ча 
лі чаць ле гі тым най і ў ААН. Па зі-
цыю ЕС сфар му ля ваў 24 лю та га 
на бры фін гу афі цый ны прад стаў-
нік Еў ра ка мі сіі Аліўе Баі. «Мы па-
ва жа ем пра цэ ду ру, у вы ні ку якой 
спа дар Тур чы наў быў упаў на ва-
жа ны вы кон ваць ус кла дзе ныя на 
яго функ цыі», — за явіў ён. Па 
сло вах прад стаў ні ка ЕК, «ін сты-
тут, які з'яў ля ец ца га ран там дэ ма-
кра тыч най ле гі тым нас ці Укра і ны, 
г.зн. пар ла мент, пры няў ра шэн не 
пе ра важ най боль шас цю ў мі ну-
лыя вы хад ныя, і мы па ва жа ем 
дэ ма кра тыч нае і за кон нае ра-
шэн не, пры ня тае ўкра ін скім пар-
ла мен там». За кон насць ад хі лен ня 
ад ула ды прэ зі дэн та Вік та ра Яну-

ко ві ча пры зна лі так са ма і ў ААН, 
пра што рас па вёў сам в.а. прэ зі-
дэн та Тур чы наў на па га джаль най 
на ра дзе дэ пу тац кіх груп і фрак цый 
Вяр хоў най Ра ды. Акра мя та го, у 
ЗША лі чаць ле гі тым най зме ну ўла-
ды ва Укра і не. «Мы не пры ма ем 
лю быя на мё кі на тое, што тут ад-
бы ва ец ца пе ра ва рот, і на тое, што 
ле гі тым насць та го, што зда ры ла ся, 
ні бы та зна хо дзіц ца пад пы тан нем 
з-за за меж най пад трым кі», — па-
тлу ма чыў у эфі ры ад на го з тэ ле-
ка на лаў па сол ЗША ва Укра і не 
Джэф ры Пай ет.

Тым ча сам у са мой Укра і не не 
ўсе так ад на знач на. Ся род рэ гі ё-

наў най больш су пра ціў ля ец ца но-
вай ула дзе, якая аса цы ю ец ца з 
та таль най укра і ні за цы яй, Крым. 
Крым скі пар ла мент, у пры ват нас-
ці, пры знаў не ле гі тым ны мі апош нія 
ра шэн ні Вяр хоў най Ра ды — аб ад-
стаў цы Яну ко ві ча, но вым кі раў ні ку 
МУС, вяр тан ні да кан сты ту цыі 2004 
го да і пра вя дзен ні ў маі 2014-га да-
тэр мі но вых прэ зі дэнц кіх вы ба раў 
(пры маць апош нюю па ста но ву, 
ка лі пры трым лі вац ца лі та ры за ко-
на, Ра да паў на моц тваў не ме ла, 
па коль кі да тэр мі но выя вы ба ры 
аб' яў ля юц ца толь кі пры ім піч мен-
це прэ зі дэн та, у вы пад ку яго смер-
ці або доб ра ах вот най ад стаў кі; ні 

пер ша га, ні дру го га, ні трэ ця га не 
ад бы ло ся).

МІН ФІН УКРА І НЫ:  
ПА ТРЭБ НА 35 МЛРД 
ДО ЛА РАЎ

Кі еў спа дзя ец ца, што ца на на 
ра сій скі газ не зме ніц ца ў су вя зі 
з фак тыч най зме най ула ды ва 
Укра і не. Пры гэ тым не зра зу ме ла, 
чым ця пер Укра і на бу дзе пла ціць 
за ра сій скі газ. Дзяр жаў ная каз-
на пус тая, кра і на да ве дзе на да 
банк руц тва, па цвер дзіў кі раў нік 
пар ла менц кай фрак цыі «Баць каў-
шчы на» Ар се ній Яца нюк. «Та кой 
фі нан са вай ка та стро фы Укра і на 
не ве да ла за ўсе га ды не за леж-
нас ці», — за явіў ён на па ся джэн ні 
па га джаль най ра ды лі да раў фрак-
цый Вяр хоў най Ра ды, да даў шы, 
што «трэ ба не ад клад на пра сіць 
фі нан са вай да па мо гі ў МВФ». 
Мін фін тым ча сам ужо пад лі чыў, 
што Укра і не не аб ход на 35 міль яр-
даў до ла раў да па мо гі на пра ця гу 
2014-2015 га доў. У су вя зі з гэ тым 
Мін фін пра па на ваў між на род ным 
парт нё рам пра вес ці до нар скую 
кан фе рэн цыю з удзе лам Еў ра-
са ю за, ЗША, МВФ, ін шых кра ін і 
між на род ных фі нан са вых ар га ні-
за цый для вы ра шэн ня пы тан ня аб 
вы дзя лен ні да па мо гі на ма дэр ні за-
цыю і пра вя дзен не рэ фор маў ва 
Укра і не, а так са ма на рэа лі за цыю 

Па гад нен ня аб аса цы я цыі кра і ны 
з ЕС, пе рад ае ін фар ма генц тва 
УНІ АН.

МАСК ВА НЕ БА ЧЫЦЬ 
ЛЕ ГІ ТЫМ НЫХ 
ПАРТ НЁ РАЎ ВА УКРА І НЕ

Прэм' ер-мі ністр РФ Дзміт рый 
Мядз ве дзеў на зваў сі ту а цыю, якая 
скла ла ся ва Укра і не, не бяс печ най 
для на цы я наль ных ін та рэ саў Ра сіі. 
Кі раў нік ра сій ска га ўра да да даў, 
што Маск ва сур' ёз на не па ко іц ца за 
жыц цё і зда роўе сва іх гра ма дзян 
ва Укра і не. Мядз ве дзеў ад зна чыў, 
што ме на ві та з гэ тым звя за на ра-
шэн не ад клі каць для кан суль та-
цый ра сій ска га па сла ва Укра і не 
Мі ха і ла Зу ра ба ва. «Не мне вам 
ка заць, што гэ та азна чае ў дып-
ла ма тыч най прак ты цы», — ска заў 
прэм' ер. Кі раў нік ура да за ўва жыў, 
што не ба чыць за раз ле гі тым ных 
парт нё раў ва Укра і не, з які мі мож-
на бы ло б на ла дзіць дыя лог. «Ка лі 
лі чыць ура дам лю дзей, якія ў чор-
ных мас ках і з аў та ма та мі Ка лаш-
ні ка ва «рас ся ка юць» па Кі е ве, то з 
та кім ура дам нам пра ца ваць бу дзе 
скла да на», — да даў Мядз ве дзеў. 
Пры знан не ле гі тым нас ці ство ра-
ных дэ пу та та мі Вяр хоў най Ра ды 
ў апош нія дні ор га наў ін шы мі кра-
і на мі прэм' ер на зваў «абе ра цыяй 
свя до мас ці».

Мітынг у СевастопаліМітынг у Севастопалі
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вярнуліся вярнуліся 
з Сочы з Сочы 
нашы нашы 

героі-алімпійцыгероі-алімпійцы

Дзя сят кі бе ла рус кіх ба лель-
шчы каў учо ра ўве ча ры ў 
На цы я наль ным аэ ра пор це 
су стра ка лі спар тыў ных ге-
ро яў кра і ны.

Школь ні кі пра гуль ва лі ўро кі, 
сту дэн ты — за ня ткі ва ўні вер сі-
тэ тах, а нех та на огул ад пра сіў ся 
з пра цы. Ад нак у гэ ты дзень да-
ра ваць ім мож на бы ло мно гае. 
Алім пій скія чэм пі ё ны Со чы Да р'я 
До мра ча ва, Ан тон Куш нір, Ала 

Цу пер і брон за вы пры зёр На дзея 
Скар дзі на са праў ды за слу жы лі 
шчы ры, свя точ ны пры ём. І ня-
гле дзя чы на тое, што спец рэйс 
спаз няў ся, ні хто аэ ра порт не 
па кі даў, усе да апош ня га ча ка лі 
лю бі мых спарт сме наў. Пры ехаў 
па він ша ваць алімпійцаў і наш 
сла ву ты цяж ка ат лет, алім пій скі 
чэм пі ён Ле а нід Та ра нен ка.

— Пос пех на шых спарт сме-
наў фе на ме наль ны! Я гля дзеў 
усе алім пій скія спа бор ніц твы 

з удзе лам беларусаў, — тры-
ма ю чы два яр кія бу ке ты, ка жа 
Ле а нід Ар ка дзе віч. — А бія тлон 
люб лю па жыц ці. Гэ та на огул 
бе ла рус кі від спор ту. Ра ней на-
шай удар най сі лай бы лі муж чы-
ны, а ця пер ра ду юць вы ні ка мі 
бія тла ніст кі. Яны — цу доў ныя, 
сціп лыя дзяў ча ты.

Ра зам з жур на ліс та мі су-
стра ка ла сваю дач ку На тал-
ля Кі бер, ма ці Над зеі Скар-
дзі ны.

— Ма ра ма ёй дач кі здзейс-
ні ла ся, — пры зна ец ца ўсце ша-
ная ма ма бія тла ніст кі. — Трэ цяе 
мес ца для яе бы ло вя лі кім жа-
дан нем. Яна ра зу ме ла, на што 
можа раз ліч ваць. Гэ та бы ло не-
ве ра год на! У той мо мант увесь 
свет змя ніў ся. Лю дзі ўсмі ха лі ся, 

він ша ва лі і ра да ва лі ся за нас. Фі-
ніш гон кі я за ста ла ў па лі клі ні цы. 
Дык уся па лі клі ні ка, зна ё мыя він-
ша ва лі мя не. Дзя куй Бе ла ру сі, 
усім, хто рых та ваў гэ тую пе ра-
мо гу. У сваю чар гу мы «хва рэ лі», 
мы ма лі лі ся, да сы ла лі ім у Со чы 
свае флю і ды і энер гію.

Пе рад ба лель шчы ка мі До-
мра ча ва і кам па нія з'я ві ліся пад 
гу кі ар кест ра і апла дыс мен ты.

— У мя не яшчэ на па чат ку 
се зо на бы ло доб рае ад чу ван не, 
— пры зна ла ся жур на ліс там трох-
ра зо вая алім пій ская чэм пі ён ка, 
Ге рой Бе ла ру сі Да р'я До мра ча ва. 
— Я не ду ма ла пра коль касць ме-
да лёў, якія атры ма ец ца за ва я ваць. 
Ду ма ла пра іх якасць. Ця пер гэ тыя 
ме да лі — тры за ла тыя со ней кі, якія 
я вель мі ра да тры маць у ру ках.

— 5 за ла тых ме да лёў і 1 
брон за вая ўзна га ро да — вы-
нік, які ка жа сам за ся бе. Алім-
пі я да ў Со чы — са мыя па спя-
хо выя зі мо выя Гуль ні ў гіс то рыі 
не за леж най Бе ла ру сі, — ка жа 
Аляк сандр Шам ко, мі ністр 
спор ту і ту рыз му. — Мяр-
кую, што для на шай кра і ны 
гэ та год ны вы нік. Упэў не ны, 
ён, дзя ку ю чы на шым спарт-
сме нам, дасць но вы ві ток раз-
віц ця спор ту і фі зіч най куль ту-
ры. Бу дзем ча каць па доб ных 
вы ні каў і на да лей.

Учора ж бе ла рус кія алім пій-
цы, тры ум фа та ры ХХІІ зі мо вых 
Алім пій скіх гуль няў у Со чы, ус-
кла лі квет кі да ма ну мен та на 
пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Ула дзі мір Пу цін па він ша ваў Аляк санд ра 
Лу ка шэн ку з вя лі кім пос пе хам 
алім пій скай збор най Бе ла ру сі

Учо ра ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка бе ла-
рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Ула дзі мі ра Пу ці на з вы дат-
ны мі вы ні ка мі вы ступ лен ня ра сій скіх спарт сме наў на Алім пі я дзе 
ў Со чы.

У сваю чар гу Прэ зі дэнт Ра сіі па він ша ваў Аляк санд ра Лу ка шэн-
ку з вя лі кім пос пе хам алім пій скай збор най Бе ла ру сі.

У хо дзе раз мо вы кі раў ні кі дзяр жаў за кра ну лі ак ту аль ныя тэ мы 
двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі аб мер ка ва лі так са ма сі ту а цыю ва 
Укра і не і яе зна чэн не для дзвюх кра ін.

Фо та Надзеі БУЖАН.

Фо та БЕЛТА.
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Фота БЕЛТА.


