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И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 

«Строительство многоквартирных жилых домов типовых 
потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану) 

со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале 
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой». 

Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске, 
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№ 1, № 2, № 4, № 5, № 10, № 12, № 15, № 16, № 17, № 19, № 22, № 23, 
№ 24, № 29, № 30, № 31, № 33, № 38, № 40, № 42, № 45, № 46, № 48, 
№ 49, с № 50 по № 111 с учетом выполнения внутренних отделочных работ 
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, в текущих 
ценах составляет: 

1-комнатных квартир – 13 332 977 руб. 
2-комнатных квартир – 13 087 198 руб.
3-комнатных квартир – 12 759 493 руб.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (реги-

стрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней по-
сле опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в ка-
бинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с 
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, дей-
ствующими на основании доверенности, оформленной в установленном 
законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, пэў ную до лю ад каз нас ці па він на нес ці 

шко ла, дзе на стаў ні кі ма юць маг чы масць дас ка на ла вы зна чыць здоль-
нас ці кож на га з вуч няў. «І гэ тую сіс тэ му трэ ба ства рыць, каб ды рэк тар 
з на мес ні кам ды рэк та ра шко лы, пад піс ва ю чы на кі ра ван не, ра зам ад-
каз ва лі за гэ тае дзі ця. І каб яно, пад пі саў шы да га вор, скон чыў шы ВНУ, 
вяр ну ла ся ту ды, ку ды нам трэ ба. І я ўпэў не ны, што мы там зной дзем 
вель мі шмат лю дзей і для ва ен ных, і для пе да го гаў, і гэ тая праб ле ма 
зды мец ца раз і на заў сё ды», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, сіс тэ ма ра бо ты па пры ёме ў 
ВНУ і ССНУ па він на ўліч ваць су час ныя рэа ліі. Ва ўмо вах іна ва цый-
на га раз віц ця эка но мі кі рас це по пыт на ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс-
таў. Там, дзе ра ней спраў ляў ся тэх нік або прак тык, сён ня па трэб ны 
ін жы нер. Та му ў Бе ла ру сі, як і ў ін шых раз ві тых кра і нах, ад бы ва ец ца 
па сту по вы пе ра ход да ма са вай вы шэй шай аду ка цыі. «Якой гэ та 
вы шэй шая аду ка цыя па він на быць — тэ ма асоб най спе цы яль най 
гу тар кі, але ў пры ват нас цях мы ўжо вы зна чы лі ся. Мною да ва лі ся 
да ру чэн ні ад па вед ным служ бо вым асо бам аб тым, што мы па він ны 
адап та ваць вы шэй шую аду ка цыю і па тэр мі нах, і па змес це да па-
тра ба ван няў сён няш ня га дня», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што га вор ка, у пры ват нас ці, ідзе 
аб не аб ход нас ці па шы рэн ня вы твор чай прак ты кі пад час ву чо бы, 
каб, з ад на го бо ку, пад рых та ваць сту дэн таў і на ву чэн цаў да бу ду чай 
пра цы, а з дру го га — даць маг чы масць аца ніць усе плю сы і мі ну сы 
абра най пра фе сіі. Гэ та да зво ліць ма ла дым лю дзям ра ней зра зу-
мець, што яны, маг чы ма, зра бі лі па мыл ку ў вы ба ры спе цы яль нас ці, 
і знай сці са бе пры мя нен не ў ін шай сфе ры.

«Мы да мо ві лі ся, што без рэ ва лю цый, на ско каў і аб ва лаў бу дзем 
удас ка наль ваць сіс тэ му вы шэй шай аду ка цыі, пад чыс цім пра гра мы, 
пры бя ром усё ліш няе, што ча ла ве ку не трэ ба бу дзе ў жыц ці на-
огул. Па спра бу ем па зба віц ца ад та кіх на стро яў, як здаў за лік або 
эк за мен. Ацэн ку ў за лі коў цы па ста ві лі — і дзя куй бо гу. А на заўт ра 
ўсё за быў ся. Та му, уліч ва ю чы наш во пыт, мы па він ны пры вес ці вы-
шэй шую аду ка цыю ў ад па вед насць з па тра ба ван ня мі сён няш ня га 
дня», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ву чыць 
абы-ча му, а тым больш не па трэб на му, сот ні ты сяч ма ла дых лю дзей, 
у нас, па мен шай ме ры, для гэ та га ня ма срод каў.

Кі раў нік дзяр жа вы па пя рэ дзіў, што тры мае гэ тае пы тан не на 
кант ро лі і да ру чыў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, а так са ма стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Ана то лю Ру бі на ву за пла на-
ваць з удзе лам Прэ зі дэн та сур' ёз нае кант роль нае ме ра пры ем ства 
на вы шэй на зва ную тэ му, дзе ад каз ныя асо бы зда дуць спра ва зда чу 
аб пра ве дзе най рабоце.

Кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў і праб ле мы пры цяг нен ня абі ту ры ен-
таў не толь кі ў ВНУ, але так са ма ў ву чы лі шчы, ка ле джы і тэх ні ку-
мы, якія рых ту юць кад ры ра бо чых і спе цы я ліс таў ся рэд ня га звя на. 
«Сён ня трэ ба кроп ка ва, пры цэль на зма гац ца за кож на га сту дэн та і 
на ву чэн ца. Ад нак мы не ўліч ва ем гэ тыя аб ста ві ны пры ар га ні за цыі 
ўступ най кам па ніі. На прык лад, у 2013 го дзе з-за па вы шэн ня ніж ня-
га па ро га ва га зна чэн ня тэс та ва га ба ла ка ля 36% усіх абі ту ры ен таў 
не бы лі да пу шча ны да кон кур су», — за ўва жыў Прэ зі дэнт. Па вод ле 
слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ад ным са срод каў па вы шэн ня пры ваб-
нас ці вост ра дэ фі цыт ных спе цы яль нас цяў маг ло б стаць увя дзен не 
да дат ко вых прэ фе рэн цый для ма ла дых спе цы я ліс таў. У су вя зі з 
гэ тым ён па ці ка віў ся, што мо гуць зра біць у гэ тым кі рун ку ар га ні-
за цыі і мяс цо выя ўла ды.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў пы тан не аб не аб ход-
нас ці ў прын цы пе зме ны пра ві лаў пры ёму і іх якас ці. «Ка лі прын цы-
по ва ні чо га не мя ня ец ца, ці трэ ба на огул пры маць но вую рэ дак цыю 
гэ тых пра ві лаў і бу да ра жыць лю дзей? Ці за бяс пе чаць яны якас нае 
па ляп шэн не пры ём най кам па ніі?» — па ці ка віў ся Прэ зі дэнт.

З УЛІКАМ 
СУ ЧАС НЫХ РЭА ЛІЙ

СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
СТА ІЦЬ НА МЕС ЦЫ

У са ка ві ку стаў ка рэ фі нан са ван ня за ха ва ец ца на ўзроў-
ні 23,5% га да вых. Та кое ра шэн не пры ня та праў лен нем 
На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі.
«Ды на мі ка ін фля цый ных пра цэ саў з па чат ку го да склад-

ва ец ца вы шэй за пра гноз ныя зна чэн ні, — тлу ма чаць на ві ну 
ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка. У 
лю тым спа жы вец кія цэ ны па вя лі чы лі ся на 2%, у сту дзе ні — на 
1,6%». Та му з мэ тай аб ме жа ван ня ін фля цыі і пад тры ман ня 
пры ваб ных умоў за хоў ван ня руб лё вых срод каў у бан ках стаў ка 
рэ фі нан са ван ня ў са ка ві ку за ста нец ца на ра ней шым уз роў ні. 
«У да лей шым На цы я наль ны банк пра цяг не апе ра тыў ны ма-
ні то рынг ста ну эка но мі кі і гра шо ва-крэ дыт най сфе ры і бу дзе 
гнут ка рэ ага ваць на сі ту а цыю, якая склад ва ец ца», — за яві лі 
ў прэс-служ бе.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

У СТА ЛІ ЦЫ БУ ДЗЕ ПА БУ ДА ВА НА 
12 АРЭНД НЫХ ДА МОЎ

Гэ тую на ві ну па ве да міў на на ра дзе ў мэ рыі Мін ска стар-
шы ня ка мі тэ та бу даў ніц тва і ін вес ты цый Мін гар вы кан ка-
ма Фё дар Ры ма шэў скі. Агуль ная пло шча та ко га арэнд-
на га жыл ля па він на склас ці 107,4 ты ся чы квад рат ных 
мет раў. Спе цы я ліст ад зна чыў, што па ло ва та кіх да моў 
бу дзе па бу да ва на і зда дзе на ў экс плу а та цыю ў Пер ша-
май скім ра ё не (квар тал «Ма гістр»), і па два да мы — у 
Мас коў скім і За вод скім ра ё нах.
Між ін шым, кі раў ніц твам мэ рыі бы лі па стаў ле ны пы тан ні 

аб свое ча со вым за ся лен ні ўжо па бу да ва ных арэнд ных да моў. 
Ад каз ным асо бам да ру чы лі пад рых та ваць гра фік за ся лен ня ў 
па бу да ва ныя арэнд ныя да мы, а ад па вед ную ін фар ма цыя аб 
гэ тым раз мяс ціць на сай тах ра ён ных ад мі ніст ра цыю Мін ска.

На на ра дзе пра гу ча ла ін фар ма цыя аб тым, што за пер шыя 
два ме ся цы го да ў Мін ску па бу да ва на амаль чвэрць за пла на ва-
на га на год жыл ля. Уся го ў сту дзе ні і лю тым у го ра дзе зда дзе на 
ў экс плу а та цыю 236 ты сяч жыл лё вых «квад ра таў». Ра зам з 
тым ця пер у га лоў ным ме га по лі се за ста ец ца 22 да мы са звыш-
нар ма тыў ны мі тэр мі на мі бу даў ніц тва. З іх тры аб' ек ты бу дуць 
да бу да ва ныя ў пер шай па ло ве са ка ві ка, лі чыць стар шы ня про-
філь на га ка мі тэ та. На га даю, што сё ле та ў ста лі цы за пла на ва на 
па бу да ваць 1 млн квад рат ных мет раў жыл ля.

Сяр гей КУР КАЧ.

ША ЛЁ НЫ ЯНОТ ПРЫ КІ НУЎ СЯ МЁРТ ВЫМ...
Двое жы ха роў вёс кі Брон ная Га ра Бя ро заў ска га ра ё-
на па цяр пе лі ад ша лё на га яно та. А пры чы най ста ла іх 
край няя не абач лі васць. Гэ та ж трэ ба бы ло да ду мац ца: 
за цяг нуць дзі ка га зве ра ў свой дом!
Але ўсё па па рад ку. Два бра ты ся дзе лі на лаў цы ка ля свай го 

до ма, ка лі да ад на го з іх пад краў ся янот і ўку сіў за ру ку. Пас ля 
гэ та га звер пры кі нуў ся мёрт вым і пры няў ха рак тэр ную по зу. 
Та ды ма ла дыя лю дзі пры нес лі зве ра ў ха ту і вы ра шы лі, што 
мож на вы гад на пра даць яго ску ру. А да лей не знай шлі ні чо га 
леп ша га, як пры вя заць жы вё лі ну на нач да нож кі ста ла. Ка лі ж 
ня ўда члі выя ганд ля ры «жы вым фут рам» за сну лі, янот пе ра грыз 
вя роў ку і на кі нуў ся па чар зе на кож на га з бра тоў, моц на па ку саў 
іх за ру кі. По тым па цяр пе лыя доў га ла ві лі зве ра па до ме, на рэш-
це, аглу шы лі яго та бу рэт кай і за чы ні лі ў ван ным па коі. На заўт ра 
на стой лі выя ах вя ры ляс но га гос ця ўсё ж яго пра да лі.

Але ра ны ад уку саў па каз ва лі на яў нае за па лен не, і мяс цо вы су-
пра цоў нік ФА Па ад ра зу за па до зрыў ві рус ша лен ства. Яно та хут ка 
знай шлі і ад пра ві лі ў ла ба ра то рыю, якая па цвер дзі ла не бяс печ ную 
хва ро бу. Го ра-па ляў ні чым на бяс плат ную пуш ні ну быў пры зна ча ны 
курс ад па вед на га ля чэн ня. У вёс цы аб' яў ле ны ка ран цін.

Як ад зна чыў на мес нік на чаль ні ка Брэсц кай аб лас ной ін спек-
цыі па ахо ве жы вёль на га і рас лін на га све ту Сяр гей Штык, трэ ба 
мець на ўва зе, што, ка лі звер спа кой на гу ляе па на се ле ным 
пунк це, — гэ та пер шая пры кме та яго хва ро бы на ша лен ства. 
А ка лі ён яшчэ і на па дае на лю дзей, су мня вац ца амаль не да-
во дзіц ца. Ча ла ве ку на огул не вар та ўмеш вац ца ў свет дзі кіх 
жы вёл. Пе ра сця ро гай усім па ві нен па слу жыць ле таш ні тра гіч-
ны вы па дак у Ка мя нец кім ра ё не. Та ды муж чы на пра явіў яў ную 
не абач лі васць, ка лі за ха цеў сфа та гра фа вац ца по бач з баб ром. 
Звер пе ра ку сіў ры ба ку ар тэ рыю, і той за гі нуў ад стра ты кры ві. 
Так што, ка лі гэ та мож на, лепш дзі ка га зве ра абы сці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПЕР ШЫЯ АХ ВЯ РЫ ВЕС НА ВЫХ ПА ЛАЎ
У Ган ца віц кім ра ё не з-за вы паль ван ня су хой рас лін нас ці 
за гі ну ла па жы лая жан чы на.
Ка ля 18 га дзін жы хар ка вёс кі Пе ра ва ло кі ўба чы ла чор ны 

дым з бо ку су сед ня га пры ся дзіб на га ўчаст ка. Аб сле да ваў-
шы дом, ні ко га ў ім не знай шла. Аб га рэ лая 86-га до вая гас-
па ды ня до ма ля жа ла на вы па ле най тэ ры то рыі... Жан чы на 
пра жы ва ла ад на. Мяр ку ец ца, што тра ге дыя зда ры ла ся з-за 
яе не асця рож нас ці пры вы паль ван ні су хой тра вы. У той жа 
дзень у цяж кім ста не ў ма гі лёў скую баль ні цу быў да стаў ле-
ны не пра цу ю чы 1963 го да на ра джэн ня. Муж чы на спра ба ваў 
са ма стой на па ту шыць тра ву, якая га рэ ла ў по лі ка ля до ма. У 
вы ні ку ён атры маў апё кі ка неч нас цяў пер шай-трэ цяй сту пе ні. 
Пра за га ран не тра вы ў вёс цы Ня лі да ві чы Мінск ага ра ё на 
па ве да мі лі мяс цо выя жы ха ры. Агонь рас паў сю дзіў ся на пло-
шчы 1 гек та ра... Апроч за клі каў быць піль ны мі, іс ну юць і ме ры 
ад каз нас ці за вы паль ван не су хой рас лін нас ці — штраф да 40 
ба за вых ве лі чынь. А за рас паль ван не вог ні шчаў у за ба ро не ных 
мес цах — да 12 ба за вых ве лі чынь.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
І ГУР БАН ГУ ЛЫ БЕР ДЫ МУ ХА МЕ ДАЎ АБ МЕР КА ВА ЛІ 
АС ПЕК ТЫ ДВУХ БА КО ВА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн-
кі з Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да-
вым ад бы ла ся 11 са ка ві ка па іні цы я ты ве турк мен ска га бо ку. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.
Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі прак тыч ныя ас пек ты двух ба ко ва-

га су пра цоў ніц тва. Бы ло ад зна ча на, што да сяг ну ты вы со кі ўзро вень 
ад но сін дае маг чы масць вы ра шаць стра тэ гіч ныя су мес ныя за да чы ў 
лю бой сфе ры ўза е ма дзе ян ня. Прэ зі дэн ты вы ка за лі за да валь нен не 
вы ні ка мі ін тэн сіў най су мес най ра бо ты ў мі ну лым го дзе і ўзрос шым 
да $450 млн та ва ра аба ро там. Аляк сандр Лу ка шэн ка і Гур бан гу лы 
Бер ды му ха ме даў аб мер ка ва лі шэ раг су мес ных пра ек таў у га лі не 
па ліў на-энер ге тыч на га комп лек су, па ста вак тэх ні кі і ін шых сфе рах. 
У хо дзе раз мо вы так са ма бы ло за кра ну та пы тан не аб бу даў ніц тве 
па соль ства Турк ме ні ста на ў Мін ску.

Ужо праз 11 дзён, 23 са ка ві ка, ад бу дуц-
ца вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. 
Ад нак бе ла ру сы на пер шым эта пе вы бар-
чай кам па ніі до сыць па сіў ныя. Боль шая 
част ка тых, хто звяр та ец ца ў Цэнт раль ную 
вы бар чую ка мі сію, спра буе вы ра шыць 
свае аса біс тыя пы тан ні. Пра гэ та ка за-
ла ўчо ра пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на 
сай це Бе ла рус ка га тэ ле граф на га агенц тва 
стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі Бе ла ру сі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх 
рэ фе рэн ду маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА.

ВЫ БАР ЧАЯ КА МІ СІЯ НЕ ЎМЕШ ВА ЕЦ ЦА 
Ў РА БО ТУ ДЗЯРЖ ОР ГА НАЎ

— У нас та кое са ста рэ лае стаў лен не: ка-
лі вы не вы ра шы це на шы пы тан ні — мы на 
вы ба ры не пой дзем, — за ўва жы ла кі раў нік 
ЦВК. — Тут я ад ра зу ма гу ска заць: ча сы, 
ка лі ка гось ці ўга вор ва лі ха дзіць на вы ба ры, 
даў но ў мі ну лым. Удзел у вы ба рах з'яў ля ец-
ца аса біс тым, ня змен ным пра вам кож на га 
гра ма дзя ні на, і пра вам, якое не пе рад аец ца. 
Ён мо жа ім ска рыс тац ца або не ска рыс тац ца, 
не за леж на ад вы ра шэн ня пы тан няў.

Лі дзія Яр мо шы на кан ста та ва ла, што вы-
бар чыя ка мі сіі не ма юць пра ва ўмеш вац ца 
ў пра цу ін шых дзяр жаў ных ор га наў, тым 
больш су доў. «Час та нам да сы ла юць ма тэ-
ры я лы якой-не будзь гра ма дзян скай су до вай 
спра вы. На гэ та ёсць спе цы яль ны па ра дак 
і за ка на даў ства, не злу ча нае з вы бар чым. 
Та му мы і да па маг чы гра ма дзя ні ну зу сім не 
мо жам», — за ўва жы ла стар шы ня Цэнт р-
 вы бар ка ма.

НА СЕЛЬ СКІМ УЗ РОЎ НІ — 
АДЗІ НЫ ВЫ БАР ЧЫ ФОНД

Стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма па ве да мі ла, 
што на ўзроў ні боль шас ці Са ве таў не бы ло 
на ват спроб сфар мі ра ваць вы бар чыя фон ды 
кан ды да таў.

— На сель скім уз роў ні толь кі адзін кан ды-
дат у дэ пу та ты ад крыў ра ху нак. На па сял ко-
вым — ні вод ны. На ра ён ным уз роў ні мож на 
ка заць пры клад на аб 2% кан ды да таў, якія 
па жа да лі ад крыць вы бар чыя фон ды, але ўжо 
на ўзроў ні аб лас цей — гэ та ка ля 25%. У Мін-
ску дзесь ці 50% за рэ гіст ра ва ных кан ды да таў 
ад кры лі свае вы бар чыя фон ды, — ска за ла 
стар шы ня ЦВК.

Яна ад зна чы ла, што зме ны ў за ка на даў-
стве, якія ты чац ца фон даў, да юць пэў ныя 
вы ні кі. «На ват я як вы бар шчык ужо атры ма ла 
ліс тоў ку ад кан ды да та ў дэ пу та ты па ма ёй 
акру зе, вы раб ле ную за срод кі яго вы бар-
ча га фон ду. Ду маю, што з ця гам ча су мы 
прый дзем да ней кіх агуль на пры ня тых су свет-
ных стан дар таў, ка лі кан ды да ты са праў ды 
ўдзель ні ча юць у пе рад вы бар най ба раць бе», 
— да да ла Лі ді зя Яр мо шы на.

УДЗЕЛ ПАР ТЫЙ
Лі дзія Яр мо шы на лі чыць, што на гэ тым 

эта пе вы бар чай кам па ніі пар тыі па вод зяць 
ся бе до сыць ак тыў на. Пры клад на 10 з 15 
за рэ гіст ра ва ных пар тый ма юць кан ды да таў у 
дэ пу та ты. «Праў да, га лоў ным чы нам, гэ та не-
пар тый ныя ру хі, — за ўва жы ла кі раў нік ЦВК. 
— З пар тый ных у нас вы лу ча лі ся, па-мой му, 

Ка му ніс тыч ная і Лі бе раль на-дэ ма кра тыч ная 
пар тыі».

Яна ўдак лад ні ла, што вя лі кая част ка тых, 
хто ўдзель ні чае і за яў ляе пра ся бе як пра 
пар тый ных кан ды да таў, — гэ та асо бы, якія 
вы лу чы лі ся шля хам збо ру под пі саў. Ся род 
агуль най коль кас ці кан ды да таў гэ та ня знач-
ныя ліч бы — ка ля 5%.

Лі дзія Яр мо шы на лі чыць, што пы тан не пе-
ра хо ду ад ма жа ры тар най да пра пар цый най 
вы бар чай сіс тэ мы для Бе ла ру сі не ак ту аль-
нае. «На шы вы бар шчы кі ці ка вяц ца пер са-
на лі яй, а не па лі тыч най плат фор май. Усе 
жа да юць ба чыць пэў ны ча ла ве чы твар з яго 
пос пе ха мі або ня ўда ча мі», — рас тлу ма чы ла 
яна.

БОЛЬ ШАЯ ЧАСТ КА ВЫ ДАТ КАЎ — 
НА ЗА РОБ КІ

75% вы дат каў на пра вя дзен не вы ба раў, 
ка лі не больш, скла дае за ра бот ная пла та 
чле наў участ ко вых вы бар чых ка мі сій, пры-
чым яна вель мі ма лень кая, па ве да мі ла кі раў-
нік ЦВК. «Я ма гу ска заць, што без па дат каў 
гэ тая су ма бу дзе скла даць ка ля Br200 тыс. 
Гэ та вель мі не вя лі кія гро шы за 14 га дзін пра-
цы, та му што 12 га дзін пра цуе вы бар чы ўчас-
так і яшчэ дзве-тры га дзі ны доў жыц ца пад лік 
га ла соў», — ска за ла Лі дзія Яр мо шы на.

Яна рас тлу ма чы ла, што гэ тыя вы пла ты 
не з'яў ля юц ца за ра бот най пла тай, та му што 
вы бар чыя ор га ны — гэ та ча со выя гра мад-
скія фар мі ра ван ні, якія не ва ло да юць пра-
ва мі юры дыч най асо бы і не пры ма юць ні ко га 
на пра цу, за вы клю чэн нем асоб ных гра ма-
дзян ска-пра ва вых да га во раў, якія скла да-
юць ка мі сіі, на прык лад, па на пі сан ні шыль ды, 
афарм лен ні вы бар ча га ўчаст ку або на транс-
парт ныя па слу гі. «Гэ та не вя лі кая ўзна га ро да, 
якую атры ма юць чле ны вы бар чых ка мі сій, 
га лоў ным чы нам, за дзень вы ба раў», — пад-
крэс лі ла стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай 
ка мі сіі.

ГА ЛА СА ВАН НЕ ПА ПО ШЦЕ — ЗАЎ ЧАС НАЕ
«Маг чы масць га ла са ван ня па по шце мы 

не раз гля да ем, хоць, маг чы ма, для пра вя-

дзен ня га ла са ван ня за мя жой гэ та трэ ба 
ўвес ці, як у Аме ры цы. Бо ў ЗША не ства-
ра юць участ каў для га ла са ван ня за мя жой. 
Гра ма дзя не, якія пра жы ва юць за мя жой (а іх 
міль ё ны), га ла су юць па по шце. Маг чы ма, у 
бу ду чы ні і нам трэ ба пе ра хо дзіць на па доб-
нае. Але па коль кі ў нас га ла са ван не на ват 
на ўчаст ках заў сё ды вы клі кае вель мі шмат 
па про каў і аб ві на вач ван няў, уво дзіць у та кія 
тон кія па лі тыч ныя пра цэ сы пош ту, я ду маю, 
заў час на», — лі чыць Лі дзія Яр мо шы на. Яна 
мяр куе, што прад стаў ні кі апа зі цый най па лі-
тыч най су поль нас ці, апа не нты ўла ды, жур-
на ліс ты пад верг нуць та кое ра шэн не рэз кай 
кры ты цы.

Да та го ж за меж ныя псі хо ла гі сцвяр джа-
юць, што та кі тып га ла са ван ня не па вя ліч вае 
ак тыў насць вы бар шчы каў, а, на ад ва рот, па-
мян шае, за ўва жы ла стар шы ня ка мі сіі.

Скеп тыч на ад не сла ся Лі дзія Яр мо шы на і 
да пра па но вы раз мяс ціць вы бар чыя ўчаст кі 
ў гі пер мар ке тах. «Та ды нам трэ ба зы хо дзіць 
ад спі саў вы бар шчы каў, якія скла да юц ца па 
мес цы жы хар ства, і, як у Лат віі, да ваць вы-
бар шчы ку маг чы масць га ла са ваць дзе за ў-
год на. Але та ды трэ ба ста віць ад па вед ны 
штамп у паш пар це, каб вы бар шчык не пра-
га ла са ваў паў тор на ў ін шым мес цы», — ад-
зна чы ла стар шы ня ЦВК.

Да та го ж, ка лі ад мо віц ца ад спі саў вы-
бар шчы каў, га ла са ваць мож на бу дзе толь кі з 
паш пар там, пад крэс лі ла яна. Ця пер у Бе ла ру-
сі мож на пра га ла са ваць, прад ста віў шы ін шы 
да ку мент, ка лі ён вы да дзе ны ў дзяр жаў ным 
ве дам стве і мае фо та ўла даль ні ка. Ся род 
та кіх да ку мен таў — пен сій нае па свед чан не, 
сту дэнц кі бі лет, па свед чан не дзярж слу жа-
ча га. «Але гэ та маг чы ма пры ад ной умо ве: 
проз ві шча па він на быць за не се на ў спіс вы-
бар шчы каў; ка лі яго ў гэ тым спі се ня ма, то 
па ін шым да ку мен це пра га ла са ваць нель га, 
та му што ня ма до ка заў та го, што вы бар шчык 
пра жы вае на гэ тым вы бар чым участ ку; гэ та 
да каз вае толь кі паш парт», — рас тлу ма чы ла 
Лі дзія Яр мо шы на.

УКРА І НА ПА КУЛЬ НЕ ЗА ПРА СІ ЛА 
БЕ ЛА РУС КІХ НА ЗІ РАЛЬ НІ КАЎ

Прад стаў ні кі ЦВК Бе ла ру сі не пла ну юць 
удзель ні чаць у на зі ран ні за да тэр мі но вы-
мі прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі ва Укра і не, якія 
пры зна ча ны на 25 мая, бо не атрым лі ва лі 
ад па вед на га за пра шэн ня ўкра ін ска га бо ку. 
Стар шы ня Цэнт раль най вы бар чай ка мі сіі Бе-
ла ру сі пад крэс лі ла, што з ча соў аран жа ва га 
Май да на ў Кі е ве ўкра ін скія ўла ды і ар га ні за-
та ры вы ба раў не вель мі ах вот на за пра ша юць 
на па доб ныя вы бар чыя кам па ніі на зі раль ні-
каў ад СНД.

«Больш за тое, ней кі час на ват не за пра-
ша лі ся ні мы, ні дэ пу та ты пар ла мен та. Та му 
я не вы клю чаю та го, што гэ тае за пра шэн не 
не бу дзе на кі роў вац ца ў кра і ны СНД», — ска-
за ла Лі дзія Яр мо шы на.

Бе ла рус кая ЦВК не атрым лі ва ла за пра-
шэн не пры няць удзел у на зі ран ні і за пра вя-
дзен нем крым ска га рэ фе рэн ду му, які за пла-
на ва ны на 16 са ка ві ка.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Мяс цо выя вы ба рыМяс цо выя вы ба ры  ��

«У НАС ТА КОЕ СА СТА РЭ ЛАЕ СТАЎ ЛЕН НЕ: 
КА ЛІ ВЫ НЕ ВЫ РА ШЫ ЦЕ НА ШЫ ПЫ ТАН НІ — 

МЫ НА ВЫ БА РЫ НЕ ПОЙ ДЗЕМ»
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На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не на 
ба зе ву чэб на га цэнт ра На цы я наль на га 
бан ка пра хо дзіць па ся джэн не ра бо чай 
гру пы Аль ян са за фі нан са вую да ступ-
насць (Allіance for Fіnancіal Іnclusіon) па 
аба ро не пра воў спа жыў цоў і па во дзі-
нах на рын ку. Асаб лі вую ак ту аль насць 
ме ра пры ем ства на бы вае ў су вя зі з тым, 
што 15 са ка ві ка ў Бе ла ру сі ад зна ча ец ца 
Дзень спа жыў ца. Да та го ж на ша кра і на 
хут ка мо жа стаць рэ гі я наль ным лі да-
рам у спра ве фі нан са вай да ступ нас ці. 
Аб гэ тым па ве да міў Сяр гей ДУБ КОЎ, 
на мес нік стар шы ні праў лен ня На цы я-
наль на га бан ка Бе ла ру сі.

СПА ЖЫЎ ЦУ — ВЫ БАР 
І ПРАЗ РЫС ТЫЯ ЎМО ВЫ

«Раз на стай насць фі нан са вых ін сты ту-
таў, іх па гра ніч ны стан, дэ цэнт ра лі за ва ная 
сіс тэ ма рэ гу ля ван ня фі нан са ва га рын ку, 
а так са ма па вы шэн не по пы ту хат ніх гас-
па да рак і фі зіч ных асоб на фі нан са выя 
па слу гі га во рыць аб тым, што на сель ніц-
тва па ста ян на су ты ка ец ца з но вы мі фі-
нан са вы мі ін стру мен та мі, якія не заў сё ды 
зра зу ме лыя. Клі ент па ві нен мець пра ва 
вы браць: крэ дыт у бан ку, па зы ка ў мік-
ра фі нан са вай ар га ні за цыі ці лам бард. А 
мы па він ны прос та за бяс пе чыць праз рыс-
тыя ўмо вы, — за явіў Сяр гей Дуб коў. — У 
блі жэй шы ме сяц мы пла ну ем паў тор на 
ўнес ці пра ект ука за кі раў ні ка дзяр жа вы 

аб рэ гу ля ван ні мік ра фі нан са вых ар га ні-
за цый. Пас ля яго пры няц ця Нац банк ста-
не рэ гу ля та рам і гэ та га сег мен ту рын ку. 
Акра мя та го, су мес на з Пар кам вы со кіх 
тэх на ло гій мы зна хо дзім ся ў кан ца вой ста-
дыі пад рых тоў кі пра ек та ўка за кі раў ні ка 
дзяр жа вы аб раз віц ці фо рэкс-кам па ній. 
Па ра лель на мы зай ма ем ся па вы шэн нем 
фі нан са вай аду ка ва нас ці і ця пер вы сту па-
ем з іні цы я ты вай на дан ня На цы я наль на му 
бан ку ста ту су рэ гі я наль на га лі да ра ў су-
пра цоў ніц тве з Afі». Прад стаў нік га лоў-
на га бан ка кра і ны сцвяр джае, што гэ та 
да зво ліць атрым лі ваць ме та да ла гіч ную 
і фі нан са вую да па мо гу на ар га ні за цыю 
пра цы па па шы рэн ні до сту пу фі нан саў 
у на шай кра і не. Тым больш што Аль янс 
за фі нан са вую да ступ насць, па сло вах 
Сяр гея Дуб ко ва, хут ка ста не між на род най 
ар га ні за цы яй, су па стаў най з Еў ра пей скім 
бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця, Су свет-
ным бан кам і МВФ.

ПА ШЫ РЭН НЕ ПАЎ НА МОЦ ТВАЎ 
НАЦ БАН КА

Ста ла вя до ма пра тое, што струк ту ра 
па аба ро не пра воў спа жыў цоў на фі нан-
са вым рын ку бу дзе ство ра на ў Нац бан ку 
Бе ла ру сі. «На цы я наль ны банк па шы рае 
свае паў на моц твы і кам пе тэн цыю ў рам-
ках агуль на дзяр жаў най пра гра мы па аба-
ро не пра воў спа жыў ца. У су вя зі з гэ тым 
не аб ход на па шы рэн не паў на моц тваў у 

ста ту це Нац бан ка і дак лад нае вы зна чэн-
не пер са на лій, якія бу дуць вес ці гэ тае пы-
тан не», — тлу ма чыць на мес нік стар шы ні 
праў лен ня Нац бан ка. Сён ня, як па ве да мі-
ла Іры на НАР КЕ ВІЧ, на мес нік мі ніст ра 
ганд лю Бе ла ру сі, Мін ган даль з'яў ля ец ца 
ка ар ды на та рам у на шай кра і не сфе ры 
аба ро ны пра воў спа жыў цоў, у тым лі ку ў 
га лі не фі нан са вых па слуг. «Пра ва вая ба-
за ў на шай кра і не раз ві та да стат ко ва, але 
мае пра ва на ўдас ка на лен не, што ві та ец-
ца, асаб лі ва ў сфе ры ака зан ня фі нан са-
вых па слуг. Та му гэ тым трэ ба зай мац ца, 
што па спя хо ва і ро біць Нац банк», — удак-
лад ні ла прад стаў нік мі ніс тэр ства.

НО ВАЯ ДЗЯР ЖАЎ НАЯ ПРА ГРА МА, 
АЛЕ БЕЗ БЮД ЖЭТ НЫХ СРОД КАЎ

У ме жах гран та Аль ян са за фі нан са вую 
да ступ насць На цы я наль ны банк за мо віў 
у про філь на га ін сты ту та пры Мі нэ ка но мі-
кі пра ект кан цэп цыі дзяр жаў най пра гра-
мы па па шы рэн ні до сту пу да фі нан са вых 
рэ сур саў для на сель ніц тва Бе ла ру сі на 
2015—2020 га ды. Пры пад рых тоў цы на-
ву ко ва га да ку мен та бы лі пра ана лі за ва ны 
пы тан ні до сту пу да фі нан саў і аба ро ны 
пра воў спа жыў цоў, пра ве дзе ны ана ліз іс-
ну ю ча га за ка на даў ства і прак ты кі. «Ця пер 
гэ ты да ку мент рых ту ец ца да ўня сен ня ў 
Са вет Мі ніст раў. Пас ля за цвяр джэн ня су-
мес ным ра шэн нем ура да і На цы я наль на га 
бан ка гэ тай кан цэп цыі бу дзе рас пра ца-

ва на ад па вед ная дзяр жаў ная пра гра ма», 
— па ве да міў Сяр гей Дуб коў. Пры гэ тым 
ён пад крэс ліў, што бюд жэт ныя срод кі не 
раз гля да юц ца як асноў ныя кры ні цы фі-
нан са ван ня. «Мяр ку ем, што ўдзель ні кам 
фі нан са ван ня вы сту піць ры нак. Як па каз-
вае між на род ны во пыт, удзель ні кі рын ку 
га то вы ўклад ваць у та кія гла баль ныя пра-
ек ты свае срод кі, ве ды і ўмен ні, та му што 
фі нан са вая ста біль насць — гэ та за лог іх 
па спя хо ва га іс на ван ня і па спя хо ва га раз-
віц ця кра і ны».

ПРА ПРЫН ЦЫП 
«НУ ЛЯ ВОЙ АД КАЗ НАС ЦІ»

Ня даў на Нац банк рэ ка мен да ваў ка мер-
цый ным бан кам пры мя няць да клі ен таў — 
тры маль ні каў пла цеж ных кар так прын цып 
«ну ля вой ад каз нас ці» пры не за кон ным 
спі сан ні гро шай з карт кі. Сяр гей Дуб коў 
пра ка мен та ваў гэ тую рэ ка мен да цыю: 
«Кра і не па трэб на па вы шэн не коль кас ці 
без на яў ных роз ніч ных пла ця жоў. Але для 
вы ка нан ня гэ тай за да чы па трэб на і вы-
со кая бяс пе ка та кой па слу гі. Ха ця ў нас 
і вель мі не вя лі кая коль касць вы пад каў 
мах ляр ства з пла цеж ны мі карт ка мі, усё 
роў на яны ёсць. І кож ны та кі вы па дак вы-
клі кае рэ за нанс. Та му, пра ана лі за ваў шы 
во пыт ін шых кра ін, пра вёў шы ад па вед ныя 
кан суль та цыі з бан ка мі і пра ва ахоў ны мі 
ор га на мі, Нац банк вы даў рэ ка мен да цыю, 
якая ад на знач на трак ту ец ца, — вы ка рыс-

тоў ваць прын цып «ну ля вой ад каз нас ці». 
Ця пер гэ ты прын цып рэ аль на вы ка рыс тоў-
ва ец ца на шы мі най буй ней шы мі бан ка мі. 
Тыя бан кі, якія не ўспры ма юць рэ ка мен-
да цыі На цы я наль на га бан ка, ста но вяц ца 
не кан ку рэн та здоль ны мі. Бо, ка лі клі ент 
пры хо дзіць у банк, ён па ві нен за даць ад но 
пы тан не: «Ці да лу ча е це ся вы да рэ ка мен-
да цыі Нац бан ка?». Ка лі банк ка жа «не», 
клі ент па ві нен ра зу мець, што ўсе ры зы кі 
ў вы пад ку мах ляр ства кла дуц ца на яго 
пле чы. А ка лі банк ка жа «так», та ды па-
між бан кам і клі ен там уста наў лі ва юц ца 
раў на праў ныя ад но сі ны». Прад стаў нік 
Нац бан ка вы ка заў ся і на конт маг чы мых 
мах ляр стваў з бо ку са міх клі ен таў: «Зра-
зу ме ла, ёсць та кая не бяс пе ка. Ад нак, ка лі 
банк за па до зрыць, што клі ент сам спра-
буе мах ляр ні чаць, яго ча кае кры мі наль ная 
ад каз насць».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Фі нан сыФі нан сы  ��

НАЦ БАНК СТА НЕ АБА РОН ЦАМ ПРА ВОЎ СПА ЖЫЎ ЦОЎ ФІ НАН СА ВЫХ ПА СЛУГ
А бан кі, якія не пад трым лі ва юць прын цып «ну ля вой ад каз нас ці», бу дуць не кан ку рэн та здоль ны мі

ДА РЭ ЧЫ
На цы я наль ны банк Бе ла ру сі ўсту-

піў у Аль янс за фі нан са вую да ступ-
насць у 2010 го дзе. Гэ та фі нан са вая 
ар га ні за цыя, якая аб' яд ноў вае 117 
удзель ні каў на ўзроў ні цэнт раль ных 
бан каў, мі ніс тэр стваў і ін шых рэ гу ля-
та раў. Гэ тая ар га ні за цыя мае на мэ це 
па шы рэн не до сту пу да фі нан саў і па-
вы шэн не фі нан са вай аду ка ва нас ці.

Менш чым за два ме ся цы ў Мін ску ад пе ра да-
зі роў кі так зва ны мі «ды зай нер скі мі нар ко ты ка мі» 
за гі ну лі сем хлоп цаў і дзяў чат ва ўзрос це ад 14 да 
25 га доў. Вар та ад зна чыць, што для іх баць коў і 
зна ё мых тое, што зда ры ла ся, ста ла са праўд най не-
ча ка нас цю. Прак тыч на ўсе ма ла дыя лю дзі ста ноў ча 
ха рак та ры за ва лі ся па мес цы пра цы і ву чо бы, зай-
ма лі ся спор там, не ме лі шкод ных звы чак.

Апош няя тра ге дыя зда ры ла ся 8 са ка ві ка ў мік ра-
ра ё не Се раб ран ка. Трэ ця курс нік ста ліч на га ка ле джа 
за пра сіў да ся бе ў гос ці 15-га до вую сяб роў ку. Па ра 
па кла ла пад язык «мар кі», якія хло пец ку піў праз ін-
тэр нэт. Пас ля гэ та га, зна хо дзя чы ся ў ста не эй фа рыі, 
хло пец пра па на ваў дзяў чы не да ка заць свае па чуц ці: 
вы ска чыць з акна 6 па вер ха без адзен ня. Вы ра та ваць 
жыц цё хлоп цу не ўда ло ся. Дзяў чы ну шпі та лі за ва лі з 
сур' ёз ны мі траў ма мі.

Учо ра на прэс-кан фе рэн цыі на чаль нік упраў лен ня 
След ча га ка мі тэ та па Мін ску Дзміт рый КА НАП ЛЯ-
НІК рас па вёў пра ас тат нія, больш ран нія, 6 тра ге дый 
гэ та га го да.

У За вод скім ра ё не 19 сту дзе ня дзяў чы на 1995 го да 
на ра джэн ня на бы ла з сяб роў ка мі па ку на чак з бе лым 
па раш ком, які змя шчаў псі ха троп нае рэ чы ва, а так са ма 
не каль кі «ма рак». Праз тры га дзі ны пас ля іх ужы ван ня 
яна па ча ла не адэ кват на ся бе па во дзіць, пе ра ста ла рэ-
ага ваць на тое, што ад бы ва ла ся ва кол, пры ня ла ся гра-
міць ква тэ ру, пас ля ча го на сту пі ла рап тоў ная смерць.

У Мас коў скім ра ё не ста лі цы 20 сту дзе ня ў ква тэ ры знай-
шлі труп ма ла до га ча ла ве ка 1992 го да на ра джэн ня. Ён 
так са ма ад па чы ваў у кам па ніі сяб роў, ку ды сам жа і пры нёс 
6 «ма рак». Хло пец ужыў толь кі па ло ву «мар кі». Смерць на-
сту пі ла праз дзве га дзі ны ў вы ні ку атру чэн ня вель мі не бяс-
печ ным псі ха троп ным рэ чы вам. Пе рад гэ тым ён так са ма 

па во дзіў ся бе не адэ кват на, бе гаў па ква тэ ры, на прось бы 
сяб роў не рэ ага ваў. Пад час пра вя дзен ня след чых дзе ян няў 
кан фіс ка ва лі 5 «ма рак». Так са ма ў кі шэ ні курт кі за гі ну ла га 
знай шлі чэ кі аб пе ра лі ку гра шо вых срод каў на элект рон ны 
ка ша лёк у сет цы элект рон ных пла ця жоў.

У Цэнт раль ным ра ё не 12 лю та га з ква тэ ры ў бес пры-
том ным ста не ў баль ні цу з ды яг на зам «атру чэн не не вя-
до мым так січ ным рэ чы вам» да ста ві лі дзяў чы ну 1996 го да 
на ра джэн ня, сту дэнт ку БДУ. Яна па мер ла, не пры хо дзя чы 
ў пры том насць. За не каль кі га дзін да смер ці яна ра зам са 
сва ім ма ла дым ча ла ве кам ужы ла «мар ку», на сы ча ную 
не вя до мым рэ чы вам. Пас ля гэ та га ўзнік лі ўжо апі са ныя 
вы шэй сімп то мы. Хло пец вы жыў дзя ку ю чы та му, што, 
ад чуў шы здранц вен не ка неч нас цяў і ін шыя сімп то мы, 
свое ча со ва вы плю нуў не бяс печ ны ка ва ла чак па пе ры.

У Ле нін скім ра ё не 17 лю та га ка ля га дзі ны но чы ў ма-
шы не хут кай да па мо гі па мёр школь нік. Як вы свет лі ла ся, 

ён на пя рэ дад ні ў ін тэр нэ це на быў дзве «мар кі»...
21 лю та га ў Са вец кім ра ё не Мін ска так са ма ў ма шы-

не хут кай да па мо гі па мёр хло пец 1995 го да на ра джэн ня. 
Пе рад гэ тым ён ад па чы ваў у кам па ніі і не на доў га ад лу-
чыў ся. Ка лі вяр нуў ся, стаў па во дзіць ся бе не адэ кват на, 
сяб роў не чуў. Рап там у ма ла до га ча ла ве ка спы ні ла ся 
ды хан не. Пры быў шыя ўра чы кан ста та ва лі смерць.

27 лю та га ў ад ной з ква тэр у Пер ша май скім ра ё не 
знай шлі труп муж чы ны 1990 го да на ра джэн ня. След-
чыя ўста на ві лі, што хло пец так са ма ў кам па ніі сяб роў 
на быў праз ін тэр нэт не каль кі «ма рак». Іх ужы лі двое з 
тых, хто зна хо дзіў ся ў ква тэ ры. Пас ля гэ та га ў абод вух 
пра яві лі ся ана ла гіч ныя пры кме ты вост ра га так січ на га 
атру чэн ня. Адзін з іх вы бег на ву лі цу, яму вы клі ка лі 
«хут кую». Дру гі хло пец па мёр.

Усе тра гіч ныя вы пад кі, па вод ле слоў Дзміт рыя Ка нап-
ля ні ка, аб' яд ноў вае ад но і тое ж псі ха троп нае рэ чы ва, 

на не се нае на ка ва ла чак па пе ры — так зва ную «мар ку», 
ад на і тая ж схе ма па куп кі і про да жу — праз ін тэр нэт. На 
ад ным ба ку гэ тых «ма рак» на ма ля ва на га ла ва жы вё лы 
чыр во на га ко ле ру з ра га мі. У мо ла дзе вым ася род дзі іх 
на зы ва юць яшчэ «ліс та мі д'яб ла». Пе рад смер цю ма ла дыя 
лю дзі кла лі ка ва лач кі па пе ры з не вя до мым рэ чы вам пад 
язык. Усе «мар кі» вы раб ле ны са ма туж ным спо са бам: кам-
па не нты для іх вы твор час ці пры бы ва юць па асоб ку, за тым 
змеш ва юц ца і на но сяц ца на «мар ку». На дзвюх «мар ках», 
якія кан фіс ка ва лі пра ва ахоў ні кі, кан цэнт ра цыя не бяс печ-
на га рэ чы ва ад роз ні ва ла ся аж но ў 10 ра зоў (!).

Дзміт рый Ка нап ля нік да даў, што па фак тах гі бе лі 
ма ла дых лю дзей за ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы, пра-
вод зяц ца су до выя экс пер ты зы. «Звяз да» бу дзе са чыць 
за хо дам след ства.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

На слы хуНа слы ху  ��«МА РАЧ НАЯ» СМЕРЦЬ Ах вя ра мі «кіс ла га д'яб ла» ста лі 7 ча ла век


