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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Паритетбанк»
Место нахождения общества: г. Минск, ул. Киселева, 61а

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» сообщает, что согласно 
решению очередного (годового) Общего собрания акционеров банка от 
27 марта 2014 года, протокол № 1, с 23 мая 2014 года будет осуществляться 
выплата дивидендов по итогам работы банка за 2013 год в размере:

- по простым (обыкновенным) акциям – 0,058 белорусского рубля на 
одну акцию;

- по привилегированным акциям – 0,48 белорусского рубля на одну акцию.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен 

в соответствии с реестром владельцев ценных бумаг банка по состоянию 
на 1 марта 2014 года.

Выплата дивидендов акционерам ОАО «Паритетбанк» осуществляется:
- юридическим лицам в безналичном порядке путем зачисления на те-

кущие (расчетные) счета;
- физическим лицам в безналичном порядке путем зачисления на текущие 

(расчетные) счета либо в установленном порядке наличными денежными 
средствами.

Телефон для справок: (8017) 288 64 74.

ОАО «Паритетбанк». УНП 100233809. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 5 от 08.05.2013.

РАЗ НА СТАЙ НАСЦЬ 
КАН ДЫ ДА ТАЎ — 

РАЗ' ЯД НА НАСЦЬ ЭЛІ ТЫ
Між ін шым, ува га і гра мад ская 

ці ка васць да вы ба раў до сыць вя-
лі кая, што цал кам зра зу ме ла з 
улі кам тых імк лі вых рэ ва лю цый-
ных змен, што раз гой два юць 
Укра і ну з кан ца ліс та па да мі ну-
ла га го да. Укра ін скі Цэнт рвы-
бар кам па ста не на 2-е кра са ві ка 
за рэ гіст ра ваў аж 23 прэ тэн дэн ты 
на па са ду кі раў ні ка дзяр жа вы, а 
яшчэ 20 асо бам бы ло ад моў ле на 
ў рэ гіст ра цыі.

Па доб ная раз на стай насць кан-
ды да таў і пра грам толь кі на пер-
шы по гляд вы гля дае да сяг нен нем 
дэ ма кра тыі і плю ра ліз му ду мак 
ва ўкра ін скім гра мад стве, але па 
фак це хут чэй свед чыць аб раз'-
яд на нас ці там тэй шай па лі тыч най 
элі ты. Ві да воч на, што боль шасць 
кан ды да таў умоў на мож на па-
дзя ліць на два ла ге ры з тра ды-
цый ным для Укра і ны су праць пас-
таў лен нем ідэй і геа гра фіч на вы-
раз ны мі рэ гі ё на мі элек та раль най 
пад трым кі. Част ка прэ тэн дэн таў, 
што ўплы ва юць на вы бар шчы каў 

з за ха ду і цэнт ра кра і ны, вы стаў-
ля юць на цы я на ліс тыч ныя ло зун-
гі і пра соў ва юць не аб ход насць 
цы ві лі за ва га вы ба ру на ка рысць 
За ха ду, ін шыя, якіх пад трым лі ва-
юць вы бар шчы кі поўд ня і ўсхо ду, 
апе лю юць да са вец ка га мі ну ла га 
і вы каз ва юц ца на ка рысць больш 
цес ных ста сун каў з Ра сі яй.

Та кім чы нам, вы ма лёў ва ец ца, 
што бу ду чыя вы ба ры прой дуць 
ва Укра і не ў ду ху тра ды цый на-
га су праць ста ян ня рэ гі я наль ных 
фі нан са ва-па лі тыч ных кла наў, а 
ўста ноў кі па лі ты каў ад роз ні ва юц-
ца па між са бой толь кі ўзроў нем 
ра ды ка ліз му ідэй. Так, на цы я на-
ліс тыч ную ры то ры ку экс плу а ту-
юць: экс-прэм' ер, стар шы ня пар-

тыі «Батьківщіна» Юлія Ці ма шэн-
ка; на род ны дэ пу тат, ула даль нік 
фаб ры кі «Ра шэн», мі лі яр дэр Пётр 
Па ра шэн ка, ка ман дзір ра ды каль-
на га «Пра ва га сек та ра» Дміт ро 
Яраш, лі дар пар тыі «Сва бо да» 
Алег Цяг ні бок і шэ раг ін шых кан-
ды таў.

Пры клад на тая ж раз на стай-
насць на зі ра ец ца і ў ла ге ры апа-
не нтаў з лі ку ўмоў на га ле ва-цэнт-
рысц ка га бло ка: чар го вы раз на 
па са ду прэ зі дэн та ба ла ту ец ца лі-
дар ка му ніс таў Укра і ны Пят ро Сі-
ма нен ка, аж ча ты ры прэ тэн дэн ты 
ма юць у кі шэ ні член скі бі лет пар-
тыі «Рэ гі ё ны»: бы лыя ві цэ-прэм'-
ер Юрый Бой ка і гу бер на тар Хар-
каў скай воб лас ці Мі ха іл До бкін, а 
так са ма на род ныя дэ пу та ты Сяр-
гей Ці гіп ка і Алег Ца роў.

Ці ка ва, што яшчэ ня даў на гэ-
тыя па лі ты кі ўжо зма га лі ся між 
са бой, але не ў вы бар чым су-
праць ста ян ні, а лі та раль на на 
ба ры ка дах: ка лі Цяг ні бок і Яраш 
ка ман да ва лі ба я вы мі атра да мі 
Май да на, то До бкін і Ца роў фак-
тыч на ўзна чаль ва лі «ан ты май-
дан» — рух укра ін скай контр рэ-
ва лю цыі. Па тлу ма чыць шэ ра го-
ва му вы бар шчы ку роз ні цу па між 
та кі мі ідэн тыч ны мі па лі тыч ны мі 
дзея ча мі ўяў ля ец ца до сыць цяж-
кай спра вай, та му не ка то рыя 
экс пер ты лі чаць, што па доб нае 
ма са вае «вы лу чэн не» з'яў ля ец ца 
эле мен там ганд лю — дзе ля та-
го, каб у да лей шым мець маг чы-
масць «зняц ца» за ад па вед ныя 
ды ві дэн ды на ка рысць фа ва ры таў 
гон кі.

ФА ВА РЫ ТЫ — 
ПА ЛІ ТЫ КІ-МІЛЬ ЯР ДЭ РЫ 

З ПА МЯР КОЎ НАЙ 
РЫ ТО РЫ КАЙ

Ві да воч на, што та кіх лі да раў 
сён ня тры. Згод на з апош ні мі са-
цы я ла гіч ны мі апы тан ня мі гэ та 
Пётр Па ра шэн ка (38,3%), Сяр гей 
Ці гіп ка (17,9%), Юлія Ці ма шэн ка 
(11,6). Най леп шыя шан цы па куль 
у Па ра шэн кі, яко му ўжо ўда ло ся 
за ру чыц ца пад трым кай па лі ты ка-
бак сё ра Ві та ля Кліч ко, што ска са-
ваў сваю кан ды да ту ру на ка рысць 
«ша ка лад на га ка ра ля».

Та кі элек та раль ны вы бар укра-
ін цаў цал кам аб грун та ва ны, бо і 
Па ра шэн ка, і Ці гіп ка з'яў ля юц ца 
най больш па мяр коў ны мі прад-
стаў ні ка мі свай го ла ге ра, з які мі 
ўкра ін скае гра мад ства звяз вае 
свае над зеі на аб' яд нан не і ста-
бі лі за цыю.

Ра ды каль ны ха рак тар Май-
да на ўвёў у зман не ка то рых 
жур на ліс таў і на ват па літ тэх-
но ла гаў ад нос на па пу ляр нас ці 
рэз кіх вы каз ван няў і ідэй ся род 
укра ін ска га со цы у му. На са мрэч 
аб са лют ная боль шасць гра мад-

ства пра гне жыць у спа кой най, 
ста біль най адзі най дзяр жа ве, дзе 
сваё мес ца зной дзе і гіс то рыя Га-
ліч чы ны, і Са вец кая Укра і на. Па-
ка заль ным па цвяр джэн нем та кой 
дум кі з'яў ля ец ца той факт, што 
та кі па пу ляр ны па лі тык, як Юлія 
Ці ма шэн ка, што апош нім ча сам 
шмат звяр та ец ца да агрэ сіў най 
ры то ры кі, па куль да лё ка ад стае 
ад сва іх кан ку рэн таў.

ЦІ ЗДО ЛЕЕ БУЙ НЫ БІЗ НЕС 
АБ' ЯД НАЦЬ УКРА І НУ?
Зра зу ме ла, што бя гу чая 

ўкра ін ская кам па нія, як і мі ну-
лыя, тра ды цый на не абы хо дзіц-
ца без удзе лу буй но га біз не су. 
І ка лі пад час мі ну лых вы ба раў 
«гра шо выя мяш кі» пе ра важ на 
пра ца ва лі праз свае па лі тыч-
ныя крэ а ту ры, то гэ тым ра зам 
з'яў лен не міль яр дэ раў у па лі-
ты цы і на дзяр жаў най служ бе 
звы чай ная спра ва. Фак тыч на 
паў на вар тас ным гас па да ром 
Днеп ра пят роў скай воб лас ці 
з'яў ля ец ца ня даў на пры зна ча ны 
гу бер на та рам алі гарх Ігар Ка-
ла мой скі ($2,4 млрд), у Да не цку 
кі руе міль яр дэр Сяр гей Та ру та, 
а топ-фі гу ры прэ зі дэнц кай гон кі 
Пят ро Па ра шэн ка і Сяр гей Ці-
гіп ка ма юць ка пі та лы па ме рам 
$2 млрд і $1,2 млрд ад па вед на.

Па доб нае імк нен не буй но га 
біз не су да ўла ды пры му шае за-
ду мац ца, а ці не ста не пе ра мо га 
прад стаў ні ка ад ной з фі нан са-
ва-пра мыс ло вых груп па чат кам 
чар го ва га пе ра дзе лу ма ё мас ці 

ва Укра і не, што пра ве ра ным 
шля хам зноў пры вя дзе гэ тую 
дзяр жа ву на кі еў скі Май дан? 
Вя до ма, што асноў най пры чы-
най, якая на ра дзі ла пра тэс ты 
ўкра ін цаў, быў зу сім не за меж ны 
ўплыў ці «еў ра ін тэг ра цыя», але 
са цы яль ная не спра вяд лі васць і 
ка руп цыя, што па на ва лі ва ўкра-
ін скім гра мад стве. Ці здо ле юць 
міль яр дэ ры ва ўла дзе, чый ка-
пі тал як раз і быў скла дзе ны за 
кошт не спра вяд лі ва га раз мер-
ка ван ня пры быт каў і ба гац цяў 
Укра і ны, кі ра ваць па-но ва му, 
так, як гэ та га ча кае ўкра ін скае 
гра мад ства?

Вя до мы жур на ліст Са вік Шус-
тэр не вы пад ко ва за пра сіў на эфір 
па пу ляр най пра гра мы «Шус тэр 
Lіve» Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн ка. Сён ня, як ні-
ко лі, укра ін цам па трэ бен прык лад 
кі раў ні ка-дзяр жаў ні ка, руп ліў ца і 
гас па да ра. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за клі каў укра ін скі на род і фі нан-
са ва-па лі тыч ныя элі ты да на цы-
я наль най ед нас ці і дзяр жаў на га 
па тры я тыз му. Як ака за ла ся, во-
пыт ны ме дый шчык Шус тэр не па-
мы ліў ся з вы ба рам вы сту поў цы: 
пад трым ка тэ зі саў бе ла рус ка га 
лі да ра сту ды яй пра гра мы ча сам 
да ся га ла 100%.

Трэ ба спа дзя вац ца, што па-
доб ны па зі тыў ны па сыл бе ла-
рус ка га Прэ зі дэн та, які ад па вя дае 
на строю ўкра ін ска га на ро да, бу-
дзе па чу ты мяс цо вы мі па лі ты ка мі, 
а Укра і на па вы ні ках вы бар чай 
кам па ніі вый дзе моц най, су ве рэн-
най і аб' яд на най.

Па лі тыч ная пят ні ца Па лі тыч ная пят ні ца   ��
з Аляк санд рам Шпа коў скімз Аляк санд рам Шпа коў скімВЫ БАР ШЛЯХУ І НАПРАМКУ

25 мая на Укра і не ма юць ад быц ца вы ба ры прэ зі дэн та. Шмат 
хто з мяс цо вых экс пер таў лі чаць гэ ту па дзею лё са вы зна-
чаль най для бу ду чы ні ўкра ін скай дзяр жа вы, але ёсць так са-
ма по гляд, што вы нік вы бар чай кам па ніі (які б ён ні быў) ні як 
не паў плы вае на за пу шча ныя пра цэ сы дэ гра да цыі і рас па ду. 
Упер шы ню за 23 га ды не за леж нас ці прэ зі дэнц кія вы ба ры 
прой дуць без удзе лу жы ха роў Кры ма, а фар маль на дзей ны, 
але па фак це ўжо бы лы прэ зі дэнт Укра і ны Вік тар Яну ко віч 
ужо вы ка заў су мне вы ў іх ле гі тым нас ці.

Ці ка ва, што яшчэ ня даў на 
гэ тыя па лі ты кі 
ўжо зма га лі ся між са бой, 
але не ў вы бар чым 
су праць ста ян ні, 
а лі та раль на на ба ры ка дах.

Па доб нае імк нен не буй но га 
біз не су да ўла ды пры му шае 
за ду мац ца, а ці не ста не 
пе ра мо га прад стаў ні ка 
ад ной з фі нан са ва-пра-
мыс ло вых груп па чат кам 
чар го ва га пе ра дзе лу 
ма ё мас ці на Укра і не.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пай шчы кі спа жыў ка а пе ра цыі — гэ та не 

толь кі яе ця пе раш нія ра бот ні кі, але і ве тэ ра-
ны, якія на за слу жа ным ад па чын ку, ды і, па 
вя лі кім ра хун ку, усе сель скія жы ха ры. Па сут-
нас ці, гэ та спрад веч ная бе ла рус кая та ла ка, 
дзе кож ны па ві нен ад чу ваць ся бе паў на праў-
ным чле нам з маг чы мас цю ўплы ву на ста но-
ві шча спраў. На гэ та звяр таў ува гу і кі раў нік 
дзяр жа вы. У пра та ко ле да ру чэн няў па вы ні-
ках вы шэй зга да на га рэс пуб лі кан ска га схо ду 
ска за на, што трэ ба «пры няць ме ры па па вы-
шэн ні ро лі чле наў спа жы вец кіх та ва рыст ваў, 
іх за ці каў ле нас ці ў раз віц ці га лі ны, а так са ма 
па сты му ля ван ні пры цяг нен ня ў сіс тэ му спа-
жыў ка а пе ра цыі но вых чле наў і ін вес та раў». А 
іх коль кась... ска ра ча ец ца. У 17 ра зоў!

Ка мі тэт дзярж кант ро лю лі чыць, што рэ-
ар га ні за цыя пра ве дзе на з па ру шэн ня мі ста-
ту та, за ко на «Аб спа жы вец кай ка а пе ра цыі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Згод на з па тра ба ван-
ня мі Гра ма дзян ска га ко дэк са Бе ла ру сі, Гро-
дзен скае аб лас ное спа жы вец кае та ва рыст ва, 
да лу ча ю чы рай спа жыў та ва рыст вы, па він на 
бы ло пры няць усе аба вя за цель ствы рэ ар га-
ні за ва ных юры дыч ных асо баў у да чы нен ні 
да іх чле наў, у тым лі ку па іх па явых уз но сах. 
Пры гэ тым фак тыч на іх чле ны па він ны аў-
та ма тыч на ста на віц ца чле на мі аб лспа жыў-
та ва рыст ва. Ад нак, згод на з пе ра да тач ным 
ак там ма ё мас ці і спраў ра ён ных спа жы вец кіх 
та ва рыст ваў, та кія аба вя за цель ствы пры ня ты 
не бы лі. Акра мя та го, пе ра да тач ныя ак ты ў 
па ру шэн не за ка на даў ства не за цвер джа ны 
ўлас ні ка мі ма ё мас ці — рай спа жыў та ва рыст-
ва мі, якія да лу ча лі. А зна чыць, не ле гі тым ныя і 
ўсе да лей шыя ра шэн ні, што пры ма лі ся но вай 
струк ту рай.

Па вод ле ацэн кі Ка мі тэ та дзярж кант ро лю, 
аб лспа жыў та ва рыст ва, па сут нас ці, ажыц ця-
ві ла за хоп ма ё мас ці ра ён ных спа жы вец кіх та-
ва рыст ваў, свай го «па пя рэд ні ка» — аб лспа-
жыў са ю за — і іх уні тар ных прад пры ем стваў. 
Ка ла саль нае ска ра чэн не коль кас ці пай шчы-
каў ад бы ло ся та му, што імі ў но ва ўтво ра най 
струк ту ры з'яў ля юц ца прак тыч на толь кі сён-
няш нія ра бот ні кі спа жыў ка а пе ра цыі. А мно гія 
з ра ней шых пра цаў ні коў, якія ўдзель ні ча лі ў 
фар мі ра ван ні ма тэ ры яль ных ак ты ваў сіс тэ-
мы, вяс ко выя жы ха ры, пэў на, і не зда гад ва-
юц ца, што іх ся род пай шчы каў ужо ня ма...

КА МУ СТА ЛА ЛЕПШ?
Ка лі ар га ні за цыя (у гэ тым вы пад ку — рай-

спа жыў та ва рыст ва) страч вае ста тус юры дыч-
най асо бы, то ўзні кае пы тан не: на вош та? Якім 
чы нам па леп шац ца яе ўплыў на ста но ві шча 
спраў на сва ёй тэ ры то рыі, ма ты ва цыя лепш 
пра ца ваць і больш за раб ляць? Ці, мо жа, ад 
кан цэнт ра цыі паў на моў цтваў і фі нан саў на 
аб лас ным узроў ні вый гра юць і ў ра ё нах?

У сіс тэ ме Бел ка ап са ю за ся род аб лас ных 
ар га ні за цый Гро дзен скае аб лспа жыў та ва-
рыст ва па вы ні ках 2011 го да зай ма ла дру гое 
мес ца, у 2012 г. — чац вёр тае, у 2013 г. — пя-
тае мес ца. Ле таш ні пры бы так (8 млрд  руб.) у 
па раў на нні з 2011 г. ска ра ціў ся амаль у 6  ра-
зоў. За тое даў гоў усё больш: за па зы ча насць 

пе ра вы шае 550 млрд руб., не ўліч ва ю чы 
доў га тэр мі но выя крэ ды ты і па зы кі, а так са-
ма пра цэн ты па іх. Ка лі гэ та не фі нан са вы 
крах, то што?

До ля спа жы вец кай ка а пе ра цыі ў ганд лё-
вым аба ро це воб лас ці па ста ян на зні жа ец ца. 
Ле тась ска ра ці ла ся рэа лі за цыя па 33 гру пах 
та ва раў з 48 пад кант роль ных, стра ты ганд лё-
ва га аба ро ту скла лі 147,8 міль яр да руб лёў, 
ва ла вых да хо даў — 31 млрд руб.

...А КАН КУ РЭН ТЫ НЕ ДРЭМ ЛЮЦЬ
Струк ту ры сет ка ва га ганд лю па сту по-

ва вы ціс ка юць спа жы вец кую ка а пе ра цыю 
з сель скіх на се ле ных пунк таў і рай цэнт раў, 
дзе ля за бес пя чэн ня якіх спа жыў та ва рыст вы 
і ства ра лі ся.

— Гэ та аб умоў ле на ніз кі мі тэм па мі бу даў-
ніц тва і ра мон ту аб' ек таў, не вы ка нан нем са ні-
тар ных нор маў і асар ты мент ных па тра ба ван-
няў, са ста рэ лы мі па ды хо да мі да ар га ні за цыі 
вы яз но га ганд лю, шмат лі кі мі па ру шэн ня мі 
за ка на даў ства, — лі чыць на чаль нік ад дзе-
ла кант ро лю спа жы вец ка га рын ку і сфе ры 
па слуг Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Гро дзен-
скай воб лас ці Свят ла на СІ ВЯР ЧУ КО ВА.

На прык лад, у Во ра наў скім фі лі яле аб лспа-
жыў та ва рыст ва за шмат га доў не здо ле лі ад-
ра ман та ваць уні вер маг, а ганд лё вая сет ка 
па бу да ва ла по бач су пер мар кет. Вы тры мае 
ўні вер маг кан ку рэн цыю з ім?

Не пры ма юц ца ме ры па асна шчэн ні аб' ек-
таў су час ным ха ла дзіль ным і ганд лё вым аб-
ста ля ван нем, ства рэн ні не аб ход ных умоў для 
рэа лі за цыі пра дук таў хар ча ван ня і на леж на га 
мік ра клі ма ту на ра бо чых мес цах пра даў цоў. 
Не эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца тое, што ўжо 
за куп ле на. На прык лад, з-за даў га бу ду кра мы 
па вул. Ту ха чэў ска га ў Лі дзе і сён ня не ўста-
ноў ле на ганд лё вае аб ста ля ван не, якое на бы лі 
ў 2010 го дзе за кошт срод каў іна ва цый на га 
фон ду — амаль на 400 міль ё наў руб лёў.

У пра ве ра ных фі лі ялах больш за па ло ву 
ганд лё вых аб' ек таў, раз ме шча ных у сель скай 
мяс цо вас ці, не за бяс пе ча ны пра точ най ха-
лод най і га ра чай ва дой, не пад клю ча ны да 
сіс тэ мы во да ад во ду. Як пра во дзіць са ні тар-
ную апра цоў ку аб ста ля ван ня, а ра бот ні кам 
вы кон ваць пра ві лы аса біс тай гі гі е ны?

ДА ПА КУП НІ КА — З ПАД МА НАМ
Па вод ле спра ва здач нас ці аб лспа жыў та-

ва рыст ва пе рад абл вы кан ка мам і Бел ка ап-
са ю зам, што тыд нё ва ад бы ва ец ца ма ні то рынг 
ганд лё вых прад пры ем стваў, каб вы явіць 
праб ле мы і пры няць ад па вед ныя ра шэн ні. 
У пер шую чар гу гэ та ты чыц ца праў дзі вай ін-
фар ма цыі (цэн ні кі, мар кі ра валь ныя яр лы кі) і 

не да пу шчэн ня про да жу та ва раў са скон ча-
ным тэр мі нам пры дат нас ці. Пра ма ні то рыць 
— пра ма ні то ры лі, а ў кра мах...

На прык лад, па фак тах утой ван ня рэ аль-
ных цэн на ты ту нё выя вы ра бы і іх не аб грун-
та ва на га за вы шэн ня ў да чы нен ні да гру пы 
служ бо вых асоб кра мы «Ус ход-мар кет» 
Смар гон ска га фі лі яла за ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва. У Ваў ка выс кім фі лі яле бра лі з 
па куп ні коў больш, чым трэ ба (за вы ша ныя 
цэн ні кі), за ка пус ту, фарш, мяс ны паў фаб-
ры кат... На ўсіх пра ве ра ных аб' ек тах Шчу-
чын ска га фі лі яла вы яў ле ны фак ты про да жу 
пра дук цыі са скон ча ным тэр мі нам за хоў ван ня 
— 49 най мен няў, ад кан ды тар скіх вы ра баў да 
ал ка голь ных на по яў...

«ПАРТ НЁР СТВА» 
З ІЛ ЖЭ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КА МІ?
Для «штуч на га» вы ка нан ня пла на та ва ра-

зва ро ту ў ганд лі Гро дзен ска га, Ка рэ ліц ка га і 
Мас тоў ска га фі лі ялаў у апош нія дні снеж ня 
мі ну ла га го да прак ты ка ва ла ся афарм лен не 
про да жу та ва раў у крэ дыт. Та кія «фо ку сы» 
ле тась пры вя лі да 6 кры мі наль ных спраў. У 
Гро дзен скім ра ё не за гад чы ца кра мы ўнес ла 
фік тыў ныя звест кі ў на клад ныя на вод пуск 
та ва раў у крэ дыт з мэ тай утой ван ня ня ста чы. 
У Ка рэ ліц кім фі лі яле для афарм лен ня та вар-
на га крэ ды ту ўно сі лі ся паш парт ныя звест кі... 
па мер лых лю дзей. А ў Аст ра вец кім пра да вец 
кра мы скла ла аж но 445 «лі па вых» да га ва роў 
на та вар ны крэ дыт.

Упраў лен нем Дэ парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў так са ма вы яў ле ны фак ты 
да га вор ных ад но сін аб лспа жыў та ва рыст ва 
з ар га ні за цы я мі, уклю ча ны мі ў спе цы яль ны 
рэ естр іл жэ прад пры маль ніц кіх струк тур і за-
меж ных юры дыч ных асоб, якія дзей ні ча юць 
у Бе ла ру сі з па ру шэн нем за ка на даў ства аб 
па дат ках і прад пры маль ніц тве. Здзел кі па па-
стаў ках та ва ру на ад рас шэ ра гу та кіх фір маў 
не па цвер дзі лі ся, у су вя зі з чым аб лспа жыў-
та ва рыст ву да на лі ча на больш за 183 міль ё ны 
руб лёў пад атко вых пла ця жоў.

А ў ліс та па дзе мі ну ла га го да пры пы не на 
рэа лі за цыя хут ка за ма ро жа ных ягад, на рых та-
ва ных Ваў ка выс кім і Бе рас та віц кім фі лі яла мі. 
Пра дук цыя не ад па вя да ла якас ным па каз чы-
кам па нор мах утры ман ні цві лі і драж джэй, 
пра сцей ка жу чы, ака за ла ся са пса ва най. Ся-
рэд ні кант ракт ны кошт про да жу ягад (жу ра-
він, брус ніц, чар ніц) на экс парт мог склас ці 
44 ты ся чы еў ра.

Ка ле гія Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Гро-
дзен скай воб лас ці рэ ка мен да ва ла праў-
лен ню Бел ка ап са ю за і абл вы кан ка му раз-
гле дзець пы тан ні аб ад па вед нас ці зай ма-
най па са дзе стар шы ні праў лен ня Гро дзен-
ска га аб лас но га спа жы вец ка га та ва рыст-
ва Ста ні сла ва Мік шы, пер ша га на мес ні ка 
Жан ны Іль і ной, а так са ма аб эфек тыў нас ці 
і ад па вед нас ці па тра ба ван ням за ка на даў-
ства рэ ар га ні за цыі аб лспа жыў та ва рыст ва. 
Ма тэ ры я лы пра вер кі бу дуць на кі ра ва ны ў 
пра ва ахоў ныя ор га ны.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ЯК «РЭ ФАР МА ВА ЛІ» 
СПА ЖЫЎ КА А ПЕ РА ЦЫЮ ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЫ

У АП ТЫ МАЛЬ НЫЯ ТЭР МІ НЫ
У Мін скай воб лас ці ран нія яра выя зер не выя і зер не ба-

бо выя па се я ны на пло шчы 130 тыс. гек та раў — звыш 50% 
ад за пла на ва на га. Пер шы мі сяў бу за вяр шы лі сель гас ар-
га ні за цыі Ста ра да рож ска га ра ё на. У цэ лым жа за кон чыць 
па сяў ную гэ тых куль тур у цэнт раль ным рэ гі ё не пла ну юць 
у ап ты маль ныя тэр мі ны — за 8-10 дзён.

Аг ра рыі пя ці ра ё наў пры сту пі лі да па сад кі буль бы, а ў Мін-
скім, Ма ла дзе чан скім і Ня свіж скім — га род ні ны. Акра мя та го, у 
паў днё вых ра ё нах, та кіх, як на прык лад, Лю бан скі і Слуц кі, па ча лі 
се яць лён, у Ка пыль скім, Мін скім і Са лі гор скім — ку ку ру зу, у 
ін шых — цук ро выя бу ра кі. За вы клю чэн нем двух ра ё наў, усю ды 
вя дзец ца сяўба ад на га до вых траў.

Як па ве да мі лі ў Ка мі тэ це па сель скай гас па дар цы і хар ча ван-
ні Мі набл вы кан ка ма, ме ра пры ем ствы па сяў ной ідуць у ад па вед-
нас ці з гра фі кам, усе гас па дар кі за бяс пе ча ны не аб ход най тэх ні-
кай, энер га на сы ча ныя трак та ры пра цу юць у 2-3 зме ны. Акра мя 
та го, ка лі гэ та не аб ход на, пры цяг ва ец ца тэх ні ка з пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый рай цэнт раў і ста лі цы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

АНЁЛ У ТВА ІМ СЭР ЦЫ
На Гро дзен шчы не стар та ва ла ўжо тра ды цый ная даб-

ра чын ная ак цыя «Анёл у тва ім сэр цы. Ты ў сэр цы анё ла», 
якая пра во дзіц ца па іні цы я ты ве абл вы кан ка ма і аб лас но га 
ад дзя лен ня рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-
ла рус кі дзі ця чы фонд».

Пад час трох па пя рэд ніх ак цый на да па мо гу хво рым дзе цям 
прад пры ем ствы і ар га ні за цыі, а так са ма асоб ныя гра ма дзя не 
пе ра лі чы лі ка ля 540 міль ё наў руб лёў. Гэ тыя срод кі на кі ра ва ны 
на пра вя дзен не апе ра цый за мя жой, пас ля апе ра цый ны до гляд, 
на быц цё ме ды цын скіх прэ па ра таў, а так са ма ка рэк цый на-раз-
ві ва ю ча га і ін ша га аб ста ля ван ня.

У рам ках ак цыі «Анёл у тва ім сэр цы. Ты ў сэр цы анё ла» для пе-
ра лі чэн ня гро шай пра цуе раз лі ко вы ра ху нак: №3015575032013 
у ды рэк цыі па Гро дзен скай воб лас ці ААТ  «Бел ін вест банк», код 
153001739, УНП 500176223.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

АД НА ГОД КІ РАС КА ЖУЦЬ ПРА НАР КО ТЫ КІ
У кра са ві ку па чы нае ра бо ту пер шы на Го мель шчы не ан ты-

нар ка тыч ны сту дэнц кі атрад. Ва ўпраў лен ні па нар ка кант ро лі 
і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі УУС Го мель ска га абл вы кан-
ка ма па ве да мі лі, што ў яго на бра ны 40 сту дэн таў Го мель ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Фран цыс ка Ска ры ны.

Доб ра ах вот ні кі прой дуць спе цы яль ную пад рых тоў ку пад па-
тра на там су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў, пас ля ча го атры-
ма юць па свед чан ні. Мяр ку ец ца, што пас ля гэ та га яны змо гуць 
пра ца ваць з мо лад дзю па прын цы пе: «Роў ны на ву чае роў на га». 
Ма ла дыя лю дзі так са ма бу дуць пра во дзіць роз ныя ме ра пры ем-
ствы, на кі ра ва ныя на зда ро вы лад жыц ця. На дум ку ар га ні за та-
раў, ма ла ды ча ла век больш да вя рае свай му ад на год ку, чым да-
рос ла му. Та му іні цы я та ры пра ек та спа дзя юц ца, што ана ла гіч ныя 
аб' яд нан ні з'я вяц ца і ў ін шых на ву чаль ных уста но вах рэ гі ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

СКАЧКІ... НА АСЛАХ
5 і 6 кра са ві ка ў аг ра ту рыс тыч ным комп лек се «Га ра дзен-

скі ма ён так «Ка роб чы цы» ўпер шы ню прой дуць аслі ныя 
скач кі. У пра гра ме ме ра пры ем ства — кон кур сы на хут касць 
і вы нос лі васць, кем лі васць жы вёл.

КРЫ МІ НАЛЬ НЫ КВАР ТЭТ
На 22 ты ся чы до ла раў ашу кан цы «кі ну лі» ды рэк та ра 

ка мер цый най фір мы з Рэ чы цы. У прэс-служ бе след ча га 
ўпраў лен ня СК па Го мель скай воб лас ці па ве да мі лі, аб рас-
па чы нан ні кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да трох ра ней 
судзімых жы ха роў Рэ чы цы і ад на го мін ча ні на.

Сут насць афе ры па куль пад ра бяз на не рас кры ва ец ца, але ж 
вя до ма, што ле тась у ліс та па дзе гра ма дзя не пад ман ным шля-
хам за ва ло да лі буй ной су май гро шай, якія на ле жа лі ды рэк та ру 
ад ной з ка мер цый ных струк тур Рэ чы цы. Пад час апе ра тыў на-вы-
шу ко вых ме ра пры ем стваў з удзе лам су пра цоў ні каў Га лоў на га 
ўпраў лен ня па ба раць бе з арг зла чын нас цю і ка руп цы яй, АМАП, 
па труль на-па ста вой служ бы і ДАІ ка ля вёс кі Бар шчоў ка Рэ чыц-
ка га ра ё на быў за тры ма ны аў та ма біль Toyota Land Cruіser, у якім 
зна хо дзі лі ся чац вё ра муж чын ва ўзрос це 31—36 га доў. Па да зро-
ныя ў здзяйс нен ні мах ляр ства ў асаб лі ва буй ным па ме ры зме-
шча ны ў іза ля тар ча са ва га ўтры ман ня. На аў та ма біль Toyota Land 
Cruіser, на якім пе ра соў ва ла ся кам па нія, на кла дзе ны арышт.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ГА РЭ ЛА 10 ГЕК ТА РАЎ ТАР ФЯ НІ КУ
Больш за 80 ча ла век бра лі ўдзел у лік ві да цыі за га ран ня 

тар фя ні ку ў Са лі гор скім ра ё не.
Ён быў вы яў ле ны ран кам пры аб' ез дзе па тэн цы яль на не бяс печ-

ных мес цаў уз нік нен ня па жа раў у 8 кі ла мет рах ад вёс кі Да ма на ві чы. 
Ка лі на мес ца пры бы лі па жар ныя, торф асоб ны мі ача га мі га рэў 
на пло шчы 10 гек та раў. Па вод ле ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, для ту шэн ня бы ло за дзей ні ча на 15 адзі нак тэх ні кі 
суб' ек таў гас па да ран ня. Пра ца ва лі 45 вы ра та валь ні каў і 15 кур сан-
таў Са лі гор ска га дзяр жаў на га гор на-хі міч на га ка ле джа. Бліжэй да 
ве ча ра па жар ла ка лі за ва лі, яшчэ праз не каль кі га дзін лік ві да ва лі 
га рэн не на пло шчы 2 гек та ры. Ас тат нія 8 гек та раў, дзе га рэ ла асоб-
ны мі ача га мі, ту шы лі ўжо на на ступ ны дзень ты мі ж сі ла мі і срод ка мі 
з пры цяг нен нем ра бот ні каў суб' ек таў гас па да ран ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПАД ЛЕТ КА ЗА ВА ЛІ ЛА ЗЯМ ЛЁЙ
Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту га зе ты га лоў ны ўрач Пін-

скай цэнт раль най па лі клі ні кі Сяр гей Ко нюх, стан пад лет ка, 
яко га за ва лі ла зям лёй, за ста ец ца край не цяж кім. Хло пец 
па-ра ней ша му ў ко ме. Ня шчас це зда ры ла ся з 16-га до вым 
юна ком, які ўдзель ні чаў у не бяс печ най гуль ні. У мі ну лую 
ня дзе лю ве ча рам хлоп цы вы ра шы лі пра ка паць ту нэль у 
пяс ча ным кар' е ры па ву лі цы Сла бад ской у Пін ску.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Брэсц ка га аб лас но га ўпраў лен ня 
МНС, пас ля та го, як юна кі кры ху пра ка па лі ўглыб, грунт рап тоў на 
аб ва ліў ся. Двое пад лет каў апы ну лі ся пад за ва лам. Та го, хто быў 
блі жэй, вы цяг нуў трэ ці ўдзель нік не бяс печ най гуль ні — на ву чэ нец 
дру го га кур са лі цэя бу даў ні коў. Пер шы ка паль нік, акра мя моц-
на га спо ла ху, фак тыч на не па цяр пеў. А дру го га та ва ры ша яны 
са ма стой на да стаць не змаг лі і па тэ ле фа на ва лі вы ра та валь ні кам. 
Пад раз дзя лен не МНС пры бы ло на мес ца зда рэн ня хут ка, па цяр-
пе ла га да ста лі з-пад за ва лу. Хло пец быў да стаў ле ны ў баль ні цу. 
Пя ты дзень ён зна хо дзіц ца ў рэ ані ма цыі. «На дзея за ста ец ца, але 
пра гно зы ра біць не вар та», — ска заў Сяр гей Ко нюх.

Яна СВЕ ТА ВА.

На ез ні кі трэ ні ру юц ца пе рад за ез да мі.Фо
 та

 Б
ЕЛ

 ТА
.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У ад каз і яна, і пар ла мен та рыі па чу лі ад прад стаў ні коў біз не су 

кры ты ку не ка то рых ві даў пад атко вых льгот, які мі ка рыс та юц ца не 
тыя, для ка го гэ тыя льго ты ства ра лі ся.

— Па ло ва но вых суб' ек таў гас па да ран ня, за рэ гіст ра ва ных у Сма-
ля віц кім ра ё не, — гэ та «доч кі» і «ўнуч кі» мін скіх кам па ній, якія прос та 
ка рыс та юц ца льго та мі, да дзе ны мі, у тым лі ку, Дэ крэ там №6 «Аб 
сты му ля ван ні прад пры маль ніц кай дзей нас ці на тэ ры то рыі ся рэд ніх, 
ма лых га рад скіх па ся лен няў, сель скай мяс цо вас ці», — рас ка заў 
ге не раль ны ды рэк тар ТАА «Мі ды ві са на» Ула дзі мір ХАН ДО ЛІН. 
— Ка лі бы ваю ў Мін ску, ба чу, коль кі ста ла з'яў ляц ца пі ка паў, гру за-
вых аў та ма бі ляў, уве зе ных у Бе ла русь з вы ка ры стан нем льгот на 
мыт ныя пош лі ны, гэ та зна чыць, дзяр жа ва не да атры ма ла гро шы. 
Між тым, аб' ёмы про да жу МА За ска ра ці лі ся...

Кам па нія «Мі ды ві са на» з 1992 го да пра ек туе і вы раб ляе аў та ма бі лі-
фур го ны спе цы яль на га пры зна чэн ня. Яе кі раў нік за кра нуў і праб ле му, 
якая ўзнік ла з увя дзен нем у Бе ла ру сі ўты лі за цый на га збо ру. Па сло вах 
Ула дзі мі ра Хан до лі на, у вы ні ку ўвя дзен ня збо ру кан ку рэн та здоль насць 
бе ла рус кіх аў та ма бі ляў зні зі ла ся (збор па вы сіў іх кошт ад 5 да 25 ты сяч 
до ла раў), што ў сваю чар гу не га тыў на ад бі ла ся на экс пар це. Кі раў нік 
пры ват на га прад пры ем ства па дзя ка ваў ула дам Сма ля віц ка га ра ё на за 
да па мо гу з уня сен нем «Мі ды ві са ны» ў рэ естр ар га ні за цый, якія пры ня лі 
на ся бе аба вя за цель ствы па ўты лі за цыі аў та ма бі ляў. «Без гэ тай пад-
трым кі яшчэ пры нам сі ме сяц мы не змаг лі б ні пра да ваць аў та тэх ні ку, 
ні за клю чаць но выя да га во ры», — ска заў ён.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і 
фі нан сах Люд мі ла Да бры ні на пра па на ва ла ген ды рэк та ру пры ват на-
га ма шы на бу даў ні ча га прад пры ем ства прад ста віць свае пра па но вы 
па ўпа рад ка ван ні пад атко вых іль гот у кан суль та цый ны са вет пры 
Мі ніс тэр стве па па дат ках і збо рах, у які ўва хо дзяць і пар ла мен та рыі. 
«Ду маю, мно гія льго ты бу дуць пе ра гле джа ны, — ска за ла Люд мі ла 
Да бры ні на. — Прад стаў ні кі біз не су згод ныя з тым, што мно гія з іх 
ма ла эфек тыў ныя і не пры но сяць ад да чу для эка но мі кі».

Удзель ні кі па шы ра на га па ся джэн ня па ста ян най ка мі сіі аб мер-
ка ва лі маг чы мыя да дат ко выя пра па но вы па спра шчэн ні дзей най 
пад атко вай сіс тэ мы. Акра мя та го, пар ла мен та рыі раз гле дзе лі пы-
тан ні на паў няль нас ці мяс цо вых бюд жэ таў не аб ход ны мі рэ сур са мі, 
раз мер ка ван ня рас ход ных паў на моц тваў па між уз роў ня мі бюд жэ таў, 
фор мы фі нан са вай да па мо гі бюд жэ там, якія ста яць ні жэй, а так са-
ма асноў ныя кі рун кі бюд жэт на-фі нан са вай і пад атко вай па лі ты кі 
на 2014 год.

АД КАЗ БІЗ НЕ СУ
Пас ля па ся джэн ня ў вы кан ка ме пар ла менц кая ка мі сія на ве да ла 

аб' ект пры да рож на га сэр ві су «Грынп ла за» на скры жа ван ні трас М-1 
і М-2, за 8 кі ла мет раў ад На цы я наль на га аэ ра пор та «Мінск», бу-
даў ніц тва яко га пла ну ец ца за вяр шыць сё ле та. Гэ та паў на вар тас ны 
комп лекс ад па чын ку ся род са сно ва га ле су: гас ці ні ца на 140 мес цаў, 
рэ ста ран, 10 ін ды ві ду аль ных драў ля ных дам коў, два SPA-комп лек-
сы, тэ ніс ныя кор ты, мі ні-фут боль нае по ле, ін тэр нат для аб слу го ва га 
пер са на лу, ва да ём, ду бо выя алеі...

— На ша гас ці ні ца бу дзе за па тра ба ва най, — не су мня ва ец ца 
ды рэк тар кам па ніі-за бу доў шчы ка ТАА «Аго ра бел» Люд мі ла НІЧ-
ВА ЮК. — Па-пер шае, по бач — аэ ра порт. Па-дру гое, да ро га Мінск 
— Маск ва. Ад Вар ша вы да Маск вы коль касць пры да рож ных гас ці ніц 
не ад па вя дае па са жы ра па то ку. Наш пра ект ухва лі лі ў Мі ніс тэр стве 
транс пар ту, нас вель мі пад тры малі ў Сма ля віц кім ра ёне.

Але са мае га лоў нае, тут збі ра юц ца пра па ноў ваць вы со кі ўзро-
вень сэр ві су, эка ла гіч насць і на цы я наль ны ка ла рыт. Ці ка ва, што 
«Грынп ла за» раз ме шча на на мес цы бы лой звал кі. На тэ ры то рыі 
комп лек су за бу доў шчы кі ўжо вы са дзі лі ка ля 400 дрэў, пры гэ тым 
бу даў ні кі імк ну лі ся мак сі маль на за ха ваць іс ну ю чыя дрэ вы.

Ула даль ні кі комп лек су мяр ку юць пра па ноў ваць сваю пля цоў ку для са-
цы яль ных пра ек таў аб лас но га маш та бу. «Першага чэрвеня мы за про сім 
сю ды адо ра ных дзя цей Мін шчы ны, па про сім Мак сі ма Мір на га пра вес ці з 
імі май стар-клас, — па дзя лі ла ся ма ра мі Люд мі ла Ні чва юк. — Гэ та бу дзе 
ад каз на ша га біз не су мяс цо вым ула дам за пад трым ку».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Сма ля віц кі ра ён.

ПРАГ МА ТЫЧ НЫ 
ІН ТА РЭС

Яшчэ зу сім ня даў на сло ва «ін тэр-
нэт» бы ло тры ва ла звя за на са сло вам 
«кам п'ю тар». За раз су свет нае па ву цін-
не да ступ нае не толь кі тым, у ка го ёсць 
кам п'ю тар або план шэт, але на ват тым, 
хто мае ма біль ны тэ ле фон.

Коль касць ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў па-
ста ян на па вя ліч ва ец ца. Так, па вод ле ін фар-
ма цыі Бел ста та, ка лі ў 2007 го дзе ў Бе ла ру сі 
на ад ну ты ся чу юры дыч ных і фі зіч ных асоб 
бы ло 293 аба не нты ін тэр нэ ту, то ў 2013 го-
дзе — ужо 996 аба не нтаў.

До ступ у ін тэр нэт з мэ тай ад праў кі і 
атры ман ня элект рон най пош ты вы ка рыс-
тоў ва юць 96% рэ спан дэн таў, для по шу ку 
і раз мя шчэн ня ін фар ма цыі — 93,9%, для 
ажыц цяў лен ня бан каў скіх апе ра цый — 90%, 
для пра да стаў лен ня пад атко вых дэк ла ра-
цый — 84,2%, для атры ман ня блан каў фор-
маў ад дзяр жаў ных ор га наў (ар га ні за цый) 
— 83,4% аб сле да ва ных рэ спан дэн таў.

Мо ладзь лю бой кра і ны хут чэй пад хоп-
лі вае но ва ўвя дзен ні і ак тыў на іх вы ка-
рыс тоў вае ў паў ся дзён ным жыц ці. Шма т-
ін ды ка тар нае клас тар нае аб сле да ван не 
па ацэн цы ста но ві шча дзя цей і жан чын у 
Бе ла ру сі, пра ве дзе нае ў 2012 го дзе, па-
цвяр джае гэ ты факт. Ме на ві та ма ла дыя 
лю дзі ва ўзрос це 15-24 га доў з'яў ля юц ца 
най больш ак тыў ны мі ка рыс таль ні ка мі ін-
тэр нэ ту. Па вы ні ках да сле да ван ня, 95,3% 
ма ла дых жан чын і 94,2% ма ла дых муж чын 
ка лі-не будзь ка рыс та лі ся сет кай.

Га ра джа не вы ка рыс тоў ва юць ін тэр нэт 
час цей, чым сель скае на сель ніц тва: 93,7% 
жан чын і 92,9% муж чын-га ра джан су праць 
77,8% жан чын і 70,8% муж чын — сель скіх 
жы ха роў.

Ся род рэ гі ё наў больш ак тыў на ін тэр нэ-
там ка рыс та юц ца жы хар кі Мін ска — 96,1% 
і Гро дзен скай воб лас ці — 95,7%.

Свят ла на БУСЬ КО.

Сён ня — Су свет ны дзень ін тэр нэ туСён ня — Су свет ны дзень ін тэр нэ ту  ��

З'ЯД НА НЫЯ АД НОЙ СЕТ КАЙ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так, сён ня ў Мін ску бу дуць на зва ны 
пе ра мож цы ў 10 на мі на цы ях — на 1 
менш, чым ле тась. Але ра бо та жу ры 
ад гэ та га ляг чэй шай не зра бі ла ся: усе 
кан ды дат кі як на пад бор, вар тыя са-
мых доб рых слоў і па дзяк у свой ад рас. 
Ці вы клі кае ў ка го су мнен не, на прык-
лад, тое, што трох ра зо вая чэм пі ён ка 
Алім пій скіх гуль няў у Со чы Да р'я До-
мра ча ва вар тая ўзна га ро ды і ты ту ла 
«Го нар на цыі»? (Са ма спарт смен ка, 
праў да, на цы ры мо ніі пры сут ні чаць не 
змо жа — дып лом, ме даль і він ша ван ні 
за яе атры мае ма ма, Ла ры са Аляк-
се еў на.) А фрыс тай ліст ка, чэм пі ён ка 
Алім пі я ды-2014 Ала Цу пер, якая пас ля 
«чор най па ла сы» ў спор це і ў жыц ці, 
пас ля шэ ра гу траў маў, пас ля пе ра пын-
ку, звя за на га з на ра джэн нем дач кі, 
вяр ну ла ся ў вя лі кі спорт і за ва я ва ла 
свой, та кі каш тоў ны для ўсёй кра і ны 
за ла ты ме даль, прад стаў ле на ў на мі-
на цыі «За жа но чую муж насць».

Ды рэк тар РНПЦ ата ры на ла рын га-
ло гіі, га лоў ны па за штат ны ата ры на ла-

рын го лаг Мінз дра ва Люд мі ла Ма ка ры-
на-Кі бак, ды рэк тар сель ска гас па дар-
ча га прад пры ем ства «Азя рыц кі-Аг ра» 
Ні на Жа ляз но ва, на стаў ні ца фіз куль-
ту ры Ма ла тко віц кай ся рэд няй шко лы 
Пін ска га ра ё на Свят ла на Но вак, якая 
здо ле ла са ма стой на па ту шыць па жар 
у шко ле, га лоў ны ўрач 3-й га рад ской 
дзі ця чай баль ні цы Мін ска Люд мі ла Ка-
зач ко ва, ды рэк тар Сто лін ска га ра ён-
на га са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра 
Свят ла на Ка нан чук і яшчэ амаль пяць 
дзя сят каў удзель ніц рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Жан чы на го да» — гэ та не 
толь кі пра фе сі я на лы сва ёй спра вы і 
лі да ры, на якіх вар та тры маць раў нен-
не, але і пры ваб ныя жан чы ны, прос та 
лю бі мыя ма ці і ба бу лі, якім ха пае сіл 
і ча су як на сям'ю, так і на ак тыў ную 
гра мад скую дзей насць. 17 з іх ста нуць 
лаў рэ а тка мі, 35 — дып ла ман тка мі 
кон кур су «Жан чы на го да-2013», які 
фі ні шуе сён ня ўве ча ры ў ста ліч ным 
«Прэ зі дэнт-атэ лі». Уся го ж за час пра-
вя дзен ня кон кур су зван не яго лаў рэ а-
так атры ма лі ка ля 300 жан чын.

— Гэ ты кон курс — ад но з най больш 
зна ка вых ме ра пры ем стваў, якія пра-
во дзіць на ша ар га ні за цыя на пра ця гу 
го да, — за ўва жае на мес нік стар шы ні 
Бе ла рус ка га са ю за жан чын, кі раў-
нік ад дзя лен ня «Сяль чан ка» Рэ гі на 
ДА ВІ ДО ВІЧ. — Ён заўж ды пра хо дзіць 
у асаб лі вай ат мас фе ры — свя точ най, 
ура чыс тай, шчы рай, ду шэў най, і яго 
вель мі ча ка юць на мес цах. По тым з 
кож най воб лас ці нам да сы ла юць спі сы 
кан ды да тур, і час та мы са мі ад кры ва ем 
для ся бе но выя ім ёны і жан чын з ці ка-
вым, ня прос тым лё сам.

Да рэ чы, сён ня ў кра і не дзей ні чае 31 
жа но чае гра мад скае аб' яд нан не. Бе ла-
рус кі са юз жан чын — са мае ста лае і 
са мае ма са вае з іх — мае ўжо больш 
чым 20-га до вую гіс то рыю і аб' яд ноў вае 
ў сва іх шэ ра гах 189,4 ты ся чы ча ла век. 
Ме на ві та па іні цы я ты ве Бе ла рус ка га са-
ю за жан чын у кра і не з 2008 го да пра во-
дзіц ца рэс пуб лі кан скі кон курс «Жан чы-
на го да», а так са ма шэ раг ін шых маш-
таб ных ак цый і ме ра пры ем стваў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ГЕ РА І НІ НА ША ГА ЧА СУ

Па вод ле ацэн кі Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю, аб лспа жыў та ва-
рыст ва, па сут нас ці, ажыц ця ві ла 
за хоп ма ё мас ці ра ён ных 
спа жы вец кіх та ва рыст ваў


