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11 ліпеня 2014 г.НАДЗЁННАЕ2

Су поль ны ін та рэс 
У гэ тым кан тэкс це яшчэ ад ной па-

дзе яй тыд ня ста ла маш таб ная вы ста-
ва ўзбра ен няў MІLEX-2014, што пра-
хо дзіць у «Мінск-Арэ не» з 9 па 12 лі-
пе ня. На вед валь ні кам прад стаў ле ны 
не каль кі ты сяч узо раў вай ско вай тэх-
ні кі з больш чым 140 кра ін. На пра ця гу 
ме ра пры ем ства па між ар га ні за цы я мі 
бе ла рус ка га ВПК і парт нё ра мі бы лі 
пад пі са ны но выя кант рак ты, пра доў-
жа ны тэр мі ны дзе ян ня ра ней за клю-
ча ных да га во раў.

Зра зу ме ла, што вы ключ на пад па трэ-
бы ай чын най ар міі не мэ та згод на ства-
раць но выя лі ніі вы твор час ці. Вель мі 
ак ту аль ным за ста ец ца пы тан не па шы-
рэн ня экс пар ту ўзбра ен няў, ства рэн ня 
су поль ных ва ен на-пра мыс ло вых лан-
цу гоў, дзе ў якас ці най больш знач на га 
парт нё ра для ай чын на га ВПК раз гля-
да ец ца Ра сія.

Паў на вар тас ны ўдзел у дзяр жаў ным 
аба рон ным за ка зе Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі мо жа іс тот ным чы нам паў плы ваць 
на перс пек ты вы раз віц ця вай ско вай пра-
мыс ло вас ці ў Бе ла ру сі. Яшчэ ў 2013 го дзе 
гэ тую праб ле му аб мяр коў ва лі на ўзроў ні 
дзяр жаў на га кі раў ніц тва, у тым лі ку на 
пе ра мо вах з ві цэ-прэм' е рам Дзміт ры ем 
Ра го зі ным, што ад каз вае за аба рон на-
пра мыс ло вую сфе ру ў ра сій скім ура дзе. 
Між ін шым, за да ча па ўклю чэн ні бе ла-
рус ка га пра мыс ло ва га па тэн цы я лу ў 
аба рон чыя за ка зы Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
з'яў ля ец ца важ най не толь кі для Бе ла ру-
сі, але і для Ра сіі, бо, апроч эка на міч ных 

мер ка ван няў, мае зна чэн не і для ўма ца-
ван ня яе на цы я наль най бяс пе кі.

Як ні дзіў на, і ця пер, ня гле дзя чы на 
іс на ван не пра ек та Са юз най дзяр жа-
вы, ай чын ныя вы твор цы ўзбра ен няў па 
не зра зу ме лых пры чы нах вы сту па юць 
на ра сій скім рын ку ў якас ці за меж ных 
рэ зі дэн таў. Асаб лі ва цяж кія ча сы для бе-

ла рус кай «аба рон кі» на ста лі ў пе ры яд, 
ка лі Мі ніс тэр ствам аба ро ны РФ кі ра ваў 
Ана толь Сер дзю коў: у той час на шы вы-
твор цы вы ціс ка лі ся з ра сій ска га рын ку 
на ка рысць больш да ра гіх за меж ных 
ана ла гаў.

Па гро зы тэх на ла гіч на га эм бар га ў ад-
рас Ра сіі з бо ку за ход ніх кра ін, спы нен не 
су пра цоў ніц тва па між ВПК РФ і Укра-
і ны вы му ша юць ра сій скае кі раў ніц тва 
ін шым чы нам па гля дзець як на не аб ход-
насць раз віц ця ўлас ных тэх на ло гій, так 
і на вы твор чыя маг чы мас ці блі жэй шых 
са юз ні каў. У гэ тым шэ ра гу на пер шай 
па зі цыі, без умоў на, Бе ла русь, дзе за-
ха ваў ся і раз ві ва ец ца са лід ны комп лекс 

вай ско ва-пра мыс ло вых ак ты ваў.
Упу шча ны час ужо, на жаль, не вяр-

нуць, але па шы рэн не маг чы мас цяў бе-
ла рус кай вай ско вай пра мыс ло вас ці — 
аб са лют на не аб ход ны эле мент бяс пе кі 
Са юз най дзяр жа вы і ўсіх кра ін АДКБ, ка-
лі без за леж нас ці ад знеш не па лі тыч най 
кан' юнк ту ры ўзбро е ныя сі лы са юз ні каў 
бу дуць атрым лі ваць якас ную тэх ні ку і 
ўзбра ен ні. Да та го ж і гро шы за ста нуц-
ца ў ме жах еў ра зій скай пра сто ры, дзе 
бу дуць пра ца ваць на раз віц цё ай чын-
най на ву кі і аду ка цыі, а не ася даць на 
аф шор ных ра хун ках ня чыс тых на ру ку 
чы ноў ні каў ды су мнеў ных біз нес ме наў.

Транс фар ма цыя ро лі АДКБ 
Ін шым важ ным пы тан нем, апроч ва-

ен на-пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, за ста-
ец ца ба я вое ўза е ма дзе ян не са юз ні каў. 
«Не дай Бог, не пад стра ху юць са спі ны 
бра ты, прый дзец ца ва я ваць са мім», — 
ад зна чыў Прэ зі дэнт пад час ві зі ту ў 
103-ю гвар дзей скую бры га ду. Якая ж 
сі ту а цыя «ў бра тоў» і як ідуць спра вы ў 
вай ско вым су пра цоў ніц тве Бе ла ру сі з 
ін шы мі кра і на мі?

На жаль, АДКБ па-ра ней ша му за-
ста ец ца «цём ным ко ні кам» і, як ска-
заў ге не раль ны сак ра тар ар га ні за цыі 
Мі ка лай Бар дзю жа, «не пад све ча на ў 
ін фар ма цый най пра сто ры і на ват у Ра-
сіі прэ са больш пі ша пра НА ТА чым пра 
АДКБ». Дар ма жур на ліс ты не вы каз-
ва юць ці ка вас ці да гэ тай ар га ні за цыі, 
бо ўжо ця пер уза е ма дзе ян не сі ла ві коў 
мае кан крэт ныя вы ні кі, ка рыс ныя для 
кож най з кра ін-удзель ніц. На прык лад, 
толь кі ў ме жах пра ек та «Прок сі» — су-
праць дзе ян не кры мі на лу ў ін фар ма цый-
най пра сто ры — з 2009 го да вы яў ле на і 
за кры та больш за 16 000 эк стрэ місц кіх 
сай таў, пра ва ахоў ны мі ор га на мі за ве-
дзе на ка ля 3600 кры мі наль ных спраў. 
Што ты чыц ца бу ду чы ні струк ту ры, то, 
на дум ку бе ла рус ка га Прэ зі дэн та, «Еў-
ра зій скі эка на міч ны са юз ча кае ва ен ная 
і па лі тыч ная ін тэ гра цыя» са зме най ро лі 
АДКБ да ста ту су «вай ско вай ар га ні за-
цыі» но ва га ўтва рэн ня.

Па куль у блок ува хо дзяць 6 кра ін: 
Ра сія, Бе ла русь, Ка зах стан, Ар ме нія, 
Та джы кі стан, Кыр гыз ская Рэс пуб лі ка. 
У ме жах АДКБ ство ра ны тры вай ско выя 

гру поў кі (ра сій ска-ар мян ская, ра сій ска-
ка зах стан ская і ра сій ская-бе ла рус кая), 
іс ну юць ка лек тыў ныя сі лы апе ра тыў на-
га рэ ага ван ня, ку ды ўклю ча ны эліт ныя 
част кі Уз бро е ных Сіл кра ін-удзель ніц, 
спе цы яль ныя пад раз дзя лен ні МУС, ан-
ты тэ ра рыс тыч ныя гру пы, струк ту ры 
нар ка кант ро лю і мі ніс тэр стваў па над-
звы чай ных сі ту а цы ях.

Але па доб на на тое, што перс пек-
ты вай АДКБ са праў ды бу дзе ро ля аба-
рон ча га па ра со на для ЕА ЭС. 8 мая 
2014 го да ў Маск ве ад бы ла ся за кры тая 
су стрэ ча кі раў ні коў дзяр жа ваў АДКБ, 
бы лі пра ве дзе ны па ка заль ныя трэ ні-
роў кі, у тым лі ку імі та цыя ядзер на га 
ўда ру. Са юз ні кам бы лі пра дэ ман стра-
ва ныя маг чы мас ці па за бес пя чэн ні 
бяс пе кі на пра сто рах Ар га ні за цыі. Та-
кі ядзер ны шчыт з'яў ля ец ца най важ-
ней шай га ран ты яй су ве рэ ні тэ ту для 
са юз ні каў Ра сіі. Але бяс пе ка са юз-
ні каў — жыц цё ва важ ны ін та рэс са-
мой Ра сій скай Фе дэ ра цыі, ін вес ты цыі 
ў аба рон чыя маг чы мас ці парт нё раў 
га ран ту юць бу ду чы ню яе са мой. Як 
слуш на за ўва жыў ген сек АДКБ Мі ка-
лай Бар дзю жа, «блі жэй за пяць кра ін 
АДКБ у Ра сіі ні ко га ня ма». Ка лі ка заць 
аб Бе ла ру сі, то зна ка мі ты «бе ла рус кі 
бал кон» і тыя са мыя «800 кі ла мет раў 
да Маск вы», што аба ра няе бе ла рус-
кая ар мія сён ня, у рэ чы шчы па дзей 
ва Укра і не, на бы ва юць зу сім ін шае гу-
чан не на ват у ры то ры цы са мых ра ды-
каль ных ра сій скіх лі бе ра лаў.

Ві даць, да ра зу мен ня знач нас ці ро лі 
Бе ла ру сі, як за ход ня га ру бя жу АДКБ, 
пры хо дзіць і па лі тыч нае кі раў ніц тва Ра-
сіі: пад час вы ста вы MІLEX-2014 Мі ніс-
тэр ства аба ро ны РФ пад пі са ла кант ракт 
аб бяз вы плат най пе ра да чы бе ла рус ка-
му бо ку ча ты рох зе ніт на-ра кет ных комп-
лек саў С-300.

І тут вель мі важ на ра зу мець, што 
ўма ца ван не Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі — 
гэ та не пад ста ва для мі лі та рыз му, але 
па трэ ба су ве рэн на га раз віц ця і не аб ход-
ная га ран тыя мір на га жыц ця цывільнага 
на сель ніц тва.

Па лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скім Па лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скім   ��

ДАС КА НА ЛАСЦЬ МІ РУ — У ПІЛЬ НАС ЦІ 
УМА ЦА ВАН НЕ ЎЗ БРО Е НЫХ СІЛ — НЕ МІ ЛІ ТА РЫЗМ, А ГА РАН ТЫЯ БЯС ПЕ КІ ЦЫВІЛЬНАГА НА СЕЛЬ НІЦ ТВА 

Апош нім ча сам у бе ла рус кай ін фар ма цый най пра сто ры шмат раз моў пра 
на цы я наль ную бяс пе ку і аба ро ну, што цал кам зра зу ме ла, ка лі ўліч ваць 
вель мі ня прос тую ва ен на-па лі тыч ную сі ту а цыю ў све це, у тым лі ку зу сім 
бліз ка ад на шай мя жы — у су сед няй Укра і не.
На вед ва ю чы 103-ю асоб ную гвар дзей скую ма біль ную бры га ду сіл спе цы-
яль ных апе ра цый, Прэ зі дэнт чар го вы раз звяр нуў ува гу на не аб ход насць 
ма дэр ні за цыі тэх ні кі і пе ра ўзбра ен ня бе ла рус кай ар міі най ноў шы мі ма біль-
ны мі срод ка мі. Ад мет ным з'яў ля ец ца той факт, што Бе ла русь не пла нуе 
на бы ваць зброю за мя жой — та кія за да чы па стаў ле ны пе рад ай чын ным 
ва ен на-пра мыс ло вым комп лек сам, дзе іс ну юць пла ны па ар га ні за цыі вы-
твор час ці ба я вых ма шын, вер та лё таў і на ват са ма лё таў.
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ВЯ ДУ ЧЫЯ ВНУ ВЫ ЗНА ЧЫ ЛІ
КОШТ НА ВУ ЧАН НЯ

Уста но вы вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі са ма стой на і ў ад па вед нас ці з за ка на-
даў ствам вы зна ча юць кошт на ву чан ня на 2014–
2015 на ву чаль ны год для сту дэн таў 1-га кур са і 
змя ня юць кошт на ву чан ня для ас тат ніх сту дэн таў 
на пад ста ве да га во раў аб пад рых тоў цы спе цы я-
ліс та на плат най асно ве, па ве да мі ла БЕЛ ТА прэс-
сак ра тар Мі ніс тэр ства аду ка цыі Юлія Ва ні на.

Да мо ман ту пад пі сан ня да га во раў на на ву чан не ўсе на ву-
чаль ныя ўста но вы па він ны вы зна чыц ца з цэ на мі. Не ка то рыя 
з іх ужо на зва лі кошт на ву чан ня. Так, для сту дэн таў 1-га кур са 
ў БДУ ІР на ву чан не бу дзе каш та ваць ад Br20 млн за год на 
фа куль тэ це кам п'ю тар ных сіс тэм і се так да кры ху больш як 
Br6 млн за год на за воч ным ад дзя лен ні. У БДЭУ цэ ны вар' і ру-
юц ца ад Br5 млн да Br17 млн у год. Сту дэн ты Ака дэ міі кі ра ван-
ня пры Прэ зі дэн це за пла цяць за на ву чан не ад кры ху больш як 
Br7 млн да Br18 млн за год. Уліч ва ю чы са цы яль ную знач насць 
па слу гі па пад рых тоў цы спе цы я ліс та на плат най асно ве, кі раў-
ні кі ВНУ і ССНУ на пад ста ве за яў гра ма дзян па маг чы мас ці 
мо гуць спа га няць пла ту за на ву чан не з ад тэр мі ноў кай або 
рас тэр мі ноў кай пла ця жу. «Пры гэ тым усе кі раў ні кі ня суць пер-
са наль ную ад каз насць за не аб грун та ва нае па вы шэн не кош ту 
на ву чан ня», — ад зна чы ла прэс-сак ра тар Мі на ду ка цыі.

«АЙ ЧЫ НА» І «БАЦЬ КАЎ ШЧЫ НА» 
Ў ПО ШУ КАХ 

По шу ка вы атрад гра мад ска га аб' яд нан ня «Ай чы на» 
Рэс пуб лі кі Та тар стан су мес на з бе ла рус кай по шу ка-
вай гра мад скай ар га ні за цы яй «Баць каў шчы на» ўжо 
не каль кі тыд няў вя дуць по шу кі за гі ну лых во і наў Вя-
лі кай Ай чын най вай ны на тэ ры то рыі Зэ львен ска га і 
Сло нім ска га ра ё наў.

З Та тар ста на ў Бе ла русь пры еха ла ка ля 70 ча ла век — у 
асноў ным гэ та сту дэн ты вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
рэс пуб лі кі, якія ра зам з бе ла ру са мі вя дуць по шу кі во і наў ка ля 
рэч кі За львян кі на Зэ львен шчы не, а так са ма ў ра ё не Бяз дон-
на га во зе ра і ў вёс цы Кле па чы на Сло нім шчы не.

Акра мя гэ та га, гос ці з Та тар ста на пра вя лі Вах ту па мя ці на 
му суль ман скіх мо гіл ках у Сло ні ме. Яны не толь кі па мя ну лі за гі-
ну лых во і наў-та тар пад час Пер шай і Дру гой су свет ных вой наў, 
але і да па маг лі сло нім скім му суль ма нам пад няць і ўста на віць 
ста рыя пом ні кі на мо гіл ках. Па сло вах іма ма-стар шы ні аб' яд-
нан ня му суль ман Сло нім шчы ны Су лей ма на Бай ра шэў ска га, 
бы ло ўста ноў ле на ка ля 30 над ма гіль ных пом ні каў, ся род якіх 
ад ноў ле ны пом ні кі 1850, 1874, 1900 га доў. 

Сяр гей ЧЫГ РЫН. Фо та аў та ра.

КАНТ РОЛЬ ЗА ДАЎ ГА БУ ДА МІ 
Кант роль за хо дам бу даў ніц тва шмат ква тэр ных жы-
лых да моў з мі ну лы мі нар ма тыў ны мі тэр мі на мі бу-
даў ніц тва Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю Го мель скай 
воб лас ці ажыц цяў ляў што дзень па да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы.

На па ча так го да ў воб лас ці бы ло 24 та кія даў га бу ды. Пры-
чы ны — не ўкам плек та ва насць чле на мі ка а пе ра ты ваў і доль-
шчы ка мі, не за бес пя чэн не ў поў ным аб' ёме фі нан са ван нем 
згод на з гра фі кам. Асаб лі вую тры во гу ў спе цы я ліс таў Ка мі-
тэ та дзярж кант ро лю вы клі ка ла бу даў ніц тва двух ма на літ ных 
да моў у Го ме лі — у 21 і 94 мік ра ра ё нах, дзе ра бо ты на па ча-
так 2014 го да бы лі вы ка на ны толь кі на 22% і 11% ад па вед-
на. Пры гэ тым тэх на ла гіч ныя асаб лі вас ці іх уз вя дзен ня не 
да зва ля лі бу да ваць гэ тыя да мы ме та дам «штур маў шчы ны». 
І ўсё ж агуль ны мі на ма ган ня мі быў за бяс пе ча ны ўвод праб-
лем ных да моў у пер шым паў год дзі сё ле та.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПРАБ ЛЕМ НЫЯ ДА МЫ  ГРОДЗЕНШЧЫНЫ — 
У ЭКС ПЛУ А ТА ЦЫЮ 

Аб гэ тым па ве дам ляе Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці па вы ні ках ана лі тыч ных ме ра-
пры ем стваў у сфе ры жыл лё ва га бу даў ніц тва.

Пад час дзей нас ці ра бо чай гру пы па праб лем ных пы тан нях 
бу даў ні чай га лі ны ў пе ра лік аб' ек таў, што ўзво дзяц ца са звыш-
нар ма тыў ны мі тэр мі на мі, на Гро дзен шчы не тра пі лі 40 шмат-
ква тэр ных жы лых да моў. 31 з іх увя лі ў экс плу а та цыю ле тась, 
а зда ча 9 ас тат ніх, згод на з да ру чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы, 
пла на ва ла ся да 1 лі пе ня гэтага го да. Воб ласць да тэр мі но ва 
спра ві ла ся з за да чай: па ста не на 16 чэр ве ня ўве дзе ны ў экс-
плу а та цыю ўсе да мы, якія з'яў ля лі ся праб лем ны мі. І, ра зам з 
тым, не да пус ці лі ўтва рэн ня но вых звыш нар ма тыў ных аб' ек таў 
жыл лё ва га бу даў ніц тва. Тым не менш ра бо та па кант ро лі за 
вы ка нан нем нар ма тыў ных тэр мі наў бу даў ніц тва жыл ля ў воб-
лас ці не спы ніц ца і бу дзе пра доў жа на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ТА ЯМ НІ ЦЫ ЖЫ ВО ГА АГНЮ 
У Баб руй ску стар та ваў ХІІ Між на род ны пле нэр па ке-
ра мі цы «Арт-Жы жаль». З 10 па 31 лі пе ня бу дуць ва ра-
жыць над глі най май стры з 8 кра ін — Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, Сер біі, Бал га рыі, Лат віі і Тур цы іі.

У па ля вых умо вах яны бу дуць ля піць уні каль ныя па аб'-
ём на-пра сто ра вым і ка ля ро вым ра шэн ні дэ ка ра тыў ныя пад-
ло га выя свя ціль ні «жы во га агню». Але са май ві до вішч най 
па дзе яй ста не ства рэн не 2-мет ро вай вог нен най скульп ту ры. 
На рых тоў ку на кры юць цеп ла іза ля цый ным ма тэ ры я лам і бу-
дуць пра ца ваць прос та на топ цы.

— Гэ та га, акра мя нас, ні хто ў Бе ла ру сі не ро біць, — па дзя-
ліў ся за сна валь нік і ідэй ны на тхняль нік пле нэ ру, стар шы ня 
Баб руй скай ар га ні за цыі Бе ла рус ка га са ю за мас та коў Ва-
ле рый КАЛ ТЫ ГІН. — Сам пра цэс вель мі за хап ляль ны. Пад час 
яго мож на па ба чыць уні каль ныя вог нен ныя спец эфек ты. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДА РОС ЛЫЯ КРА ДУЦЬ У ДЗЯ ЦЕЙ 
Мі лі цыя Мін шчы ны пад вя ла вы ні кі пер ша га ме ся ца 
азда раў лен чай кам па ніі. Як ад зна чы лі ва ўпраў лен ні 
ўнут ра ных спраў Мі набл вы кан ка ма, у ла ге рах не за рэ-
гіст ра ва на пра ва па ру шэн няў, у тым лі ку і кра дзя жоў 
аса біс тых рэ чаў дзя цей і аб слу го ва га пер са на лу.

Ад нак ёсць вы пад кі, ка лі не сум лен ныя ра бот ні кі кра дуць 
пра дук ты хар ча ван ня. У пры ват нас ці, у чэр ве ні мі лі цы я не ры 
па пя рэ дзі лі 18 та кіх фак таў. На прык лад, у ад ным з ла ге раў 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на пяць ра бот ні каў ста ло вай спра ба ва лі 
ўкрас ці 16 на па ка ва ных хар ча мі су мак. Але ім не да лі гэ та га 
зра біць су пра цоў ні кі аб лас но га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў 
і ра ён на га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў. Як пра ві ла, аб крад-
ва юць вы ха ван цаў по ва ры, па коль кі ма юць пра мы до ступ да 
кух ні. У рас кра даль ні каў ада бра на шмат пра дук таў, пры зна-
ча ных для дзя цей: мя са, кру пы, ага род ні на, са да ві на, цу кер кі 
і шмат ча го ін ша га. У вы ні ку зла джа ных дзе ян няў мі лі цыі 
ўда ло ся па збег нуць страт на міль ё ны руб лёў.

Пра ва ахоў ні кі па ве да мі лі, што ў да чы нен ні да па ру шаль-
ні каў за ка на даў ства пры ма юц ца жорст кія ме ры, вя дзец ца 
кант роль па за ха ван ні бяс пе кі дзя цей, што дня ар га ні зу юц ца 
апе ра тыў на-пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы. Ужо за пра-
та ка лі ра ва на сем фак таў, ка лі да рос лыя рас пі ва лі спірт ныя 
на поі на ра бо чым мес цы. А ў ла ге ры «Га ры зонт» Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на мі лі цыя па пя рэ дзі ла факт ужы ван ня ал ка го-
лю. Ра зам з тым, злоў ле ны на мес цы пра ва па ру шэн ня і двое 
не паў на лет ніх за ку рэн не і ўжы ван не моц ных на по яў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗБІ РА ЕМ БЕ ЛА РУ САЎ 
Для рэа лі за цыі За ко на «Аб бе ла ру сах за меж жа»

бу дзе ство ра ны Кан суль та цый ны са вет 
Пра гэ та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да міў на чаль нік упраў-
лен ня ін фар ма цыі — прэс-сак ра тар МЗС Бе ла ру сі Дзміт рый 
МІ РОН ЧЫК. На га да ем, што да ку мент быў пад пі са ны Прэ зі-
дэн там кра і ны 16 чэр ве ня.

Пад трым ка су ай чын ні каў за мя жой 
За ко нам вы зна ча ны асноў ныя прын цы пы, мэ ты і кі рун кі дзяр жаў най 

па лі ты кі ў га лі не ад но сін з бе ла ру са мі за меж жа ў мэ тах за бес пя чэн ня 
са лі дар нас ці бе ла ру саў ва ўсім све це, за ха ван ня на цы я наль на-куль-
тур най ідэн тыч нас ці бе ла ру саў за меж жа і ўма ца ван ня іх су вя зяў з 
Бе ла рус сю. «Што ты чыц ца на шых пла наў па рэа лі за цыі за ко на, то 
мі ніс тэр ства збі ра ец ца да кан ца го да рас пра ца ваць па ла жэн не аб 
Кан суль та цый ным са ве це пры МЗС, а так са ма пад рых та ваць па ся-
джэн не гэ та га са ве та», — за явіў Дзміт рый Мі рон чык. Уліч ва ю чы тое, 
што ў 2015 го дзе скон чыц ца дзе ян не дзяр жаў най пра гра мы «Бе ла ру сы 
ў све це», ве ра год на, Кан суль та цый ны са вет пры ме ак тыў ны ўдзел у 
рас пра цоў цы но вых спо са баў уза е ма дзе ян ня з бе ла ру са мі за мя жой.

Да рэ чы, да бе ла ру саў за меж жа ад но сяц ца: гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, якія па ста ян на пра жы ва юць за яе ме жа мі; за меж ныя гра-
ма дзя не і асо бы без гра ма дзян ства, якія па ста ян на пра жы ва юць за 
ме жа мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і са мі або іх прод кі па пра мой узы хо дзя-
чай лі ніі на ра дзі лі ся або пра жы ва лі на тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі; 
за меж ныя гра ма дзя не і асо бы без гра ма дзян ства, якія па ста ян на 
пра жы ва юць за ме жа мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ідэн ты фі ку юць ся бе як 
бе ла ру сы з пунк ту гле джан ня эт ніч най пры на леж нас ці да бе ла рус-
ка га на ро да або бе ла рус кай мо вы, куль ту ры, гіс та рыч ных су вя зяў, 
ве дан ня і за ха ван ня бе ла рус кіх тра ды цый і звы ча яў.

Із ра іль і кан флікт ва Укра і не 
Вя до ма, што Бе ла русь даў но вя дзе пе ра мо вы з Із ра і лем на конт 

ад ме ны ві за ва га рэ жы му. «Пры гэ тым бе ла рус кі бок вы раз на зы-
хо дзіць з прын цы пу, што ні я кая ка тэ го рыя бе ла рус кіх гра ма дзян не 
мо жа быць дыс кры мі на ва на па доб ным па гад нен нем, — па ве да міў 
Дзміт рый Мі рон чык. — Та му мы бу дзем зы хо дзіць з та го, што па гад-
нен не з Із ра і лем, як і з ін шы мі кра і на мі, бу дзе рас паў сюдж вац ца на 
ўсіх бе ла рус кіх гра ма дзян».

Прэс-сак ра тар МЗС так са ма пра ка мен та ваў сі ту а цыю з па ве дам-
лен ня мі ў СМІ аб бе ла рус кіх гра ма дзя нах, за тры ма ных ва Укра і не. 
«У МЗС Бе ла ру сі не па сту па ла афі цый най ін фар ма цыі ўкра ін ска га 
бо ку аб за тры ман ні бе ла рус кіх гра ма дзян па аб ві на вач ван ні ў тэ ра-
рыз ме, пад рых тоў цы ак цый пра тэс ту і ін шых су праць праў ных дзе-
ян няў, — ска заў Дзміт рый Мі рон чык. — Па вод ле ін фар ма цыі СМІ, у 
Адэ се бы лі за тры ма ны двое гра ма дзян Бе ла ру сі, і на шы за меж ныя 
ўста но вы апе ра тыў на рэ ага ва лі на па доб ныя па ве дам лен ні, пад трым-
лі ва лі і пад трым лі ва юць цес ны кан такт з укра ін скі мі пра ва ахоў ны мі 
ор га на мі». Ён удак лад ніў, што, па на яў ных звест ках, адзін з на зва ных 
гра ма дзян з 1 лі пе ня ўжо зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а дру-
гі — з 5 лі пе ня на тэ ры то рыі Ра сіі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

«БА ЗАР» ЧА КАЕ АНШ ЛА ГАЎ
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— У вы ні ку доб рай рэа лі за цыі квіт коў, 
пры цяг нен ня гро шай спон са раў што год на-
зі ра ец ца па мян шэн не бюд жэт ных срод каў, 
якія на кі роў ва юц ца на пра вя дзен не фес-
ты ва лю, — ад зна чыў Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, мі-
ністр куль ту ры на шай кра і ны.

Сё ле та з бюд жэ ту «ба зар» фі нан су ец ца 
толь кі на чвэрць. У тым лі ку з рэ зер во ва га 
фон ду Прэ зі дэн та вы дат ка ва на 6 міль яр даў 
руб лёў, з бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы Бе-
ла ру сі і Ра сіі — 4,5 міль яр да руб лёў. Сваю 
леп ту ў фі нан са ван не так са ма тра ды цый-
на ўно сяць і Мі ніс тэр ства куль ту ры, Ві цеб скі 
абл вы кан кам. Агуль ны кошт фэс ту — ка ля 
43,6 міль яр да руб лёў.

— Збор ад про да жу квіт коў на фес ты ва-
лі — ужо 26 міль яр даў руб лёў. Але, па коль кі 
поў ным хо дам пра цяг ва ец ца іх рэа лі за цыя, 
га ва рыць пра кан чат ко вую ліч бу яшчэ ра на. 
Для па раў на ння, ле тась на гэ тым за ра бі лі 
22 міль яр ды руб лёў. Яшчэ да афі цый на га 
стар ту фес ты ва лю на кан цэр тах у лет нім 
ам фі тэ ат ры быў поў ны анш лаг, — ад зна-
чыў Аляк сандр СІ ДА РЭН КА, ды рэк тар 
між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску».

Ён да даў, што ўся го за адзін дзень пра-
да  лі бі ле таў на 1 міль ярд руб лёў! Вель мі 
ак тыў на бра ні ру юц ца і куп ля юц ца квіт кі 
праз ін тэр нэт. Ся род тых, хто та кім чы нам 
па жа даў уба чыць кан цэр ты «ба за ру», — жы-
ха ры ЗША, Но вай Зе лан дыі, кра ін Паўд нё-
вай Аме ры кі.

Ужо рас куп ле ны ўсе квіт кі на кан цэр ты 
за крыц ця «ба за ру», пры све ча ны 100-й га-
да ві не на ра джэн ня Мар ка Фрад кі на. На блі-
жа ец ца да за вяр шэн ня про даж квіт коў на 
кан цэрт гур та «Лю бэ», бе не фіс Ба ры са Ма-
і се е ва. Тра ды цый на ў лі да рах па про да жы 
квіт кі на га ла-кан цэрт дзі ця ча га кон кур су і 
спек так лі тэ ат раль най пра гра мы з удзе лам 
«зо рак».

У ды рэк цыі пад крэс лі лі, што «ба зар» заў-
сё ды па-за па лі ты кі. Та му ў ім тра ды цый на 
бя руць удзел прад стаў ні кі Ра сіі і Укра і ны. І 
прэ зі дэн ты гэ тых кра ін ад пра ві лі ў Ві цебск тэ-
ле гра мы з пры ві тан нем — у су вя зі з па чат кам 
фэс ту. Усе «зор кі» мас тац тваў пер шай ве лі-
чы ні заў сё ды пры яз джа юць на «ба зар» з за-
да валь нен нем. І сё лет ні — не вы клю чэн не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Кон курс «Ча ла век спра вы» ў дзе вят-
нац ца ты раз ар га ні за ва ла рэ дак цыя 
ча со пі са «Де ло (Вос ток + За пад)». Як 
бы ло ад зна ча на на ўра чыс тай цы-
ры мо ніі ўзна га ро джан ня, лаў рэ а ты 
2014 го да — са праўд ныя лі да ры, сва-
ім пры кла дам здоль ныя ін тэ ле кту аль-
на за па ліць та ле на ві тых па чат коў цаў 
біз не су. Гэ тыя лю дзі ро бяць стаў ку на 
іна ва цыі, су час ныя тэх на ло гіі вы твор-
час ці і мар ке тын гу, на эка ла гіч насць 
і вы со кую якасць пра дук цыі. Для іх 
гэ та шлях да да сяг нен ня той вы со кай 
план кі, якую яны пер ша па чат ко ва ста-
вяць для ся бе і свай го біз не су: быць 
пер шы мі, леп шы мі ў сва ім сег мен це 
рын ку, вя до мы мі і за па тра ба ва ны мі 
клі ен та мі.

Зра зу ме ла, што кож ны раз пе ра мож ца мі 
кон кур су ста но вяц ца толь кі са мыя леп шыя. 
Ад нак сё ле та я за ўва жыў пэў ную тэн дэн-
цыю: амаль ўсе лаў рэ а ты га во раць аб тым, 
што біз нес мож на вес ці па спя хо ва толь кі 
пры ся мей нас ці (лі та раль на — ад но сі нах 
да сва іх су пра цоў ні каў, як да чле наў сям'і), 
аса біс тай ад каз нас ці кі раў ні ка і па ста ян-
ным удас ка на лен ні пра фе сій ных здоль нас-
цяў ра бот ні каў.

На прык лад ды рэк тар ААТ «На ва груд-
скі за вод га за вай апа ра ту ры» Вік тар Тур-
люк (пе ра мог у на мі на цыі «За ста біль-
ную і эфек тыў ную пра цу на бе ла рус кім і 
за меж ным рын ках») ка жа: «Я ды рэк тар 
з пэў най до ляй аў та ры тар на га кі ра ван-
ня. Та му што да во дзіц ца ча сам пры маць 
не ка ле гі яль ныя ра шэн ні, а браць ад каз-
насць на ся бе. Але пры гэ тым я ча ла век 
ка ман ды, якая мо жа вы со ка пра фе сій на 
спра віц ца з са мы мі скла да ны мі за да ча-
мі». А стар шы ня са ве та ды рэк та раў ТАА 
«Ін тэр транс аў та» Анд рэй Сма ляр (пе ра-
мог у на мі на цыі «За важ кі ўклад у раз-
віц цё знеш не эка на міч ных су вя зяў Бе ла-
ру сі») сцвяр джае, што яго біз нес па чаў ся 
з трох па тры ма ных аў та ма бі ляў і ча ты рох 
су пра цоў ні каў: «Да во дзі ла ся вы кон ваць 
роз ную ра бо ту — на чаль ні ка, бух гал та-
ра, ме не джа ра, кі роў цы, сле са ра… Бы ло 
цяж ка, але жа дан не раз ві ваць біз нес да-
па маг ло пе ра адо лець цяж кас ці».

Сяр гей Ра дзі во наў, стар шы ня ды рэк цыі 
ЗТАА «Капш Тэ ле ма тык Сэр ві сіз» (пе ра мог 
у на мі на цыі «За ак тыў нае пры цяг нен не і 
эфек тыў нае вы ка ры стан не за меж ных ін вес-
ты цый») вы лу чае не каль кі каш тоў нас цяў, 
якія ля жаць у асно ве ўстой лі вас ці кам па ніі. 
Перш за ўсё, гэ та ся мей насць: «Лю дзі — 
гэ та асноў ная і аб са лют ная каш тоў насць 
для кам па ніі: «Капш Тэ ле ма тык Сэр ві сіз» 
ства рае ўсе маг чы мас ці для раз віц ця кож на-
га ра бот ні ка, най больш поў на га вы яў лен ня 
яго здоль нас цяў і якас цяў». Ге не раль ны ды-
рэк тар СЗАТ «Фід маш» Але на Ла па цен та-
ва (пе ра маг ла ў на мі на цыі «За па вы шэн не 
прэ сты жу мар кі «Зроб ле на ў Бе ла ру сі» ў 
сфе ры ма шы на бу да ван ня») так са ма пра-
во дзіць па ра ле лі з сям' ёй: «Тым, хто з на мі 
пра цуе, важ на на ша на дзей насць. Для біз-
не су ў мя не ня ма асаб лі вых пра ві лаў па во-
дзін. У сям'і, у бы це, у пра цы дзей ні ча юць, 
на са мрэч, ад ны і тыя ж прын цы пы — быць 
ад каз ным і доб ра сум лен ным».

Мі ка лай Мі сюк, ды рэк тар ААТ «Коб рын-
скі мас ла роб на-сы ра роб ны кам бі нат» (пе-
ра мог у на мі на цыі «За па вы шэн не прэ сты-
жу мар кі «Зроб ле на ў Бе ла ру сі» ў сфе ры 

хар чо вай пра мыс ло вас ці») уво гу ле лю біць 
ся мей ныя пад ра ды на сва ім прад пры емст-
ве: «У нас пра цу юць цэ лы мі сем' я мі. І ка лі 
дзе ці на шых су пра цоў ні каў пры хо дзяць да 
нас на пра цу — я з за да валь нен нем іх бя ру. 
Баць кі, як ні хто ін шы, на ву чаць сва іх дзя цей 
май стэр ству. І дзе цям бу дзе со рам на вы кон-
ваць пра цу ня доб ра сум лен на».

Ды рэк тар ААТ «Ві цеб скія ды ва ны» Але-
на Ча рап ні на (пе ра маг ла ў на мі на цыі «За 
па вы шэн не прэ сты жу мар кі «Зроб ле на ў 
Бе ла ру сі» ў сфе ры лёг кай пра мыс ло вас-
ці») за ма цоў вае ча ла ве чыя якас ці кі раў ні ка 
пра фе сій ны мі: «Ды рэк тар па ві нен быць эка-
на міс там не па аду ка цыі, а па пе ра ка нан ні. 
Для яго аба рот ныя срод кі — не эка на міч ны 
тэр мін, а жыц цё ва важ ная для прад пры ем-
ства суб стан цыя».

А сло вы ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 
«Пра маг ра лі зінг» Анд рэя Па зня ка (пе ра мог 
у на мі на цыі «За ўклад у раз віц цё ай чын на га 
рын ку фі нан са вых па слуг») мо гуць стаць дэ-
ві зам для лю бо га біз нес ме на: «Да ся га ю чы 
ад ных мэт, трэ ба не ад клад на ста віць пе рад 
са бою ін шыя».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Экс перт бу даў ні ча га 
рын ку ад зна чыў, што ця-
пер на зі ра ец ца ўплыў між-
на род на га кры зі су і на на шу 
эка но мі ку. Сён ня пе рад кра-
і най ста іць асноў ная за да ча 
па пры цяг нен ні ін вес ты цый 
ме на ві та ў пра мыс ло васць 
і зні жэн не аб' ёмаў бу даў-
ніц тва жыл ля, спар тыў ных 
аб' ек таў, што, не су мнен-
на, уплы вае на бу даў ні чы 
комп лекс, упэў не ны спа дар 
Ер ма шоў.

Па вод ле яго слоў, у су-
вя зі з гэ тым прад пры ем-

ства апош нія два га ды пра-
во дзіць сур' ёз ную ды вер сі-
фі ка цыю клі енц кай ба зы. 
Сён ня кам па нія па чы нае 
ады хо дзіць ад бу даў ніц тва 
толь кі бюд жэт ных аб' ек-
таў і больш су пра цоў ні чае 
з пры ват ны мі за каз чы ка мі, 
буй ны мі дэ ве ла пе ра мі, вы-
твор чы мі прад пры ем ства-
мі. Ка лі прад пры ем ствы 
хо чуць раз ві вац ца, то трэ-
ба раз гля даць маг чы мас ці 
пра цы і на за меж ных рын-
ках. Ця пер іс ну юць рэ аль-
ныя маг чы мас ці вы ха ду на 

рын кі ў рам ках Мыт на га са-
ю за і за яго ме жы, лі чыць 
ды рэк тар.

Ён так са ма ад зна чыў, 
што згорт ван не пра грам 
іль гот на га крэ ды та ван ня 
паў плы ва ла на дзей насць 
кам па ніі. Зні жэн не аб' ёмаў 
ра бот для бу даў ні коў тлу-
ма чыц ца ме на ві та тым, што 
бу даў ніц тва па дзяр жаў ным 
за ка зе сён ня не вя дзец ца ў 
не аб ход ным маш та бе. Мі-
ка лай Ер ма шоў пад крэс ліў, 
што кам па нія зноў вер нец-
ца на жыл лё вы ры нак у ра-
ней шых аб' ёмах пас ля та го, 
як усе ню ан сы бу дуць вы ра-
ша ны ў сфе ры бу даў ніц тва 
па дзярж за ка зе.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ча ла век спра вы Ча ла век спра вы   ��

ДОБ РЫ КІ РАЎ НІК:
СЯ МЕЙ НЫ І АД КАЗ НЫ 

АБРА НА 12 СА МЫХ ПА СПЯ ХО ВЫХ ТОП-МЕ НЕ ДЖА РАЎ
І ЎЛА ДАЛЬ НІ КАЎ БІЗ НЕ СУ Ў БЕ ЛА РУ СІ 

Пра гноз аб зву жэн ні рын каў бу даў ні чых па слуг 
зра біў лаў рэ ат прэ міі кон кур су «Ча ла век спра вы», 
ге не раль ны ды рэк тар ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ма на літ Груп» Мі ка лай Ер ма шоў.

Меркаванне

СКА РЫС ТАЦ ЦА
МАГ ЧЫ МАС ЦЯ МІ Ў АФ РЫ ЦЫ

Па ла ту прад стаў ні коў на ве да ла
пар ла менц кая дэ ле га цыя Су да на

На пра ця гу гэ та га тыд ня ў на шай кра і не з ві зі там зна хо дзіц ца 
вы со ка па стаў ле ная су да нская дэ ле га цыя, на ча ле якой — на мес ні к 
спі ке ра На цы я наль най асамб леі Рэс пуб лі кі Су дан Іса БУШ РА. У 
склад дэ ле га цыі так са ма ўва хо дзяць мі ністр сель скай гас па дар кі, 
чле ны пар ла мен та, прад стаў ні кі бан каў ска га сек та ра і біз не су.

— Рэс пуб лі ка Су дан для Бе ла ру сі з'яў ля ец ца ад ным з клю ча вых 
парт нё раў у Аф ры цы, і сён няш ні ві зіт вы со кай дэ ле га цыі да зва ляе 
ка заць пра да лей шае раз віц цё сяб роў скіх ад но сін па ўсіх кі рун ках, — 
звяр нуў ся да гас цей з ві таль ным сло вам на мес нік стар шы ні Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Вік тар ГУ МІН СКІ. — Гэ та 
доб рая маг чы масць па га ва рыць пра на ша між пар ла менц кае, ганд лё-
ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва, аб су пра цоў ніц тве ў га лі не аду ка цыі і 
ін шых сфе рах, якія ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс для абедз вюх кра ін.

Ві цэ-спі кер ад зна чыў, што апош нія кан так ты на двух ба ко вым уз-
роў ні па між пар ла мен та мі Бе ла ру сі і Су да на ад бы лі ся 7 га доў та му, 
і на ды шоў час на вярс таць упу шча нае.

У сваю чар гу, Іса Буш ра па дзя ка ваў бе ла рус каму боку за цёп лы 
пры ём і вы ка заў над зею на тое, што па лі тыч ныя і эка на міч ныя кан-
так ты па між Бе ла рус сю і Су да нам бу дуць ума цоў вац ца.

15 лі пе ня спаў ня ец ца 15 га доў з дня ўста ля ван ня дып ла ма тыч ных 
ад но сін па між Бе ла рус сю і гэ тай ус ход не аф ры кан скай кра і най.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Знеш не па лі тыч ны век тар Знеш не па лі тыч ны век тар   ��

Ка лі ка заць аб Бе ла ру сі, 
то зна ка мі ты «бе ла рус кі бал кон» 
і тыя са мыя «800 кі ла мет раў 
да Маск вы», што аба ра няе 
бе ла рус кая ар мія сён ня, 
у рэ чы шчы па дзей ва Укра і не, 
на бы ва юць зу сім ін шае гу чан не 
на ват у ры то ры цы са мых 
ра ды каль ных ра сій скіх лі бе ра лаў.


