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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мы ад соч ва лі апе ра цыю — ад па чат ку 

да фі ні шу — тры га дзі ны. Спа чат ку прос та 
ся дзе лі ў ад ной з ма шын і пра слу хоў ва-
лі па ра дыё су вя зі, як ад соч ва ец ца кож ны 
рух нар ка ганд ля ра, яко му «се лі на хвост». 
Цяж ка прад ба чыць, як пач нуць раз горт-
вац ца па дзеі, а та му кож ная фра за, што 
пе рад аец ца па ра цыі, — фак тыч на пры-
няц це чар го ва га ра шэн ня.

«Кар тэж» з апе ра тыў ні ка мі пе ра яз джае 
з мес ца на мес ца, і вось мы ля ад на го са 
шмат пад' езд ных да моў на Бя лін ска га. 
Не каль кі ча ла век, якія вон ка ва ні чым не 
ад роз ні ва юц ца ад тых, што хо дзяць у ся-
рэ дзі не дня па ста ліч ных ву лі цах, ім гнен на 
скруч ва юць ру кі ма ла до му ча ла ве ку ў ка-
пе лю шы, ка рыч не вай курт цы, яр кіх кра соў-
ках і спар тыў ных шта нах. Чор ныя на руч ні кі 
за мы ка юц ца за яго спі най. Хлоп ца вя дуць 
у мік ра аў то бус з на ша га «кар тэ жу». Нас 
з фо та ка рам про сяць па куль за стац ца ў 
«на шай» ма шы не, па коль кі апе ра цыя яшчэ 
не за вер ша на.

У ін тэр на це, ад яко га толь кі што ады шоў 
за тры ма ны, зна хо дзіц ца яшчэ адзін ганд-
ляр — ён і пра даў «ка рыч не вай курт цы» 
нар ко тык. Трое лю дзей у мас ках «бя руць» 
гэ та га дру го га ў ка лі до ры, ля па коя пад 
ну ма рам 36.

Тым ча сам да мік ра аў то бу са для скла-
дан ня на леж ных да ку мен таў за пра ша юць 
па ня тых — двух пра хо жых муж чын. У іх 
пры сут нас ці ад бы ва ец ца во быск пер ша га 
за тры ма на га. З усіх кі шэ няў опер да стае 
ўсё, што там ёсць: мар кер, клю чы, жуй-
кі, ма біль нік, нар ко тык — по лі эты ле на вы 
па ке цік з зе ле на ва та-ка рыч не вай тра вой. 
Экс перт пас ля пры знае «тра ву» асаб лі ва 
не бяс печ ным рэ чы вам. Гэ та — ку рыль-
ная су месь, апра ца ва ная «сін тэ ты кай». 
Спайс.

Ма біль нік за тры ма на га па чы нае раз-
ры вац ца. На эк ра не вы свеч ва ец ца сло ва 

«ма ма»...
Я пы та ю ся ў хлоп ца да зво лу за даць яму 

не каль кі пы тан няў. Ён па га джа ец ца.
— Як ця бе за вуць і коль кі та бе га доў?
— Са ша... сям нац цаць.
— Твая сям'я?..
— Ма ма пра цуе ў тэ ат ры, у ад дзе ле 

кад раў. У та ты свой біз нес — пе ра га няе 
ма шы ны, пра дае. Ёсць сяст рыч ка, 2002 го-
да на ра джэн ня. Та та жы ве асоб на. Баць кі 
раз вя лі ся...

— Дзе ву чыш ся?
— Ва ўні вер сі тэ це фіз куль ту ры, зай ма-

ю ся грэб ляй...
— Дзе ты ўзяў спайс?
— У Са шы...
— Ты даў но пра да еш нар ко ты кі?
— Я ні чо га не пра даю... Мне хло пец на-

пі саў «Вкон так те»... Я ска заў, што не зай-
ма ю ся гэ тым. Зра зу меў, што яны хо чуць 
вый сці на пра даў ца. Я ад ра зу зра зу меў, як 
су стрэў ся... Сам ся бе пад ста віў...

— Ты сам ужы ваў спайс?
— Ужы ваў... Спайс і на свай... Ну, на свай 

— гэ та ж не нар ко тык...
— Та бе спа да баў ся эфект ад спай су?
— Ды мне страш на ста ла... Я па ку рыў 

прос та та му, што мне бы ло дрэн на. У мя не 
там з дзяў чын кай за кру ці ла ся... Та ды мя не 
«ўзя лі» пер шы раз...

— Мі лі цыя ўзя ла ця бе, ка лі ты быў «пад 
спай сам»?

— Ну, так... Я ішоў ва ўні вер сі тэт. Мне 
бы ло вель мі дрэн на... Страш на... Та кое не-
зра зу ме лае па чуц цё... Не ма гу па тлу ма-
чыць. Ні бы та я не тут... Ну, страш на...

— Ты ад ной чы ку рыў?
— Ра зы тры-ча ты ры...
— Ка лі бы ло страш на пер шы раз, на-

вош та ты ку рыў зноў?
— Не ве даю... Ды мне бы ло ўсё роў на, 

што са мной бу дзе... Я на огул ха цеў пай сці 
з жыц ця... Дзяў чын ку ад ну ка хаў, а яна мне 
хлу сі ла, ка за ла, што толь кі мя не ка хае, а 
са ма яшчэ з дру гім хлоп цам су стра ка ла-
ся... Не як ска за ла, што бы ла ця жар най... 
Я па чаў рас пыт ваць, што азна чае «бы ла». 
А яна да ла зра зу мець, што аборт зра бі ла... 
Мне пас ля гэ та га ста ла так не вы нос на... І 
па цяг ну ла на пры го ды.

— Вы і ця пер ра зам?
— У мя не ўжо дру гая... Ця пер ужо і яе, 

на пэў на, ня ма...
— Ты пе ра жы ва еш з-за та го, што баць кі 

ў раз вод зе?

— Вель мі моц на.
— Баць ка пад трым лі вае ста сун кі 

з та бой?
— Так, але мне ўсё роў на яго 

не ха пае...
Па пе ра пэц ка ным зям лёй тва ры Са шы 

па бег лі слё зы... Мне ха це ла ся яшчэ неш-
та ска заць, але тут з ад ной Са ша вай ру кі 
зня лі на руч нік і да лі рас пі сац ца ў да ку мен-
це «Тлу ма чэн не». Адзін з апе ра тыў ні каў 
за ўва жыў: «У та кой сі ту а цыі яны мо гуць 
пла каць, а мо гуць і ў твар плю нуць, ла яц ца, 
аб ра жаць... Бы вае роз нае. А тое, што ён 
ве даў, ні бы та за ім «со чаць» — лух та. Яны 
што за ўгод на мо гуць плес ці, абы толь кі іх 
ад пус ці лі...».

У ін тэр на це дэ парт амен та «Бел аў та-
дар» за гад чы ца спа чат ку спра буе рас пы-
таць апе ра тыў ні каў, за што і ча му, а пас ля 
па чы нае скар дзіц ца на тое, як «яны ўжо 
аб рыд лі — і ён, і яго нар ка ман ка»... Мож на 
толь кі зда гад вац ца, што раз мо ва ідзе пра 
дру го га Аляк санд ра, пра яко га ска заў пер-
шы за тры ма ны Са ша, і па ўсім ві даць, пра 
ней кую дзяў чы ну, да якой той пры хо дзіў у 
гэ ты ін тэр нат. У па коі, дзе дру гі за тры ма ны 
Са ша ся дзіць у на руч ні ках, — не вя лі кі ло-
жак, крэс ла, тэ ле ві зар і шмат ца цак...

На чаль нік ад дзе ла па нар ка кант ро лі і 
про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі Пар ты зан-
ска га РА УС г. Мін ска пад пал коў нік мі лі-
цыі Дзя ніс БУ РЫ звяр та ец ца да чар го-
вых па ня тых і за тры ма на га: «Гра ма дзя нін 
Аляк сандр Ш. за тры ма ны па па да зрэн ні ў 
не за кон ным аба ра чэн ні нар ко ты каў. У пры-
сут нас ці па ня тых пра па ну ем доб ра ах вот на 
здаць за ба ро не ныя прад ме ты — зброю, 
нар ко ты кі, якія ёсць пры са бе».

— У кі шэ ні, — ці ха, апус ціў шы вель мі 
ніз ка га ла ву, ка жа дру гі Са ша.

— Што ў кі шэ ні?
— Мік сы...

— Гэ та што та кое?
— Ку рыль ная су месь... у па пе ры.
— Гро шы пры са бе ёсць?
— Ёсць, у пра вай кі шэ ні.
— Коль кі? Ад куль?
— Адзін міль ён бе ла рус кіх руб лёў. За 

збыт ку рыль най су ме сі.
— За раз бу дзе пра ве дзе ны аса біс ты во-

быск, — ка жа пад пал коў нік Бу ры. — Звяр-
таю ўва гу: у мя не ў ру ках ні чо га ня ма.

На пад ло гу з кі шэ няў вы клад ва юц ца 
ку рыль ная су месь у па пе ры — рэ чы ва 
рас лін на га па хо джан ня ка рыч не ва га ко-

ле ру (дэ ман стру ец ца па ня тым), пяць ку-
пюр на мі на лам па 200 ты сяч руб лёў. Са ша 
ад каз вае на пы тан ні апе ра тыў ні каў, якія 
пры сту па юць да афарм лен ня па пер пад 
наз вай «Тлу ма чэн не».

— На ра дзіў ся ў 1996-м. Жы ву па ад ра-
се... Ра ней не су дзі мы...

У гэ та га Са шы ёсць поў ная сям'я. Сю-
ды ён пры хо дзіць «у гос ці». Раз маў ляць са 
мной ад мо віў ся. Увесь час тры мае га ла ву 
ніз ка на хі ле най. Пас ля пад пі сан ня за тры-
ма ным і па ня ты мі скла дзе ных да ку мен таў 
Са шу вы вод зяць з ін тэр на та. Апе ра тыў ні кі 
вы ка на лі сваю част ку пра цы, і Дзя ніс Бу ры 
пад во дзіць вы нік:

— У ад дзел па нар ка кант ро лі Пар ты зан-
ска га ра ё на па сту пі ла апе ра тыў ная ін фар-
ма цыя аб тым, што Аляк сандр М. зай ма ец-
ца за ха ван нем і рас паў сюдж ван нем псі ха-
троп на га рэ чы ва — ку рыль най су ме сі, або 
«спай су», або «мік су». Пад час пра ве дзе ных 
апе ра тыў ных ме ра пры ем стваў апош ні быў 
за тры ма ны па ву лі цы Бя лін ска га. Аляк сандр 
М. па тлу ма чыў, што гэ тае рэ чы ва на быў у 
Аляк санд ра Ш., які ў мо мант здзел кі зна хо-
дзіў ся ў па мяш кан ні ін тэр на та. Аляк сандр 
Ш. так са ма за тры ма ны. У пер ша га кан фіс-
ка ва ны по лі эты ле на вы па ке цік з асаб лі ва 
не бяс печ ным псі ха троп ным рэ чы вам, у 

дру го га — па пя ро вы па ке цік з та кім жа рэ-
чы вам і гра шо вая су ма, якая бы ла атры ма-
на за до зу, пе ра да дзе ную ў вы ні ку здзел кі 
Аляк санд ру М. 1 міль ён руб лёў — столь кі 
каш туе ка ля 5 гра маў спай су. Ма ла дыя лю-
дзі пад трым лі ва лі су вязь па тэ ле фо не, яны 
зна ё мыя і дзей ні ча лі па доб ным чы нам не 
пер шы раз. Абод ва і ўжы ва лі, і збы ва лі. Дзе 
яны бра лі нар ка тыч ныя рэ чы вы, яшчэ на ле-
жыць вы свет ліць. Аляк санд ру М. па гра жае 
да 5 га доў па збаў лен ня во лі, дру го му — ад 
8 да 13-і...

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Дэ ма кра тыя 
па-ве не су эль ску

Па сол звяр нуў асаб лі вую ўва-
гу на той факт, што Ве не су э ла — 
дэ ма кра тыч ная дзяр жа ва, якая 
мае на мэ це па бу до ву са цы яль на 
спра вяд лі ва га гра мад ства.

У 1999 го дзе ў кра і не прай-
шоў пер шы ў яе гіс то рыі на цы-
я наль ны рэ фе рэн дум, у вы ні ку 
бы ла пры ня та но вая кан сты ту-
цыя, якая дзей ні чае і ця пер. Па-
вод ле асноў на га за ко ну, у кра і не 
ўваж лі ва со чаць за вы ка нан нем 
пра воў ка рэн на га на сель ніц тва, 
а так са ма са цы яль ных пра воў. 
Так, згод на з кан сты ту цы яй, 
ін дзейс кія мо вы з'яў ля юц ца 
афі цый ны мі мо ва мі дзяр жа вы, 
акра мя та го, за прад стаў ні ка мі 
ін дзейс кіх пля мё наў за ма ца ва-
на пра ва на тэ ры то рыі спрад-
веч на га пра жы ван ня. Так са ма ў 
Ве не су э ле ўве дзе на па са да ам-
будс ме на — ча ла ве ка, на яко га 
ўскла дзе ны функ цыі кант ро лю 
за тым, каб ор га ны вы ка наў чай 
ула ды і служ бо выя асо бы пры-
трым лі ва лі ся прын цы паў спра-
вяд лі вас ці і не па ру ша лі сва ёй 
дзей нас цю ін та рэ саў асоб ных 
са цы яль ных груп.

У кан сты ту цыі за ма ца ва на, 
што зме на ўра да ў Ве не су э ле ад-
бы ва ец ца праз дэ ма кра тыч ныя 
вы ба ры. Да рэ чы, з 1999 го да ў 
кра і не ад бы ло ся 17 вы бар чых 
кам па ній на цы я наль на га і рэ гі-
я наль на га ўзроў няў, і толь кі на 
ад ной з іх пе ра маг лі ця пе раш нія 
апа зі цы я не ры. Ад нак, па сло вах 
дып ла ма та, дэ ма кра тыя ў кра і не 
за клю ча ец ца не толь кі ў сва бод-
ных вы ба рах. Так, цэн зу ра за-
ба ро не на на цы я наль най кан сты-
ту цы яй. Сва бо ду сло ва рэ гу люе 
толь кі ад но па ла жэн не — усе 
гра ма дзя не ня суць ад каз насць 
за свае вы каз ван ні. Так са ма па-
сол звяр нуў ся да та го фак та, што 
ў кра і не ня ма па лі тыч ных зня-
во ле ных, праў да, ёсць па лі ты кі, 
асу джа ныя за пра ва па ру шэн ні, 
якія ква лі фі ку юц ца ў за ка на даў-
стве як за бой ствы, да ка за ныя ў 
су дзе вы пад кі ка руп цыі і ін шыя 
зла чын ствы.

Ча му ў краіне
не спа кой на?

«Ве не су э ла — смач ны ка ва-
лак для не ка то рых кра ін, у пры-
ват нас ці, для Злу ча ных Шта таў, 
— за явіў спа дар Аме ры ка Ды-
яс Нунь ес. — З 1999 го да яна 
з'яў ля ец ца мі шэн ню змоў, мэ та 
якіх — ад хі ліць ад ула ды Уга Ча-
ве са, а ця пер і яго пас ля доў ні-
ка — Ні ка ла са Ма ду ру». Так, у 
2002 го дзе ў Ве не су э ле ад бы ла-
ся спро ба дзяр жаў на га пе ра ва-
ро ту: ула ду за ха пі лі паў стан цы, 
а Уга Ча ве са ад пра ві лі на ва ен-
ную ба зу на вост ра ве Ар чы ла. 
«Ад нак на род вый шаў на ву лі цы 
і ад на віў за кон ную ўла ду за 47 
га дзін», — на га даў па сол.

Па сол па ве да міў, што, рас-
пра ца ва ны Злу ча ны мі Шта та мі 
сцэ на рый пра ду гледж вае пра ва-
ка цыю ма са вых пра тэс таў ся род 
на сель ніц тва Ве не су э лы. «Эка-
на міч ная вай на», на кі ра ва ная на 
ства рэн не пе ра бо яў з па стаў ка мі 
та ва раў пер шай не аб ход нас ці і 
як вы нік — па да ра жан не жыц ця 
лю дзей, з'яў ля ец ца ад ным з пад-
раз дзе лаў гэ та га пла на па зме не 
ўла ды ў Ве не су э ле, лі чыць афі-
цый ны прад стаў нік гэ тай кра і ны 
ў Бе ла ру сі.

Трэ ба ад зна чыць, што эка но-
мі ка Ба лі ва ры ян скай рэс пуб лі кі 
— ад ной з са мых ба га тых на ка-
рыс ныя вы кап ні кра ін — цал кам 
па бу да ва на на экс пар це наф та-
пра дук таў. Больш за тое, ка ля 
90% на сель ніц тва жы ве ў го-

ра дзе, а зна чыць, вель мі ма ла 
за ста ец ца лю дзей, якія маг лі б 
за бяс пе чыць кра і ну пра дук та-
мі хар ча ван ня. Гэ та пры вя ло 
да та го, што Ве не су э ла вы му-
ша на ім пар та ваць пры клад на 
дзве трэ ці пра дук таў. А адзін 
з асноў ных па стаў шчы коў хар-
ча ван ня ў кра і ну — Злу ча ныя 
Шта ты. Вось і атры ма ла ся, што 
Ве не су э ла, та кая ж ба га тая, як і 
дзяр жа вы Ара вій ска га паў вост-
ра ва, вы му ша на па ку та ваць ад 
не да хо пу са ма га не аб ход на га.

Спа дар Аме ры ка Ды яс Нунь ес 
зра біў ак цэнт на тым, што Злу-
ча ныя Шта ты рэ гу ляр на вы дат-
коў ва юць ве лі зар ныя срод кі на 
пра вя дзен не гвал тоў ных ак цый у 
Ве не су э ле. Так, у 2009 го дзе яны 
вы дзе лі лі на гэ та 15 міль ё наў 
до ла раў. «А пе рад прэ зі дэнц кай 
кам па ні яй 2012 го да за меж нае 
фі нан са ван не тых сіл, якія вы сту-
па юць су праць ба лі ва ры ян ска га 
ўра да, да сяг ну ла 57 міль ё наў до-
ла раў, — пра ін фар ма ваў дып ла-
мат. — Па вод ле звес так, аб на-
ро да ва ных WіkіLeaks, та кая су ма 
бы ла вы дат ка ва на з дак лад най 
мэ тай — за бяс пе чыць па ра жэн-
не Уга Ча ве са на вы ба рах. Ад нак 
та ко га не зда ры ла ся».

Не так даў но срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі па ве дам ля лі пра 
тое, што з Ве не су э лы вы сла ны 
не ка то рыя аме ры кан скія дып-
ла ма ты. Ча му так зда ры ла ся? 
«Па соль ства ЗША рэ гу ляр на 
па ру ша ла не ка то рыя па ла жэн ні 
Вен скай кан вен цыі аб дып ла ма-
тыч ных ста сун ках, — кан ста та-
ваў ве не су эль скі дып ла мат. — 
Як вы нік, тры су пра цоў ні кі кон-
суль скай служ бы бы лі вы сла-
ны з кра і ны. Пры кры ва ючы ся 
пад ста вай вы ра шэн ня ві за вых 
пы тан няў для сту дэн таў, яны фі-
нан са ва лі і пры ма лі не па срэд ны 
ўдзел у ар га ні за цыі «мяк ка га» 
дзяр жаў на га пе ра ва ро ту».

Ме ды я пад ман
Асаб лі вую ўва гу па сол звяр-

нуў на не праў дзі васць і не да-
рэ чнасць мно гіх пуб лі ка цый 
су свет ных срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі пра па дзеі ў Ве не-
су э ле. Каб не быць га ла слоў-
ным, ён пры вёў кан крэт ныя 
пры кла ды. Так, яшчэ ў чэр ве ні 
2012 го да ад на з вя ду чых га зет 
Іс па ніі на дру ка ва ла ар ты кул пад 
наз вай «Гвалт пад пры крыц цём 
дзяр жа вы». На ту раль на, ма тэ-
ры ял меў ілюст ра цыю. Праў да, 
з ак цый пра тэс ту ў Егіп це, якія 
ме лі мес ца ў 2011 го дзе. Тым 
не менш, гэ та не пе ра шко дзі ла 
су пра цоў ні кам рэ дак цыі зра біць 
под піс, што, маў ляў, так здзе-
ку юц ца з лю дзей у Ве не су э ле. 
Так са ма не ка то рыя га зе ты бра лі 
фо та здым кі з ак цый пра тэс ту ў 
Чы лі, з баль ніц Ган ду ра са для 
ілюст ра цыі ар ты ку лаў пра сён-
няш нія па дзеі ў Ба лі ва ры ян скай 
рэс пуб лі цы. І под пі сы да фо та-

здым каў бы лі ад па вед ны мі.
Быў і смеш ны ў не ка то рым 

сэн се прык лад. Так, шмат люд ны 
хрэс ны ход у го нар свя той Дзе-
вы Ма рыі (ве не су эль цы — вель-
мі рэ лі гій ная на цыя) вы да лі... за 
ак цыі пра тэс ту ў Ка ра ка се. А 
фо та здым кам з пе кін скай пло-
шчы Цянь ань мэнь у 1989 го дзе 
пра ілюст ра ва лі ма тэ ры ял аб сён-
няш ніх пра тэс тах у Ве не су э ле.

Са вет ні кі Па соль ства Ве не су-
э лы ад зна чы лі, што яны ад ра зу 
ба чаць не да рэ чнасць та кіх пуб-
лі ка цый, бо ве да юць са праўд ную 
сі ту а цыю ў ся бе на ра дзі ме. Але 
лю дзям з ін шых кра ін амаль не-
маг чы ма пра ве рыць, што ад бы-
ва ец ца ў Ве не су э ле на са мрэч 
і хто ві на ва ты ў гэ тых па дзе ях, 
та му час та лжы выя пуб лі ка цыі ў 
СМІ не зна хо дзяць про ці ва гі.

Бе ла ру сам 
не бяс пе ка не па гра жае

У Ве не су э ле пра цуе пры-
клад на 1000 бе ла ру саў. Ці па-
гра жае ім не бяс пе ка? Спа дар 
па сол за пэў ніў, што бе ла ру сы 
пра цу юць або за го ра дам, дзе 
ня ма ак цый пра тэс ту, або на 
доб ра аба ро не ных ар мі яй тэ ры-

то ры ях. Больш за тое, спа дар 
Аме ры ка Ды яс Нунь ес ня даў на 
вяр нуў ся з Ве не су э лы і пад крэс-
ліў, што вы ступ лен ні не ма юць 
пад трым кі ся род боль шай част кі 
на сель ніц тва, бес па рад кі ад бы-
ва юц ца ў квар та лах, дзе жы ве 
элі та і ся рэд ні клас. Дып ла мат 
аб са лют на ўпэў не ны: Ве не су э ла 
змо жа вы ста яць, і ў хут кім ча се 
сі ту а цыя нар ма лі зу ец ца.

Ад каз ва ю чы на пы тан ні 
жур на ліс таў, па сол за кра нуў і 
эка на міч ныя ас пек ты бе ла рус-
ка-ве не су эль ска га су пра цоў ніц-
тва. Не каль кі га доў та му та ва ра-
зва рот па між на шы мі кра і на мі 
пе ра вы сіў 1 міль ярд до ла раў. З 
Ве не су э лай рэа лі зу ец ца шмат 
су мес ных пра ек таў у са мых 
роз ных га лі нах — ад бу даў ніц-
тва, наф та зда бы чы і ва ен на га 
су пра цоў ніц тва да сель скай 
гас па дар кі, на ву кі і аду ка цыі. 
Ад нак за мі ну лы 2013 год, па 
па пя рэд ніх звест ках На цы я-
наль на га ста тыс тыч на га ка мі-
тэ та Бе ла ру сі, мы на ганд ля ва лі 
толь кі на 53 міль ё ны до ла раў. 
Спа дар па сол на зваў та кую сі-
ту а цыю не зу сім звы чай най: «У 
ней кай сту пе ні на яе паў плы ва-
ла зме на ўра да, ад нак, ня хай у 
ліч бах гэ та пакуль не пра яві ла-
ся, ідзе су мес ная пра ца па ўсіх 
вы бра ных кі рун ках».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на IІ квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на IІ кв. або 1-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2302 ад 13.02.14, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

7  электрапрасаў
7  электрапрасаў

BOSHBOSH

СУПЕРПРЫЗСУПЕРПРЫЗ
тэлевізар тэлевізар 

  SAMSUNGSAMSUNG

Сярод падпісчыкаў 11.04.2014 г. будуць ра-
зыграны 7 электрапрасаў Bosh і суперпрыз – 
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце 
«Звязда» да 21.04.2014 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 30.06.2014 г. 
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на IІ квартал або 
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выдача 
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 19.02.14 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 20.02.14 ПА 30.06.14.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на ІI квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 9 КРАСАВІКА 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

У ЛЕ ВАЙ КІ ШЭ НІ — СПАЙС, 
У ПРА ВАЙ — ГРО ШЫ

Зла чын цы вы дат на ўсве дам ля юць, 
што за хоў ва юць і пра да юць не 
па пкорн, а за ба ро не ныя за ко нам 
рэ чы вы, а та му і ха ва юц ца, і 
пе ра стра хоў ва юц ца. 

На пад ло гу з кі шэ няў 
вы клад ва юц ца ку рыль ная су месь 
у па пе ры — рэ чы ва рас лін на га 
па хо джан ня ка рыч не ва га ко ле ру 
(дэ ман стру ец ца па ня тым), пяць 
ку пюр на мі на лам па 200 ты сяч 
руб лёў.

ЦІ ВЫ СТА ІЦЬ 
ВЕ НЕ СУ Э ЛА ЧА ВЕ СА?

Бе ла рус кія 
«сля ды» 
Ча ве са

У На цы я наль най біб лі-
я тэ цы ў Мін ску ад кры-
лася фо та вы ста ва пад 
наз вай «5 га доў — 5 
ві зі таў». Ме ра пры ем-
ства зла джа на ў рам-
ках між на род най кам-
па ніі «Па сля дах Ча ве-
са», пры мер ка ва най 
да пер шай га да ві ны са 
дня смер ці прэ зі дэн та 
Ве не су э лы.

На вед ні кі вы ста вы змо-
гуць па ба чыць здым кі, зроб-
ле ныя пад час афі цый ных 
ві зі таў Уга Ча ве са ў Бе ла-
русь. На фо та за фік са ва ны 
мо ман ты, ка лі прэ зі дэнт Ве-
не су э лы зна ё міў ся з пра цай 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў, 
на вед ваў уста но вы на ву кі і 
куль ту ры.

На ад крыц ці вы ста вы бу-
дуць уру ча ны пры зы і па да-
рун кі пе ра мож цам кон кур су 
дзі ця ча га ма люн ка на тэ му 
«Ча вес у Бе ла ру сі». У ім 
бра лі ўдзел вуч ні 4-7 кла саў 
бе ла рус кіх школ з па глыб ле-
ным вы ву чэн нем іс пан скай 
мо вы.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Ак цыі пра тэс ту ў Ка ра ка се і ста лі цах ве не-
су эль скіх шта таў, за явы апа зі цыі аб пра ва-
ка цы ях з бо ку ўра да, звест кі пра ра не ных 
і за бі тых — за раз стуж кі на він рэ гу ляр на 
звяр та юц ца да па лі тыч най сі ту а цыі ў Ве-

не су э ле, маў ляў, яна бліз кая да дзяр жаў-
на га пе ра ва ро ту. На коль кі гэ та праў да, на 
су стрэ чы з жур на ліс та мі рас ка заў спа дар 
Аме ры ка Ды яс НУНЬ ЕС, Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Ве не су э лы ў Бе ла ру сі.

Ве не су э ла, та кая ж ба га тая, 
як і дзяр жа вы Ара вій ска га 
паў вост ра ва, вы му ша на 
па ку та ваць ад не да хо пу 
са ма га не аб ход на га.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Не пер шы год на род ныя свя ты на му зей най пля-

цоў цы на вед ва юць за меж ныя гос ці з азі яц кіх кра ін. 
Для дзя цей і да рос лых ла дзі ла ся шмат са мых роз-
ных за баў, не лі ча чы тра ды цый на га ка рас кан ня па 
слу пе за прэ зен та мі і гуль ню з чы гун ком на га ла ве. 
Бы ло дзе ся бе пра явіць на ват са мым ля ні вым.

Яшчэ за га дзя быў аб ве шча ны кон курс на са-
мую леп шую ляль ку-ма рэ ну. Але на яго ад гук ну ла-

ся толь кі ад на ста ліч ная жы хар ка — Але на Ка ва лё-
ва. Яна і ста ла пе ра мож цай. Ад Але ны па чуў:

«Ра зам з ма лод шай сяст рой Да р'яй шы лі гэ тую 
ляль ку два дні, як і на ле жыць, без ігол кі, за вя за лі 
на ёй стуж кі жа дан няў і хо чам спа ліць, каб не га-
тыў нае і шкод нае за ста ло ся толь кі ў мі ну лым.

Мас ле ні ца — пер шая лас таў ка вяс ны. І пер шыя 
вяс но выя гу кан ні па чы на юц ца мінавіта ў гэ ты дзень.

Ана толь КЛЯ ШЧУК Фо та аў та ра.

ГУ КАЦЬ ДЫК ГУ КАЦЬ!..

Пос пех юных 
му зы кан таў

Па спя хо ва вы сту пі лі юныя 
ві цеб скія му зы кан ты на 
між на род ным кон кур се ма-
ла дых пі я ніс таў «Ама дэ ус-
2014», які ад быў ся ў чэш скім 
Брно. Усе яны — вы ха ван цы 
Ві цеб скай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў імя Ана то ля Ба-
га ты ро ва. 

Ся мі га до вая Ні коль Ра гат ні ка-
ва за ва я ва ла пер шае мес ца і спе-
цы яль ны прыз жу ры «За леп шае 
вы ступ лен не кон кур су». Яна адзі-
ная прад стаў ні ца на шай кра і ны, 
якая ста ла ўдзель ні цай кан цэр-
та лаў рэ а таў. Пя ці клас нік Вік тар 
Стэ фа нен ка стаў дып ла ман там 
кон кур су і ўла даль ні кам спе цы-
яль на га пры за.  

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Сту дэнц кія пра тэс ты 
ў го ра дзе Ма ра кай ба, 
ста лі цы шта та Су лія.

Пад час бес па рад каў у Ве не су э ле за гі ну ла ўжо больш чым 
50 ча ла век. Пра гэ та па ве да міў прэ зі дэнт кра і ны Ні ка лас Ма-
ду ра. Па яго сло вах, асноў ная пры чы на гі бе лі лю дзей — гвалт 
і ба ры ка ды, які мі пра тэ стан ты пе ра кры лі да ро гі. Таму мно гія 
па цяр пе лыя не змаг лі да ча кац ца пры ез ду «хут кай да па мо гі» 
— ура чы прос та не па спе лі да брац ца да тых, ка му па трэб на 
бы ла да па мо га.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению открытого акционерного общества 

«Борисовская швейная фабрика» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже 

легкового автомобиля Форд Фокус, 
гос. № 1258 ЕА-5, 2006 г.в. Автомобиль находится по адресу: 

Минская область, г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9. 

Начальная цена c НДС – 75 600 000 бел. руб.

Задаток в размере 10% (7 560 000 бел. руб.) от начальной цены пред-
мета аукциона перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты 
на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель). 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2014. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 20.03.2014 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 19.03.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.


