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КО ДЭКС АБ АДУ КА ЦЫІ:
А ШТО ДУ МА Е ЦЕ ВЫ?

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы но сіць на гра мад скае аб мер ка-
ван не пра ект за ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб аду ка цыі». За ко на пра ект раз ме шча ны на сай це Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі www.edu.gov.by ў руб ры цы «Ак-
ту аль на».

Не абы яка выя да пра ва во га за бес пя чэн ня дзей нас ці аду-
ка цый най га лі ны пе да го гі мо гуць на кі роў ваць свае за ўва гі і 
пра па но вы па тэкс це за ко на пра ек та на паш то вы ад рас Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі (220010 г. Мінск, ву лі ца Са вец кая, 9) або на 
элект рон ную скры ню root@mіnedu.unіbel.by.

Так са ма мож на па кі нуць ка мен тар на пар та ле Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі або да лу чыц ца да аб мер ка ван ня за ко на пра ек та пад-
час пра вя дзен ня ў «На стаў ніц кай га зе це» «круг лых ста лоў». 
Пла ну ец ца, што да ўдзе лу ў дыс ку сіі бу дуць пры цяг вац ца 
спе цы я ліс ты мі ніс тэр ства, дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду, пе да га гіч ная гра мад скасць і прад стаў ні кі 
га лі но ва га праф са ю за. Пра час пра вя дзен ня «круг лых ста лоў» 
і тэ ле фо ны «пра мой лі ніі» бу дзе па ве дам ляц ца да дат ко ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ПАШ ПАР ЦЕ КА РЫС ТАЛЬ НІ КА 
ЎГОД ДЗЯЎ — НІ ЧО ГА ЛІШ НЯ ГА 

З 26 чэр ве ня ўво дзіц ца но вая фор ма паш пар та ка рыс-
таль ні ка па ляў ні чых угод дзяў, якая па він на ап ты мі за-
ваць вя дзен не па ляў ні ча гас па дар чай да ку мен та цыі.

У пры ват нас ці, як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі, у но вай фор ме паш пар та ка рыс таль ні ка 
па ляў ні чых угод дзяў вы клю ча ны шэ раг раз дзе лаў, якія змя-
шча лі ліш нюю ін фар ма цыю. Ця пер ка рыс таль ні ку не трэ ба 
да ваць апі сан не ме жаў па ляў ні чых угод дзяў, схе ма тыч ную 
кар ту, пры во дзіць пе ра лік ка рыс таль ні каў зя мель ных участ-
каў і вод ных аб' ек таў. Вы клю ча ны і раз дзел аб пра вя дзен ні 
пад корм кі дзі кіх жы вёл, аб па ляп шэн ні кар ма вых і ахоў ных 
умоў. З-за та го, што ў но вых Пра ві лах па ля ван ня і вя дзен ня 
па ляў ні чай гас па дар кі вы клю ча на па няц це «па ляў ні чыя жы вё-
лы не па жа да ных ві даў», ад па вед ны раз дзел, які да ты чыць іх 
зда бы чы, не ак ту аль ны і так са ма вы клю ча ны з паш пар та. Як 
і пункт аб пра фі лак тыч най і рас тлу ма чаль най ра бо це. Ня ма 
і раз дзе ла, які да ты чыць ахо вы па ляў ні чых угод дзяў. Не па-
тра бу юц ца звест кі пра па ляў ні чых са бак і лоў чых пту шак, што 
зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі ка рыс таль ні ка. У ад воль най фор ме 
за паў ня ец ца раз дзел, які да ты чыць тэх ніч най асна шча нас ці 
па ляў ні чай гас па дар кі: ка рыс таль ні ку да стат ко ва пе ра лі чыць 
ўсю тэх ні ку, якая ма ец ца.

З но ва ўвя дзен няў: у паш парт, у пры ват нас ці, па він ны быць 
уне се ны звест кі аб акрэ ды та цыі на пра ва вя дзен ня па ляў ні чай 
гас па дар кі, якая ўво дзіц ца з 26 чэр ве ня.

НА БЕ ЛА СТОК ПОЙ ДЗЕ «МАЗ» 
З 6 чэр ве ня ад кры ва ец ца рух аў то бу саў мар кі «МАЗ-251» 
умя шчаль нас цю 44 па са дач ныя мес цы па між на род ным 
марш ру це Мінск — Бе ла сток.

Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мінск-
транс», бу дуць рэй сы ад праў лен нем: з Мін ска ад АВ «Цэнт-
раль ны» ў 23.30 — па пят ні цах і су бо тах; з Бе ла сто ка ў 16.00 — 
па су бо тах і ня дзе лях.

Аў то бус бу дзе ру хац ца ў абод вух кі рун ках з та рыф ны-
мі пунк та мі «Ба ра на ві чы АВ», «Сло нім АВ», «Зэ льва АВ», 
«Ваў ка выск АВ», «Па гра ніч ны АВ». Про даж бі ле таў вя дзец ца 
праз элект рон ныя сіс тэ мы про да жу бі ле таў СП «Бія ко мекс» і 
tіcketbus.by (Бе ла русь). На мес цы для рэй са Мінск — Бе ла сток: 
Мін скі аў та вак зал — з 1 па 23 (23 мес цы), СП «Бія ко мекс» — з 
30 па 44 (15 мес цаў), АВ г. Сло нім — з 24 па 26 (3 мес цы), АВ 
г. Ваў ка выск — з 27 па 29 мес цы (3 мес цы). Для рэй са Бе ла-
сток — Мінск: Мін скі аў та вак зал — з 30 па 44 (15 мес цаў), СП 
«Бія ко мекс» — з 1 па 29 (29 мес цаў).

Про даж бі ле таў па са жы рам ад та рыф ных пунк таў «Ба-
ра на ві чы АВ», «Зэ льва АВ», «Па гра ніч ны АВ» вя дзец ца па 
пры быц ці аў то бу са — на сва бод ныя мес цы.

У СМІ ЛА ВІ ЧАХ УПА ЛА ВЕ ЖА 
Пра па дзен не во да на пор най ве жы ў гар па сёл ку Смі-
ла ві чы Чэр вень ска га ра ё на ў служ бу «101» па ве да міў 
мяс цо вы жы хар. Зда рэн не ад бы ло ся на ву лі цы Сту-
дэнц кай пры клад на а па ло ве дзя вя тай га дзі ны ве ча ра 
ў па ня дзе лак.

— Гэ тая ве жа бы ла 1970 го да па бу до вы, вы шы нёй кры ху 
больш за 20 мет раў з ме та ліч ным ба кам на вер се аб' ёмам 
50–60 куб. м. Ас но ва ве жы жа ле за бе тон ная, апор ная кан струк-
цыя з квад рат ных жа ле за бе тон ных коль цаў. З мі ну ла га го да 
яна зна хо дзі ла ся на ба лан се УП «Чэр вень ская ЖКГ». У вы ні ку 
па дзен ня без во да за бес пя чэн ня за ста лі ся 10 трох па вяр хо вых 
жы лых да моў, 170 пры ват ных да моў, ін тэр на ты, Смі ла віц кі 
дзяр жаў ны аграр ны ка ледж, ся рэд няя шко ла і два дзі ця чыя 
сад кі, — рас па вя лі нам у Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС.

Во да за бес пя чэн не жы ха роў па сёл ка бы ло ад ноў ле на ўжо ў 
0.25 но чы. Пры чы ны па дзен ня ве жы ўста наў лі ва юц ца. Пад час 
зда рэн ня ні хто не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КРЫ МІ НАЛЬ НЫ ТРЫ КА ТАЖ 
У Ві цеб ску рас кры лі кры мі наль ныя схе мы дзей нас ці 
ка мер сан таў, якія ўся го за шэсць ме ся цаў атры ма лі 
да ход у па ме ры 2,9 міль яр да руб лёў. 

— Жы ха ры Ві цеб ска на бы ва лі на мяс цо вым прад пры ем стве 
тры ка таж ную пра дук цыю, раз лік за якую ажыц цяў ля лі на яў-
ны мі гра шы ма і шля хам су стрэч ных па ста вак, — па ве да мі лі 
«Звяз дзе» ва ўпраў лен ні Дэ парт амен та фі нан са вых рас сле-
да ван няў Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па Ві цеб скай воб лас ці. — Тры ка таж рэа лі зоў ва лі ў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. У мэ тах ства рэн ня бач нас ці за кон на сці біз не су 
вы ка рыс тоў ва лі ся рэ кві зі ты за рэ гіст ра ва ных у Ра сіі суб' ек таў 
гас па да ран ня. Ад іх імя афарм ля лі ся да ку мен ты па на быц ці 
тры ка таж най пра дук цыі, якія не ад па вя да юць рэ ча іс нас ці.

На кла дзе ны арышт на 20 ты сяч до ла раў ЗША і 26 ты сяч 
ра сій скіх руб лёў, на аў то агуль ным кош там 250 міль ё наў руб-
лёў. У да чы нен ні да гра ма дзян вы бра на ме ра стры ман ня ў 
вы гля дзе ўзяц ця пад вар ту. Зла дзеі мо гуць быць па збаў ле ны 
во лі тэр мі нам да 7 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пад пі сан не 29 мая 2014 го да да ку-
мен таў аб утва рэн ні з 1 сту дзе ня 
2015 го да Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за (ЕА ЭС), не су мнен-
на, ста ла вель мі важ най вя хой у 
пост са вец кай гіс то рыі. Але нель-
га за бы ваць пра тое, што за ход нія 
кра і ны ста вяц ца да гэ та га пра цэ су 
аб са лют на без эн ту зі яз му, жа да ю-
чы, каб ЕА ЭС не бы ло зу сім, і бу-
дуць пры кла даць на ма ган ні, каб 
пры браць з су свет най сцэ ны гэ тую 
ар га ні за цыю.

У вы каз ван нях на конт ства рэн ня
ЕА ЭС вя ду чых па лі ты каў ЗША і ЕС вель-
мі цяж ка знай сці па зі тыў. Асаб лі ва пас ля 
ўкра ін скіх па дзей, якія ў за ход няй гра-
мад скай дум цы ад на знач на тлу ма чац ца 
як акт агрэ сіі Ра сіі су праць су ве рэн най 
дзяр жа вы. Пры гэ тым ад сут ні ча юць уся-
кія спро бы ра за брац ца ў ню ан сах і аца-
ніць ро лю за ход ніх кра ін у не га тыў ным 
сцэ на рыі раз віц ця па дзей ва Укра і не. 
Ня цяж ка ўя віць, што праз прыз му та ко га 
стаў лен ня да Ра сіі ўвесь гэ ты не га тыў 
бу дзе рас паў сюдж вац ца і на ЕА ЭС. Та-
кая сі ту а цыя, у сваю чар гу, фар мі руе ў 
за ход ніх кра ін імк нен не лю бым шля хам 
па кон чыць з гэ тай ар га ні за цы яй ці ха ця 
б аб ме жа ваць яе маг чы мас ці на су свет-
най арэ не.

У су вя зі з гэ тым ка рыс на вы ву чыць 
тыя маг чы мас ці, якія ёсць у За ха ду для 
не га тыў на га ўздзе ян ня на ЕА ЭС. Іх рэ-
пер ту ар до сыць аб ме жа ва ны, што да-
зва ляе за га дзя пра ду гле дзець маг чы-
мыя дзе ян ні па іх нейт ра лі за цыі.

Да тра ды цый ных ме та даў ад но сіц ца 
фар мі ра ван не не га тыў на га імі джу ЕА ЭС 
у за ход няй прэ се з да па мо гай пуб лі ка-
цый, у якіх ар га ні за цыя бу дзе апіс вац-
ца як бес сэн соў ная, не жыц ця здоль ная, 
якая зна хо дзіц ца на па ро зе кра ху і да 
т. п. Каб аца ніць маг чы мас ці та ко га ро ду 
кам пра ме та цыі, да стат ко ва зір нуць на 
ар ты ку лы ў за ход ніх СМІ аб Са юз най 
дзяр жа ве, СНД або АДКБ.

Зда ва ла ся б, якое зна чэн не мае та-
ко га ро ду ін фар ма цый ная кам па нія За-
ха ду? Пі саць і га ва рыць жа мож на ўсё, 
што хо чац ца. Але яна мае свой сэнс. Яе 
мэ ты шмат лі кія. Да най больш важ ных з 
іх ад но сіц ца фар мі ра ван не не га тыў на га 
стаў лен ня да пост са вец кіх ін тэ гра цый-
ных струк тур, ство ра ных без удзе лу і 
ўказ кі За ха ду, ся род на сель ніц тва і эліт 
кра ін-удзель ніц еў ра зій скай ін тэ гра цыі. 
Гэ та па вы шае ве ра год насць та го, што 
пры зме не па лі тыч на га рэ жы му ў той ці 
ін шай кра і не, элі ты, якія прый шлі да ўла-
ды, бу дуць мець не га тыў нае ўяў лен не 
пра еў ра зій скія струк ту ры і спра ба ваць 
вый сці з іх. Што, улас на ка жу чы, і ад бы-

ва ец ца ця пер з Укра і най, якая рас па ча-
ла пра цэс вы ха ду з СНД.

Ін шай мэ тай з'яў ля ец ца ўздзе ян не на 
тыя пост са вец кія кра і ны, якія аб дум ва-
юць маг чы масць да лу чэн ня да тых ці 
ін шых еў ра зій скіх іні цы я тыў. Да стат ко ва 
па гля дзець на кам па нію, раз гор ну тую 
ўслед за най буй ней шы мі за ход ні мі СМІ 
ў пра за ход ніх га зе тах, тэ ле- і ра дыё ка-
на лах Кыр гыз ста на, Ар ме ніі і Та джы-
кі ста на, у якой лю быя ін тэ гра цый ныя 
ўтва рэн ні з удзе лам Ра сіі па лі ва юц ца 
брудам і тлу ма чац ца як ім пер скія пра-
ек ты, якія аб са лют на ня вы гад ныя для 
ін шых кра ін.

Яшчэ ад ной мэ тай з'яў ля ец ца кам пра-
ме та цыя еў ра зій скіх утва рэн няў у між-
на род ных ар га ні за цыях, з які мі ім трэ ба 
на ладж ваць су пра цоў ніц тва. Па коль кі 
су пра цоў ні кі між на род ных ар га ні за цый 
ак тыў на ка рыс та юц ца за ход ні мі СМІ, то 
ў вы ні ку сфар мі ра ва на га не га тыў на га 
імі джу аб еў ра зій скіх струк ту рах, яны 
не ах вот на ідуць з апош ні мі на су мес ную 
ра бо ту. Да юць ім мен шыя срод кі, чым 
маг лі б, на роз ныя пра ек ты, а то і зу сім 
ад маў ля юць у іх.

На ступ най мэ тай з'яў ля юц ца маг чы-
мыя са юз ні кі пост са вец кіх ар га ні за цый 
за ме жа мі бы ло га СССР. Для За ха ду 
важ на, каб іх у еў ра зій скіх ар га ні за цый 
бы ло як ма га менш.

Яшчэ ад ным ме та дам з'яў ля юц ца 
роз ныя эка на міч ныя санк цыі. Звы чай-
на За хад ад дае пе ра ва гу вы ка рыс танню 
іх су праць асоб ных кра ін, але не вар та 
ча каць, што пры не аб ход нас ці ён не рас-
паў сю дзіць іх дзе ян не і на ар га ні за цыі, 
каб сты му ля ваць вы хад асоб ных кра ін.

Еў ра зій ска му эка на міч на му са ю зу 
прый дзец ца ўліч ваць гэ тыя фак та ры, 
каб фар мі ра ваць па спя хо вую па лі ты ку 
па раз віц ці і ад стой ван ні на цы я наль ных 
ін та рэ саў кра ін-удзель ніц. І пра ліч ваць 
маг чы мыя на ступ ствы іх рэа лі за цыі ў 
жыц цё не аб ход на ўжо ця пер, каб ра шэн-
ні, што пры ма юц ца, ад каз ва лі па тра ба-

ван ням не толь кі бя гу ча га мо ман ту, але 
і пра ца ва лі на перс пек ты ву.

Якія за ха ды мэ та згод на ўжы ваць для 
най больш эфек тыў на га су праць дзе ян ня 
гэ тым кро кам За ха ду? Вя до ма, тра ды-
цый ным спо са бам мо жа стаць за трат ная 
ін фар ма цый ная кам па нія па пра па ган-
дзе да сяг нен няў ЕА ЭС у кра і нах-удзель-
ні цах і за мя жой у раз на стай ных СМІ.

Але ўяў ля ец ца, што знач на больш 
важ ным срод кам аба ро ны па зі тыў на га 
імі джу ар га ні за цыі мо гуць стаць кан-
крэт ныя пра ек ты з сур' ёз ным фі нан са-
ван нем па раз віц ці эка но мі кі дзяр жаў, 
уцяг ну тых у ЕА ЭС. Ме на ві та ства рэн не 
но вых па спя хо вых прад пры ем стваў і 
пра вя дзен не эфек тыў най ма дэр ні за-
цыі ста рых, бу даў ніц тва но вых да рог 
і парт оў, сур' ёз ныя пос пе хі ў аграр на-
пра мыс ло вым комп лек се, па вы шэн не 
ўзроў ню жыц ця і са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва мо гуць стаць най леп шай 
агі та цы яй на ка рысць ар га ні за цыі і па-
слу жыць ме рай па эфек тыў най аба ро не 
яе імі джу.

Па куль што та кія агуль ныя пра ек ты ў 
рам ках ЕА ЭС не шмат лі кія, і кож ная кра-
і на пра цуе над гэ ты мі за да ча мі ў ме ру 
ўлас ных маг чы мас цяў.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук

�

Мер ка ван не Мер ка ван не   �� ШТО ТРЭ БА ЎЛІЧ ВАЦЬ
ЕЎ РА ЗІЙ СКА МУ ЭКА НА МІЧ НА МУ СА Ю ЗУ?

Ак цыя пад та кой наз вай 
прой дзе ад на ча со ва ў 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка зах ста не. 
На на вя дзен не па рад ку 
і доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рый вый дуць 
не абы яка выя да праб лем 
эка ло гіі лю дзі ад ра зу ў 
трох дзяр жа вах.

Маш таб ная «Са юз ная пры-
бор ка» пры зна ча на на 5 чэр ве-
ня — Су свет ны дзень ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя.

Іні цы я та рам та ко га маш таб-
на га ме ра пры ем ства ста ла Мі-
ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль най пры ро ды 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пад час су-
стрэ чы мі ніст раў пры ро да ахоў-
ных ве дам стваў трох кра ін. На 
пры няц це та ко га ра шэн ня паў-
плы ва ла агуль ная дум ка мі ніст-
раў, што пры ро да не ве дае ме-
жаў. «Пла ну ю чы пра вя дзен не 
ак цыі, мы яшчэ раз хо чам пад-
крэс ліць, што, з'яў ля ю чы ся 
чле на мі роз ных ін тэ гра цый ных 
аб' яд нан няў — Са юз най дзяр-
жа вы, Мыт на га са ю за — мы ма-
ем на мер усе праб ле мы, у тым 
лі ку і эка ла гіч ныя, вы ра шаць 
ра зам», — так мі ніст ры пры ро-
да ахоў ных ве дам стваў Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Ка зах ста на рас тлу ма чы лі 
сваю па зі цыю.

Бе ла русь па каз вае прык лад 
та го, як су мес ны мі на ма ган ня мі 
мож на не толь кі звяр нуць ува гу 
шы ро кай гра мад скас ці на не аб-
ход насць бе раж лі ва га стаў лен-
ня да пры род ных рэ сур саў, але 

і кан крэт ны мі спра ва мі ўпры го-
жыць наш агуль ны дом пад наз-
вай Зям ля.

У дзень доб ра ах вот най пра цы 
мяр ку ец ца пры вес ці ў па ра дак 
мес цы ма са ва га ад па чын ку — 
пар кі, пля жы, пры бя рэж ныя зо-
ны ва да ёмаў. У па чат ку лет ня га 
се зо на та кая ак цыя мае над звы-
чай ную ак ту аль насць.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-
сак ра та ра Мінп ры ро ды Воль гі 
Ле лю ко вай, у Бе ла ру сі да «Са-
юз най пры бор кі» да лу чац ца 
прак тыч на ўсе мі ніс тэр ствы і 
ве дам ствы, а так са ма пад па-
рад ка ва ныя ім ар га ні за цыі. На 
доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый 
вый дуць ра бо чыя, школь ні кі, вай-
скоў цы. Жа дан не стаць удзель-
ні ка мі ак цыі вы ка за лі тэ ат раль-
ныя дзея чы, на прык лад, ар тыс-
ты На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, су пра цоў-
ні кі На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пра 
пад трым ку ак цыі па ве да мі лі мі-
ніс тэр ствы ляс ной гас па дар кі, па 
над звы чай ных сі ту а цы ях, ганд-
лю, куль ту ры, юс ты цыі, Дзяр-
жаў ны па гра ніч ны і Дзяр жаў ны 
мыт ны ка мі тэ ты і ін шыя. Акра мя 
та го, да ак цыі да лу чац ца ве дам-
ствы, якія за пла на ва лі ме ра пры-
ем ствы з шы ро кім эка ла гіч ным 
гу чан нем: бу дуць пра ве дзе ны 
кон кур сы ма люн каў, пла ка таў, 
прой дзе збор ма ку ла ту ры.

Але на СТЭЛЬ МАХ

� 

«СА ЮЗ НАЯ
ПРЫ БОР КА»

АкцыяАкцыя  ��

Ма й на ўвазе!Ма й на ўвазе!  ��

Будзь у курсе!Будзь у курсе!  ��

«Ту рызм — над звы чай важ-
ны сег мент для італь ян скай 
эка но мі кі, фак тыч на гэ та 
наф та, якой у нас ня ма», — 
за явіў на су стрэ чы з жур-
на ліс та мі пер шы сак ра тар 
Па соль ства Іта ліі ў Бе ла ру-
сі Уга БО НІ.

Уга Бо ні ад зна чыў, што Бе ла-
русь — важ ная для Іта ліі кра і на 
з вя лі кім ту рыс тыч ным па тэн цы-
я лам. У апош нія га ды коль касць 
бе ла рус кіх ту рыс таў і прад пры-
маль ні каў, якія на кі роў ва юц ца ў 
Іта лію, па ста ян на рас це. А ле тась 
Па соль ства Іта ліі вы да ла бе ла ру-
сам ка ля 45 ты сяч віз, што ста ла 
аб са лют ным рэ кор дам з мо ман ту 
яго ад крыц ця ў 1992 го дзе.

Каб ад па вя даць по пы ту на 
ві зы, які пра цяг вае рас ці, і не 
ад штурх нуць па тэн цы яль ных 
ту рыс таў, Па соль ства Іта ліі пай-
шло на спра шчэн не пра цэ ду ры 
атры ман ня віз.

Па-пер шае, па чы на ю чы з каст-
рыч ні ка мі ну ла га го да, бе ла рус-
кія ту рыс ты мо гуць ска рыс тац ца 
сіс тэ май ан лайн-бра ні ра ван ня 
мес цаў для па да чы да ку мен таў 
на ві зу. Гэ тая па слу га да зва ляе 
ка рыс таль ні кам за бра ні ра ваць 
зруч ную для іх да ту і час. Сіс тэ-
ма ан лайн-бра ні ра ван ня, якая 

пра цуе круг ла су тач на, да зво-
лі ла знач на ска ра ціць ча кан не 
чар гі на па да чу да ку мен таў. Ка лі 
ў па пя рэд нія га ды ў пе ры яд най-
боль ша га на плы ву ту рыс таў (з 
кра са ві ка па жні вень) ча кан не 
маг ло доў жыц ца да двух ме ся-
цаў, то ця пер яно скла дае ад 7 да 
10 дзён. А ў ін шыя ме ся цы — і 
ўво гу ле 4–5 дзён.

А з 3 чэр ве ня мож на бу дзе за 
не вя лі кую пла ту (80 ты сяч руб-
лёў) за ка заць да стаў ку паш пар-
та з ад кры тай ві зай на дом. Па-
соль ства Іта ліі за клю чы ла ад па-
вед ны да га вор з «Бел пош тай», 
дзе га ран та ва лі, што да стаў ка 
каш тоў най ка рэс пан дэн цыі на-
ват у са мыя ад да ле ныя ра ё ны 
кра і ны не пе ра вы сіць 1–2 дні. 
Та кім чы нам, ча ла ве ку, які збі-
ра ец ца ў Іта лію, не спат рэ біц ца 
здзяйс няць да дат ко вую па езд ку 
па паш парт у ста лі цу. Іду чы на-
су страч жы ха рам рэ гі ё наў, якім 
да во дзі ла ся да бі рац ца да ста лі-
цы ў нач ны час, каб па спець на 
ра ніш нюю па да чу да ку мен таў, 
Па соль ства Іта ліі спе цы яль на 
для іх уво дзіць да дат ко вы гра фік 
пры ёму ў дру гой па ло ве дня.

Спра шча ец ца і па ра дак 
атры ман ня віз, у пры ват нас ці, 
для не паў на лет ніх. Бе ла ру сы 

мо гуць пры ад крыц ці ві зы па да-
ваць ця пер ксе ра ко піі да ку мен-
таў на не паў на лет ніх гра ма дзян 
на рус кай і бе ла рус кай мо вах, 
па коль кі знік ла не аб ход насць 
у ары гі на лах і пе ра кла дзе на 
італь ян скую мо ву.

Уга Бо ні пры вёў на ступ ную 
ста тыс ты ку: з амаль 45 ты сяч 
віз, вы да дзе ных ле тась, 44,5% 
бы лі бяс плат ны мі. Бяс плат на 
ві зы афарм ля лі ся на дзя цей да 
12 га доў, на бе ла рус кіх гра ма-
дзян, якія еха лі па куль тур ных 
пра гра мах, для ўдзе лу ў спар-
тыў ных ме ра пры ем ствах, на вед-
ва лі Іта лію з рэ лі гій ны мі мэ та мі. 
А 10% ад агуль най коль кас ці вы-
да дзе ных віз скла да лі га да выя 
ві зы. Для па раў на ння: у 2009 го-
дзе га да выя ві зы скла да лі толь кі 
4% ад агуль най коль кас ці.

— У да лей шым мы пла ну ем 
па вя ліч ваць коль касць віз тэр-
мі нам на 6 ме ся цаў і адзін год, 
яны бу дуць вы да вац ца тым гра-
ма дзя нам, для якіх на вед ван не 
Іта ліі з'яў ля ец ца асноў ным пунк-
там ванд роў кі. Акра мя та го па-
соль ства ста ла вы да ваць ві зы 
тэр мі нам больш чым на год 
(на 2–3 га ды) прад стаў ні кам 
біз не су, якія ма юць сур' ёз ныя 
ка мер цый ныя ін та рэ сы ў Іта ліі, 

а так са ма чле нам сем' яў італь-
ян скіх гра ма дзян, — ад зна чыў 
пер шы сак ра тар па соль ства. — 
З 1 сту дзе ня бя гу ча га го да ўжо 
вы да дзе на ка ля 150 віз тэр мі-
нам больш чым на год. Атры-
маць доў га тэр мі но вую ві зу мо жа 
і ча ла век з аб са лют на «чыс тым 
паш пар там», які пры вя дзе пе-
ра ка наў чую ма ты ва цыю і да ка-
жа сваю фі нан са вую пла це жа-
з доль насць для зна хо джан ня на 
тэ ры то рыі Іта ліі.

Па коль кі ту рыс тыч ны се зон у 
са мым раз га ры, Уга Бо ні па пра-
сіў пра ін фар ма ваць бе ла рус кіх 
гра ма дзян пра тое, што ў іх ёсць 
маг чы масць ска рыс тац ца і «га-
ра чы мі» пра па но ва мі ад ту ра-
генц тваў. У вы пад ку на яў нас ці 
«га ра чай» пу цёў кі ві за мо жа быць 
аформ ле на ўся го за 2–3 дні.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ІТА ЛІЮ —
ПА «ГА РА ЧЫХ» ПУ ЦЁЎ КАХ?

Ме на ві та ства рэн не но вых 
па спя хо вых прад пры ем стваў 
і пра вя дзен не эфек тыў най 
ма дэр ні за цыі ста рых, 
бу даў ніц тва но вых да рог 
і парт оў, сур' ёз ныя пос пе хі 
ў аграр на-пра мыс ло вым 
комп лек се, па вы шэн не 
ўзроў ню жыц ця і са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва мо гуць 
стаць най леп шай агі та цы яй 
на ка рысць ар га ні за цыі.

ЯК У ЛЕТ НІМ СА ДЗЕ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, «Ма лі наў ка» раз лі ча на на па са жы ра па ток ад 20 ты сяч 
ча ла век за дзень, а даў жы ня ўчаст ка да блі жэй шай стан цыі «Пят-
роў шчы на» скла дае 1,8 км. Га лоў най тэ май знеш ня га вы гля ду 
стан цыі на зы ва юць лет ні сад. У ін тэр' еры — спа кой ныя свет лыя 
ко ле ры, рас лін ныя ма ты вы. На ка ло ны па се лі ма ле неч кія пту шач-
кі, якія ці каў ным па са жы рам на гад ва юць аб наз ве стан цыі.

— У гэ тым склад ні ку «Ма лі наў ка» — стан цыя не звы чай ная, — 
рас па вя дае Рас ці слаў ЮРЭ НЯ, на чаль нік КУП «Мін скі мет ра па-
лі тэн». — Яна вы ка на на з тых ма тэ ры я лаў, што і тры ра ней шыя: 
«Мі ха ло ва», «Пят роў шчы на», «Гру шаў ка». Тут вы не ўба чы це 
мар му ру. У вес ты бю лях пры мя ня ла ся пліт ка ай чын най вы твор-
час ці, у клад цы пад ло гі — гра ніт, а на ка ло нах, пу ця вых сце нах — 
ме та ла ке ра мі ка.

За га дзі ну да ад крыц ця «Ма лі наў кі» яе на ве да лі стар шы ня 
Мін гар вы кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка і прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, які атры маў у па да ру нак пра яз ны бі лет на ме-
сяц і ад ра зу ім ска рыс таў ся.

— Мы ўсце ша ны ад крыц цём гэ тай стан цыі, — адзначыў 
прэм'ер-міністр. — Цяг ні кі здо ле юць пе ра во зіць у ін шыя мес-
цы лю дзей са спаль на га ра ё на, якія ўжо даў но ча ка лі стан цыю 
мет ро. Так, кры ху бы лі не вы ка на ны тэр мі ны бу даў ніц тва, бо 
ўмо вы пра ход кі бы лі са праў ды цяж кія. Каб бу да ваць но выя стан-
цыі больш су час ны мі тэм па мі, Мін гар вы кан кам пры пад трым цы 
ўра да вы ра шыў на быць но выя пра ход ніц кія ме ха ніз мы. На гэ тыя 
па трэ бы Банк раз віц ця му сіць вы дзе ліць у крэ дыт 11 міль ё наў 
еў ра. Ужо фак тыч на пад пі са ны кант ракт на па стаў ку фран цуз-
скай кам па ні яй ад па вед на га аб ста ля ван ня.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Дэ гус та цыі і га ла са ван не 
спа жыў цоў, пры го жыя 
прэ зен та цыі вы твор цаў і ганд лё вая 
пля цоў ка — гэ та толь кі вон ка вая 
част ка фо ру му. Сэнс вы ста вы 
больш глы бо кі — дыя лог 
з па тэн цый ны мі парт нё ра мі.

Экс парт —
больш як у 30 кра ін 

На ад крыц ці на мес нік мі ніст ра сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі Ва сіль 
СЕ ДЗІН за явіў: «Га доў двац цаць та му ў 
нас бы лі праб ле мы з хар ча ван нем. Мно гія 
не аб ход ныя пра дук ты, на прык лад, збож жа, 
пры хо дзі ла ся ім пар та ваць. А сён ня ў нас 
ство ра ны моц ны аг ра пра мыс ло вы комп лекс, 
які да зва ляе ка ля па ло вы пра дук цыі экс пар-
та ваць — на су мы да 6 млрд до ла раў. А на 
на ступ ны год ста іць за да ча ў 7 млрд. І гэ та 
не дзіў на, бо на ша хар ча ван не з'яў ля ец ца 
на ту раль ным, якас ным. Мно гія прад пры ем-
ствы ўжо га то вы і мо гуць вы хо дзіць на ры нак 
Еў ра са ю за. На ша пра дук цыя па стаў ля ец ца  
больш як у 30 кра ін све ту».

Між ін шым, ёсць рэ аль ная маг чы масць 
гег ра фію па ста вак па шы рыць. На прык лад, 
на вы ста ве пры сут ні ча юць прад стаў ні кі поль-
ска га га лі но ва га мі ніс тэр ства. «Мы пры еха лі 
сю ды для пе ра моў з Мін сель гас хар чам Бе ла-
ру сі, — па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі і 

раз віц ця ся ла Рэс пуб лі кі Поль шча Крыс-
ці на ГУР БЕЛЬ. — Ад на ча со ва і на ве да лі 
вы ста ву. Мы па ста ра ем ся зра біць так, каб 
на ле та ў гэ тым фо ру ме ўзя ло ўдзел больш 
поль скіх прад стаў ні коў, чым сён ня, бо мы 
за ці каў ле ны ў раз віц ці ганд лё ва га су пра цоў-
ніц тва з ва шай кра і най, асаб лі ва ў га лі не пра-
дук таў хар ча ван ня. І, зра зу ме ла, бе ла рус кія 
пра дук ты так са ма па тэн цый на мо гуць знай-
сці свай го спа жыў ца на поль скім рын ку».

Ды і са мі ўдзель ні кі ка жуць аб ка рыс ці 
вы ста вы для рэа лі за цыі экс парт ных маг-
чы мас цяў. «Мы ўдзель ні ча ем ужо не пер-
шы год. Вы ста ва дае маг чы масць рэа лі за-
цыі сва ёй пра дук цыі і на экс парт, і ўнут ры 
рэс пуб лі кі», — сцвяр джае спе цы я ліст па 
знеш не эка на міч най дзей нас ці Лід ска га 
ма лоч на-кан сер ва ва га кам бі на та Алег 
КА ХА НОЎ СКІ. Да рэ чы, сё ле та прад пры-
ем ства атры ма ла прэ мію ўра да ў га лі не 
якас ці. «Час та мож на знай сці 
тут но вых парт нё раў. Мы пра цу-
ем на Ра сію, Уз бе кі стан, Ве не су-
э лу, Азер бай джан. Па куль што 
на Еў ро пу ні чо га не па стаў ля ем, 
але спа дзя ём ся, што не ўза ба ве 
неш та зме ніц ца», — га во рыць 
спе цы я ліст.

Ка лі з'я віц ца 
сві ні на?

Зра зу ме ла, што прад стаў нік 
бе ла рус ка га Мін сель гас хар ча 
атры маў ад жур на ліс таў пы тан не 

пра дэ фі цыт сві ні ны ў кра і не. «Чу ма за кра-
ну ла не толь кі нас. Але мы хут ка лік ві да ва лі 
па гро зу. А ця пер Прэ зі дэнт па ста віў пе рад 
Мін сель гас хар чам за да чу да зі мо ва га пе ры-
я ду на поў ніць усе сві на комп лек сы. Ду маю, 
мы з гэ тай за да чай спра вім ся», — ска заў 
на мес нік мі ніст ра. Ён удак лад ніў, што да 
кан ца гэ та га го да — па чат ку на ступ на га 
не аб ход на вый сці на ле таш ні ўзро вень па-
га лоўя сві ней.

Па куль жа Бе ла русь раз гля дае аль тэр-
на тыў ныя ва ры ян ты ім пар ту сві ні ны ў су вя зі 
з рас паў сюдж ван нем аф ры кан скай чу мы 
сві ней у кра і нах Еў ра са ю за. Па вод ле слоў 
Ва сі ля Се дзі на, сён ня дзей ні чае шэ раг аб-
ме жа ван няў на па стаў кі сві ні ны, у тым лі ку 
з кра ін ЕС. «Ус пыш кі вы яў ле ны ў Поль шчы, 
Літ ве, — удак лад ніў на мес нік мі ніст ра. — За-
во зіць гэ тае мя са мы не мо жам, та му ра зам 
з Рас сель гас на гля дам раз гля да ем ва ры-
ян ты ім пар ту сві ні ны з ін шых кра ін. У пры-
ват нас ці, ёсць маг чы масць за во зіць яе з 
Ка на ды». Ра зам з тым, на мес нік мі ніст ра 
пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі і свай го мя са 
да стат ко ва. «За ча ты ры ме ся цы гэ та га го-
да ў роз ніч ную ганд лё вую сет ку рэс пуб лі кі 
ар га ні за цыі сіс тэ мы Мін сель гас хар ча рэа лі-
за ва лі 47,6 ты ся чы тон мя са, або 116% да 
ад па вед на га пе ры я ду мі ну ла га го да. Усе 
за яў кі ў асноў ным вы ка на ны, рост іс тот-
ны», — ад зна чыў Ва сіль Се дзін. У той жа час 
ён па га дзіў ся, што по пыт на сві ні ну да во лі 
вя лі кі. Асаб лі ва гэ та бы ло за ўваж на пад час 
пра вя дзен ня ў Мін ску чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі. «Ця пер аб ста ноў ка ста бі лі за ва ла ся, 
мы вы кон ва ем усе да моў ле нас ці на па стаў кі 
мя са пра дук таў. Праб лем ня ма», — за пэў ніў 
на мес нік мі ніст ра.

***
Вы ста ва «Бе ла гра-2014» бу дзе пра-

ца ваць у мін скім Фут боль ным ма не жы да 
6 чэр ве ня, а так са ма на тэ ры то рыі дэ ман-
стра цый на га по ля ААТ «Гас тэ лаў скае» — да 
8 чэр ве ня.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ. 

БРА ТЫ ПА ВЕ РЫ 
Еў ра пей скі пра ва слаў на-ка та ліц кі 
фо рум «Рэ лі гія і куль тур ная раз-
на стай насць: вы клі кі хрыс ці ян скім 
цэрк вам у Еў ро пе», які пра хо дзіць у Мін ску, пра цуе на імідж 
Бе ла ру сі. Та кую дум ку вы ка заў Упаў на ва жа ны па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў Ле а нід ГУ ЛЯ КА.

— Фо рум пра цуе на прэ стыж і па зна валь насць Бе ла ру сі, — ад зна-
чыў Ле а нід ГУ ЛЯ КА. — Яго ўдзель ні ка мі ста лі свя та ры най вы шэй-
ша га ран гу — кар ды на лы, ар хі епіс ка пы, епіс ка пы. Уcе яны бу дуць 
аб мяр коў ваць праб ле мы хрыс ці ян ства ў на шай кра і не, і гэ та вя лі кі 
го нар для нас. Упэў не ны, што пас ля на вед ван ня Бе ла ру сі ў гас цей 
за ста нуц ца са мыя леп шыя ўра жан ні і ўспа мі ны.

Упаў на ва жа ны па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў звяр нуў 
ува гу, што ў Бе ла ру сі скла лі ся спры яль ныя ад но сі ны па між прад-
стаў ні ка мі роз ных кан фе сій, ча му спры яе па лі ты ка та ле рант нас ці, 
якая пра во дзіц ца ў кра і не.

За ўва гу з бо ку ўла ды Бе ла ру сі і доб ры пры ём па дзя ка ваў су-
стар шы ня фо ру му з ка та ліц ка га бо ку, стар шы ня Ра ды біс куп-
скіх кан фе рэн цый Еў ро пы ар хі епіс кап Эс тэр гом скі і Бу да пешц кі 
кар ды нал Пе тэр ЭР ДЗЁ.

— Сён ня быць хрыс ці я ні нам у Еў ро пе не заў сё ды лёг ка, — ад зна-
чыў ён, вы сту па ю чы на фо ру ме. — Асаб лі ва без пад трым кі бра тоў 
па ве ры. Мы са бра лі ся ў гас цін ным Мін ску, каб лепш раз гле дзець 
рэ аль насць, у якой жы вём, ад шу каць і рас пра ца ваць свое асаб лі выя 
пра па но вы, спо са бы і маг чы мас ці су іс на ван ня ў су час ных еў ра пей-
скіх куль ту рах і гра мад стве.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ЯК УЗА РЭШ, ТАК І ЗБЯ РЭШ ЯК УЗА РЭШ, ТАК І ЗБЯ РЭШ 
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БА ГАЖ — АД РА ЗУ ДА ПУНК ТА 
ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ

У На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск» спро шча ны 
мыт ныя пра цэ ду ры для па са жы раў, якія ля цяць 
транс фе рам — з пе ра сад кай.

Авія кам па нія «Бел авія» ра зам з На цы я наль ным аэ ра пор там 
«Мінск» і мыт няй «Мінск-2» рас пра ца ва лі тэх на ло гію аб слу гоў ван-
ня па са жы раў, у ад па вед нас ці з якой тран зіт ныя па са жы ры, якія 
пе ра ля та юць з пе ра сад кай у мін скім аэ ра пор це з лю бо га пунк та, у 
тым лі ку з аэ ра пор таў Мыт на га са ю за, мо гуць не атрым лі ваць ба-
гаж у Мін ску.

Ка лі ад сут ні чае не аб ход насць пісь мо ва га дэк ла ра ван ня рэ чаў, 
якія пе ра соў ва юц ца, ба гаж па са жы ра мож на за рэ гіст ра ваць у пунк це 
вы ле ту на ўвесь марш рут ру ху — да кан ца во га пунк та. Пры не аб-
ход нас ці па да чы пісь мо вай дэк ла ра цыі на ма ё масць, якая пе ра во зіц-
ца, ба гаж транс фер ных па са жы раў да па мо гуць знай сці і пе ра даць 
па са жы ру для прад' яў лен ня да мыт на га кант ро лю су пра цоў ні кі На-
цы я наль на га аэ ра пор та «Мінск». Та кі па ды ход па ві нен пры ва біць 
тран зіт ных па са жы раў, па коль кі рэ гіст ра ваць ба гаж да пунк та пры-
зна чэн ня вель мі зруч на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па звест ках Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Іта ліі, 
кож ныя 12 се кун даў у све це 
італь ян скі мі па соль ства мі 
афарм ля ец ца но вая 
ві за. А ў Мін ску, згод на 
са ста тыс ты кай, ві за 
ў Іта лію афарм ля ец ца 
кож ныя 12 хві лін.
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