У «БЕЛНАФТАХІМА»
НОВЫ КІРАЎНІК

29 ліпеня 2014 г.
 На свае вочы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў згоду на назначэнне старшынёй Беларускага дзяржаўнага канцэрна па нафце
і хіміі Ігара Ляшэнкі, які да гэтага часу займаў пасаду першага
намесніка старшыні «Белнафтахіма», паведамляе БЕЛТА.
Адпаведнае рашэнне кіраўнік дзяржавы прыняў учора па выніках
рабочай сустрэчы з Ігарам Ляшэнкам, дзе таксама прысутнічаў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэй Кабякоў. Прэзідэнта перш за ўсё
цікавіла эфектыўнасць работы падведамных прадпрыемстваў «Белнафтахіма», пытанні кадравага патэнцыялу, асабліва ў прымяненні
да кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы
нагадаў, што прадукцыя, якая выпускаецца аганізацыямі канцэрна,
фарміруе значную частку ВУП Беларусі. Андрэй Кабякоў далажыў,
што «Белнафтахім» у асноўным спраўляецца з заданнямі па выкананні
асноўных эканамічных паказчыкаў. Паводле яго слоў, рэнтабельнасць
канцэрна складае 13,5 працэнта пры заданні на ўвесь 2014 год 9,8
працэнта. Суадносіны запасаў гатовай прадукцыі і сярэднямесячнага
аб'ёму вытворчасці складаюць крыху больш як 21 працэнт пры заданні
24 працэнты. У той жа час канцэрн пакуль крыху недабірае па экспарце
вырабленай прадукцыі, які ў першым паўгоддзі складае 99 працэнтаў
да аналагічнага перыяду мінулага года пры заданні 102,6 працэнта.
Учора ж Андрэй Кабякоў прадставіў калектыву «Белнафтахіма»
новага кіраўніка.

 Рыхтуемся да школы

Карэспандэнт «Звязды»
пабываў на месцы
будаўніцтва самай
магутнай у нашай краіне
гідраэлектрастанцыі.
Гэтую ГЭС будуюць
кітайскія спецыялісты.
Цікава, што менавіта яна —
першы ў Беларусі аб'ект
Кітайскай нацыянальнай
карпарацыі па электраабсталяванні. Карпарацыя
мае вопыт працы больш
як у 50 краінах свету.
Крэдытнае фінансаванне
аказвае Дзяржаўны
банк развіцця Кітая.
Кантрактная цана
будаўніцтва пад «ключ» —
каля 190 мільёнаў долараў.
Яна ўключае ў сябе, акрамя
праектавання і будаўніцтва,
тэхнічнае абслугоўванне
ў гарантыйны перыяд
і навучанне персаналу.

ВЯЛІКАЯ КАРЫСЦЬ
АД МАЛОЙ ЭНЕРГЕТЫКІ
На рацэ Заходняя Дзвіна ГЭС
пачне выпрацоўваць электраэнергію ў 2017 годзе. Электраэнергіі з
лішкам хопіць, каб забяспечыць
патрэбы Віцебскага раёна.
Аб'ёмы зробленага ўражваюць.
У прыватнасці, з катлавана ГЭС
«выцягнулі» 70 тысяч кубаметраў
грунту. Былі пабудаваны інтэрнат,
дзе жывуць кітайскія рабочыя, сталовая, офіс, міні-бетонны завод,
арматурны цэх… Кітайскім калегам дапамагаюць беларускія дарожнікі, будаўнікі. Беларусы часткова займаліся і праектаваннем.
— Гідраэнергетыка — шлях, які
выбралі ўсе цывілізаваныя краіны
свету. Сёння пачынаюцца асноўныя работы па ўзвядзенні самай
буйной у краіне гідраэлектрастанцыі магутнасцю 40 мегават. Яе
запуск дазволіць штогод эканоміць 38,6 тысячы тон умоўнага
паліва. Па сённяшніх цэнах эканомія валюты — 7 мільёнаў долараў ЗША. Пры гэтым станцыя будзе выпрацоўваць 138 мільёнаў
кілават-гадзін электраэнергіі ў год, — сказаў міністр энергетыкі
Рэспублікі Беларусь Уладзімір ПАТУПЧЫК.
Паводле слоў міністра, дзякуючы Віцебскай ГЭС з'явіцца
30 працоўных месцаў і будзе створана зона адпачынку на вадасховішчы.
— Вельмі прыемна працаваць у вашай рэспубліцы. Тут добры
клімат, а беларускі народ дружалюбны. Ва Усходняй Еўропе мы
будуем мала аб'ектаў. Лічу, што Віцебская ГЭС стане вельмі добрай «прэзентацыяй» нашых сумесных магчымасцяў і патэнцыялу, — сказаў прэзідэнт Кітайскай нацыянальнай інжынернай
кампаніі па электраэнергіі Цзынь ЧУНЬШЭН.
Чуткі пра тое, што ў сувязі з будаўніцтвам ГЭС частка ракі
перастане быць суднаходнай, не пацвердзіліся. Праекціроўшчыкі, вядома, улічылі, што ГЭС знаходзіцца на славутым шляху
«з варагаў у грэкі». Таму цеплаходы, паруснікі змогуць і пасля
ўводу ГЭС у эксплуатацыю без праблем працягваць хадзіць па
Заходняй Дзвіне.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Віцебскі раён — Віцебск.
Фота Аляксея СПАТКАЯ.
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НАДЗЁННАЕ

ЗБЯРЭМ ПАРТФЕЛЬ
РАЗАМ
Усе тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Міншчыны ў ліпені-жніўні праводзяць дабрачынныя
акцыі і марафоны па зборы канцылярскіх прылад, адзення,
абутку і грашовых сродкаў. Мэта акцыі — дапамагчы сем'ям
годна падрыхтаваць дзяцей-школьнікаў да новага навучальнага года.
Напрыклад, ва Уздзенскім раёне стартаваў марафон для выхаванцаў сем'яў, што апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, і дзяцей, якія
знаходзяцца ў аддзяленні сацыяльнага прытулку раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтра.
У Дзяржынскім раёне сумесна з раённай арганізацыяй «Беларускае
таварыства Чырвонага Крыжа» зладжана акцыя «1+1». Дапамогу ў
падрыхтоўцы да школы атрымаюць дзеці са шматдзетных сем'яў, дзецісіраты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў або апынуліся ў сацыяльна небяспечным становішчы. Акцыя «Мы дапамагаем дзецям» — для
шматдзетных сем'яў, дзе выхоўваецца 7 і больш непаўналетніх.
У Вілейскім раёне арганізавана акцыя «Хутка ў школу». Неабыякавыя людзі акажуць падтрымку малазабяспечаным сем'ям і сем'ям,
што сутыкнуліся з цяжкімі жыццёвымі абставінамі. У тэрытарыяльным
цэнтры сацыяльнага абслугоўвання арганізаваны пункт прыёму неабходных школьнікам тавараў і прылад. У цэнтральнай раённай бальніцы
20 жніўня адбудзецца святочнае мерапрыемства для дзяцей-пацыентаў, а ў Палацы культуры 26 жніўня — конкурсная забаўляльная
праграма для гадаванцаў з сацыяльна неўладкаваных сем'яў. З 25 па
30 жніўня пройдзе экспрэс-марафон «Падзяліся цеплынёй сэрцаў».
Падчас яго будзе арганізаваны збор неабходных рэчаў для выхаванцаў
сацыяльнага прытулку раённага сацыяльна-педагагічнага цэнтра.
У Клецкім раёне марафон «Добры дзень, школа!» ладзіцца разам
з прадпрыемствамі горада і раёна, сельгасарганізацыямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі.
На Салігоршчыне — дабрачынная акцыя «Збярэм партфель разам
2014». Да яе падключыліся таксама раённая арганізацыя Беларускага саюза журналістаў, грамадская арганізацыя «Беларускі дзіцячы
фонд». З 1 ліпеня ў будынку тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага
абслугоўвання насельніцтва адкрыты пункт прыёму школьнай формы,
дзіцячага абутку, спартыўнага адзення, канцылярскіх тавараў.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ



Віцебская
вобл.:
176,0
29,8
13,0
Гродзенская
вобл.:
678,3
49,2
39,6

Мінская
вобл.:
821,6
40,6
37,6

Брэсцкая
вобл.:
725,2
41,7
48,0

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
3599,1
39,4

Магілёўская
вобл.:
479,2
37,6
37,3
Гомельская
вобл.:
718,7
33,6
56,1

Умоўныя абазначэнні:
— Намалочана збожжа, тысяч тон;
— Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;
— Сабрана збожжавых
і зернебабовых культур,
у працэнтах да плана.

 Погляд

37,7



БУДЗЕМ З ХЛЕБАМ!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Дзяўчаты ў традыцыйных строях з вяночкамі на галаве раскладвалі прывезеныя караваі на ручніках. На свята, акрамя
тысячнікаў, былі запрошаны кіраўнікі ўсіх
сельгасгаспадарак раёна.
Шклоўскі раён у вобласці адзін з валаў тваральных па зборы збожжа, а ААТ
«Александрыйскае» — адно з перадавых.
Героямі дня сталі яго першыя тысячнікі —
камбайнеры Вячаслаў Карповіч і Мікалай
Рабцаў, а таксама кіроўца Яўген Васільеў.
— Па праваслаўнай традыцыі любая
добрая справа пачынаецца з благаславення, — пачаў з малітвы айцец Андрэй. Ён
пажадаў сабраць годны ўраджай і акрапіў
усіх святой вадой.
Тысячнікам спявалі прыгожыя песні, казалі словы ўдзячнасці і ўручалі падарункі.
«Спадзяюся, што і далей ваша праца будзе
такой жа плённай, — адзначыў Пётр Руднік
падчас віншавання. — Але спаборніцтвы
ўжо на старце паказваюць, што атрымаць
жоўтую майку лідара будзе не так проста».
— За 5 гадоў сваёй працы ў гаспадарцы
я ўпершыню трапіў у лідары, — дзяліўся з
журналістамі пасля афіцыйнай часткі вадзіцель гаспадаркі Яўген Васільеў. — Каб
дабіцца поспеху, трэба не ленавацца і працаваць больш, чым астатнія. Асабіста я на
полі з 6 раніцы і да ночы.

ПЕРШЫЯ ПА РАПСЕ
Тое, што хлебаробы магілёўскага агракамбіната «Зара» першымі ў краіне пераадолелі тысячны рубеж па намалоце насення рапсу, — таксама паказальны вынік.
Прычым услед за першым экіпажам двух
Уладзіміраў Корсакаў тысячны рубеж узяў

яшчэ адзіны сямейны экіпаж у складзе Уладзіміра і Дзмітрыя Мельнікавых.
— Гэта сведчыць, што тэмпы ўборкі пайшлі ўгору, — радуецца губернатар. — Да
канца ўборачнай павінен быць больш важкі
вынік, добра калі да першай тысячы нашы
пераможцы дададуць яшчэ па 4–5 тысяч.
Дарэчы, калі ў вобласці самая высокая
ўраджайнасць па збожжавых менавіта ў
ААТ «Александрыйскае» (54,1 ц/га), то па
рапсе адзін з лідараў — магілёўскі агракамбінат «Зара» (43 ц/га).
— Ураджай вельмі добры, — усміхаецца Уладзімір Корсак-старэйшы. — Яшчэ
дзень-два — і можна будзе пераключацца
на збожжавыя. Цяжка, але настрой баявы.
А 5-й раніцы ўжо на полі. Жонка таксама
падтрымлівае, смачныя абеды гатуе. Праблем з харчаваннем на полі няма, кормяць
па поўнай праграме. Але ж ежа з дому,
прыгатаваная з любоўю, — зусім іншая
справа.

НЕ ТОЙ ХЛЕБ, ШТО НА ПОЛІ,
А ТОЙ, ШТО Ў ГУМНЕ
«Толькі за кошт сучасных тэхналогій,
новых падыходаў, правільнай арганізацыі
працы, за кошт дысцыпліны і парадку можна дамагчыся добрага ўраджаю, — казаў
губернатар журналістам. — Перад хлебаробамі стаіць задача ўбраць увесь хлеб,
які сёння ў полі, да зярнятка. Без гэтага не
будзе ні малака, ні мяса».
Вялікія спадзяванні кіраўнік вобласці
ўскладае на сістэму «кропкавага» земляробства. Сёлета 5 гаспадарак Магілёўшчыны ўкараняюць гэты пакуль яшчэ
новы метад. «Ён дазваляе эканоміць мільярды рублёў на адных толькі мінеральных

угнаеннях і работах па доглядзе, — падкрэсліў губернатар. — Мінус толькі ў тым,
што тэхніка, якая для гэтага патрэбна,
каштуе вельмі дорага. Але цяпер вядуцца перамовы аб тым, каб яе вырабляць
у нас».
На пытанне, якія вынікі ўборачнай можна
чакаць, кіраўнік вобласці пакуль адказвае:
не той хлеб, што на полі, а той, што ў гумне.
Але тое, што мільённая мяжа будзе пераадолена — гэта адназначна.
Пётр Руднік паставіў перад аграрыямі
Магілёўшчыны задачу сабраць хлеб да
15 жніўня. Кожны наступны дзень будзе
прыносіць толькі страты, папярэдзіў ён.
Журналісты папрасілі губернатара пракаментаваць тыя сігналы, якія датычацца
дэфіцыту гаруча-змазачных матэрыялаў у
некаторых гаспадарках. «Усе пытанні па
пастаўцы паліва былі вырашаны яшчэ да
пачатку ўборачнай, — адказаў ён. — Праблема гаруча-змазачных матэрыялаў узнікае
тады, калі на месцах няма добрай арганізацыі працы. На той выпадак, калі не хапае
сродкаў, існуе дамоўленасць з прадпрыемствамі аблнафтапрадукта, якія пад гарантыі райвыканкамаў адпускаць паліва.
Кожнай вобласці ў пачатку ўборачнай было
выдзелена па 50 мільярдаў рублёў. Акрамя
гэтага, абласны бюджэт штодня пералічвае
на паліва ад 2 да 4 мільярдаў. Трэба не
чакаць маны нябеснай, а самім вучыцца
зарабляць грошы. Кіраўнік дзяржавы не
раз казаў пра тое, што ў сяло ўкладзена
шмат грошай. Павінна быць нейкая аддача.
Вось у «Зары» ўраджайнасць рапсу 43 ц/га,
а па вобласці толькі трохі больш за 20. Гэта сведчыць аб тым, што ў агракамбінаце
ўмеюць працаваць з гэтай культурай. І — у
прыбытку».
Нэлі ЗІГУЛЯ.

«КУПІЦЬ ЭЛЕКТАРАТ»

ЗРАБІЦЬ ГЭТА БЫВАЕ ЧАСАМ СКЛАДАНА, І ТАДЫ Ў ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ ПРА ДЭМАКРАТЫЮ ЗАБЫВАЮЦЬ
У сусветнай медыя-прасторы сустракаецца шмат слоў-фетышаў,
і ці не найбольш зашмальцаванае
з іх — «дэмакратыя». Мала хто ведае, што яно насамрэч павінна значыць, для большасці дастаткова
афарызма Чэрчыля (між іншым,
прэм'ер-міністра Брытанскай Імперыі): «Дэмакратыя — найгоршая
форма праўлення, за выключэннем усіх астатніх».
Сёння шмат краін пазіцыянуюць сябе
як узор дэмакратыі, варты для пераймання, і агрэсіўна яго навязваюць. Але пад
уздзеяннем сусветнага крызісу павялічваецца колькасць людзей, крайне скептычна настроеных да гэтага дзяржаўнага
ладу, яны гавораць пра яго двудушнасць,
неэфектыўнасць у крызісных умовах і
забюракратызаванасць. Найбольш узбуджаюць незадаволенасць у грамадстве
бясконцыя карупцыйныя скандалы, якія
рэгулярна скаланаюць асновы грамадскага ладу заходніх дэмакратый — Італіі,
Германіі, Польшчы, Літвы…
Можна больш пільна прыгледзецца
да досведу Францыі, якая прайшла праз
безліч рэвалюцый і павінна была выпрацаваць найбольш дасканалую сістэму
дзяржаўнага кіравання — нездарма канстытуцыя 5-й Рэспублікі ўзята за аснову
беларускага Асноўнага Закону. Але, на
жаль, карупцыйныя скандалы квітнеюць
і там: дастаткова ўспомніць Панамскую
аферу, справы Ставіскага, Мітэрана,
Шырака… Адным з самых брудных

скандалаў было знішчэнне рэпу тацыі
Дамініка Строс-Кана, былога кіраўніка МВФ і верагоднага прэтэндэнта на
пост прэзідэнта Францыі. Ён у красавіку
2011 года абвясціў пра крах і шкоднасць
Вашынгтонскага кансенсусу (рыначнага
фундаменталізму ў стылі гайдараўскіх
рэформаў, які ў абавязковым парадку
навязваецца ўсім «пераходным эканомікам»), а ўжо ў маі яго арыштавалі па

Свядомая апора ўлады на народ
прадвызначыла сацыяльнаэканамічныя поспехі Беларусі
на фоне астатніх удзельнікаў
СНД: традыцыйна наша краіна
мае найвышэйшыя індэксы
развіцця чалавечага патэнцыялу
і сацыяльнага прагрэсу.
фальшывым абвінавачванні ў згвалтаванні пакаёўкі. На нашых вачах разыгрываецца скандал вакол Нікаля Сарказі, які «выпадкова» ўспыхнуў пасля
з'яўлення інфармацыі аб яго высокіх
шанцах на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. Цяпер гаворка ідзе пра сумніўнае
фінансаванне яго даўняй выбарчай кампаніі лівійскім лідарам Муамарам Кадафі і ўладальніцай «Л'Орэаль» Ліліян
Бетанкур.
Усе гэтыя брыдкія гісторыі — вяршыня
айсберга, што сведчыць пра сур'ёзныя
праблемы сучаснага варыянту дэмакра-

тыі заходніх краін. Па вялікім рахунку, там
амаль не засталося рэальнай канкурэнцыі ідэй і барацьбы партый. Ёсць толькі
супрацьстаянне транснацыянальных фінансавых груп, якія ладзяць і аплочваюць шумныя палітычныя і перадвыбарчыя
шоу. Праблема ў тым, што сучасная дэмакратыя — зусім не тое, што разумелася
пад ёй у часы старажытнай Грэцыі. Галоўная розніца — у маштабах: у грэчаскім
полісе выбаршчыкамі з'яўляліся далёка
не ўсе жыхары, а кожны выбаршчык ведаў кандыдатаў асабіста і здаўна, таму
маніпуляваць меркаваннямі электарату
было вельмі складана. Гэта быў век прамой і арганічнай дэмакратыі — улады народа. У сучасным свеце выбаршчыкамі
з'яўляюцца мільёны чалавек проста па
факце працяглага знаходжання ў межах
той ці іншай дзяржавы. Маніпуляваць іх
прыхільнасцямі элементарна: электарат
даўно разглядаецца прафесійнымі паліт тэхнолагамі не як крыніца ўлады, а
як рэсурс для куплі і продажу. Там, дзе
магчыма падмацаваць жаданыя дзеянні
эліты народным волевыяўленнем — гэта
забяспечваецца з дапамогай прамыўкі
мазгоў і подкупу электарату, укідання
кампрамату, шантажу і г. д.
Але калі «купіць электарат» занадта складана ці празмерна дорага, тады
думкай народа адкрыта грэбуюць: так у
Заходняй Еўропе, насуперак настроям
шырокіх народных мас, працісківаюць
адмену смяротнага пакарання, легалізацыю наркаманіі, прастытуцыі, празмернай міграцыі, аднаполых шлюбаў,

ювенальнай юстыцыі і г. д. У падобных
выпадках пра дэмакратыю забываюць
і з усмешкай заяўляюць, што «народ
яшчэ не саспеў, таму ўлада павінна праявіць палітычную волю і сталасць, каб
павесці «адсталых» людзей за сабой».
Тыя ж краіны, якія насуперак ціску наднацыянальных эліт прыслу хоўваюцца
да меркавання народа па складаных
пытаннях, трапляюць пад міжнародныя
санкцыі. Са свежых прыкладаў можна
згадаць швейцарскі «нязручны» плебесцыт-2014, які абмежаваў прыток мігрантаў, што адразу ж выклікала эканамічныя санкцыі супраць гэтай невялікай
альпійскай краіны.
На гэтым фоне папрокі на адрас маладой беларускай дзяржавы ў нейкай
«недэмакратычнасці» гучаць фальшыва, асабліва калі прыгадаць, што ў часы
станаўлення нашай незалежнасці было
праведзена тры рэферэндумы, якія заклалі на дзесяцігоддзі кірунак развіцця
краіны. Дзякуючы гэтаму, Беларусь трывала кіруецца ўласнымі інтарэсамі, захоўвае і прымнажае індустрыяльную моц,
харчовую бяспеку, а галоўнае — абараназдольнасць і саюзніцкія адносіны з Расіяй.
Свядомая апора ўлады на народ прадвызначыла сацыяльна-эканамічныя поспехі
Беларусі на фоне астатніх удзельнікаў
СНД: традыцыйна наша краіна мае найвышэйшыя індэксы развіцця чалавечага
патэнцыялу і сацыяльнага прагрэсу.
Вядома ж, праблем хапае і ў нас, у
тым ліку і карупцыйных, і гэтыя хваробы варта лячыць з улікам пазітыўнага

ЗАЎЖДЫ ГАТОВЫЯ
ДАПАМАГЧЫ
У мінулую суботу цэнтр Мінска стаў своеасаблівай пляцоўкай для прэзентацыі службы, якая заўжды гатовая
дапамагчы тым, хто трапіў у надзвычайную сітуацыю. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях арганізавала на
галоўным праспекце сталіцы парад у гонар Дня пажарнай
службы.

На бе ра зе Свіс лачы,
у Цэнтральным дзіцячым
пар ку імя Гор ка га ра тавальнікі паказалі тэхніку
для барацьбы з пажарамі,
абсталяванне для тэрміновай эвакуацыі з небяспечнай тэ ры то рыі, пачас тавалі кашай, прыгатаванай
у паходнай кухні. Цікавае
выступленне адбылося і на
вадзе: хуткія маторныя лодкі, вадалазы — такое ў горадзе бачаць рэдка, але на
рэках і азёрах гэтая служба
заўжды гатовая прыйсці на
дапамогу. Шчодрымі апладысментамі віталі гледачы
ўдзельнікаў паказальнага
вы ступ лен ня ўзво да гана ро вай вар ты Ка мандна-інжынернага інстыту та
МНС.
Яўген ПЯСЕЦКІ.
Фота аўтара.

 Рынак акцый

БЕЛАРУСКІМ МАЯНЭЗАМ
ЗАЦІКАВІЛІСЯ
ЗАМЕЖНІКІ?
Амаль 5,5 тысячы акцый Гомельскага
тлушчавага камбіната купіў невядомы замежнік
Як паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў Агенцтве дзелавых сувязяў, гэтая прыкметная здзелка адбылася на
Беларускай валютна-фондавай біржы 21 ліпеня.
Нагадаем, што за чатыры дні да гэтага Гомельскі тлушчавы
камбінат пачаў адкрыты продаж акцый дадатковага выпуску. І гэта першая буйная купля каштоўных папер гэтага прадпрыемства.
Усяго куплена 5430 простых акцый на суму болей за 102 мільёны
беларускіх рублёў (каля 10 тысяч долараў).
Дырэктар ААТ «Гомельскі тлушчавы камбінат» Дзмітрый Бабундзін паведаміў Агенцтву дзелавых сувязяў, што ён не здзіўлены фактам куплі пакета акцый прадпрыемства замежнікам.
«Прадпрыемства актыўна мадэрнізуецца, новае, больш энергаэфектыўнае і прадукцыйнае абсталяванне ўжо дае вынік. Мы
ўтрымліваем значныя долі на беларускім рынку практычна па
ўсіх відах прадукцыі, што выпускаецца. Безумоўна, гэта цікава
замежным інвестарам. Але пакуль аб'ём куплі акцый нерэзідэнтам паказвае хутчэй яго намер бліжэй пазнаёміцца з нашым
акцыянерным таварыствам, скарыстаўшыся правамі акцыянера.
А можа, прыватная асоба, якая добра валодае сітуацыяй на фондавым рынку і хоча зарабіць на росце кошту акцый», — заявіў
дырэктар.
Таргі акцыямі прадпрыемства працягнуцца да 1 верасня
2014 года. Кошт адной акцыі — 18 800 рублёў.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



 Проста шок

НЕ БУДЗІЦЕ Ў САБАКУ ЗВЕРА
РАТВЕЙЛЕР, ЯКІ АДКУСІЎ БАБРУЙЧАНЦЫ
РУКУ, НЕ БЫЎ ШАЛЁНЫМ
Жудасная трагедыя, якая адбылася ў бабруйскай вёсцы
Мальева, зноў нагадала пра
нашы праблемы ва ўзаемаадносінах з сабакамі. Ратвейлер
пазбавіў сваю патэнцыйную
гаспадыню рукі. Жанчына
ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца ў бальніцы. Яе жыццю
нічога не пагражае, але руку
не вярнуць. Што ж стала прычынай трагедыі?

і негатыўнага вопыту заходніх краін.
Моцная суб'ектнасць нашай дзяржавы
дае нам эфектыўны інструментарый для
барацьбы з гэтым грамадскім злом. Аптымізацыя органаў улады і павелічэнне
празрыстасці іх працы павінна грунтавацца на ўмацаванні народаўладдзя, таму, перш за ўсё, трэба гадаваць сваіх
выбаршчыкаў, здатных адчуваць і браць
адказнасць за сваю краіну.
Тэхнічны прагрэс дае магчымасці
вярнуць дэмакратыі першапачатковы
сэнс прамой улады народа праз пашырэнне інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій. Электроннае галасаванне
паляпшае камунікацыю электарату са
сваімі абраннікамі, узмацняе зваротную сувязь, робіць яе больш аператыўнай. Добра, што ў Беларусі ўжо шмат
зроблена па стварэнні «электроннага
грамадства», і гэта адзначаюць нават у
Эстоніі, якая з'яўляецца адным з еўрапейскіх лідараў па прасоўванні новых
тэхналогій.
Пра ца па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы
дзяржаўнага кіравання, павелічэнні яе
эфектыўнасці, насычэнні яе духам сапраўднай дэмакратыі можа стаць агульным пунктам парадку дня для беларуска-еўрапейскага дыялогу. Галоўнае,
каб гэты дыялог вёўся па-партнёрску, з
роўных пазіцый, без палітычнага і эканамічнага ціску і навязвання сваіх мадэляў
як адзіна правільных.
Аляксандр СІНКЕВІЧ

Як высветлілася, гаспадар сабакі з'ехаў у Расію і падарыў яго
сябру. Той прывёз ратвейлера на дачу (не трымаць жа вялікага
сабаку ў гарадской кватэры). Тым больш што з жонкай яны даволі
часта наведваюцца ў свае вясковыя ўладанні. Сабака жыў там
некалькі месяцаў і прыкмет агрэсіі не выяўляў. Да таго самага
злашчаснага дня.
Па словах начальніка крымінальнага вышуку Бабруйскага
РАУС Дзмітрыя СТЭЛЬМАКА, у гасцях у гаспадыні знаходзілася
сяброўка, яны трохі выпілі. І тут прыяцельцы захацелася пагладзіць сабаку. На ласку ён прарэагаваў міралюбна. І гэта… не
вельмі спадабалася яго гаспадыні. Жартам яна піхнула яго нагой,
але жывёла прарэагавала імгненна — учапілася ёй у руку і стала
цягнуць. Перапалоханая сяброўка ў шоку выскачыла з хаты. Яна
і папярэдзіла суседку, якая тут жа выклікала міліцыю.
— Мы ўбачылі жудасную карціну, — распавёў Дзмітрый Стэльмак. — Сабака адарваў жанчыне руку і скалечыў другую. Калецтвы нанесены цяжкія, калі б гэта здзейсніў чалавек, яму б
пагражала да 7 гадоў пазбаўлення волі. Сабаку вырашана было
застрэліць.
У Бабруйскай раённай ветэрынарнай станцыі прызналіся, што
падобнага жудаснага выпадку ў іх практыцы яшчэ не было. Вясковыя сабакі часта кусаюць людзей, але не так сур'ёзна. Звычайна
гэта здараецца па віне нядбайных гаспадароў, якія спускаюць
сабак з ланцуга альбо ўвогуле іх не прывязваюць. І калі старонні
чалавек заходзіць у двор, чатырохногі вартаўнік тут жа на яго
накідваецца.
З тым, што людзі часта самі вінаватыя ў агрэсіі жывёл, Дзмітрый Стэльмак згодны. А тое, што сабакі не любяць п'яных, ведаюць практычна ўсё. Магчыма, калі б жанчына, якая выпіла, не
набліжалася да сабакі, усё было б у парадку.
Дарэчы, ратвейлер, якога прыйшлося прыстрэліць, не быў
шалёным. Прынамсі, такі папярэдні вынік атрыманы ў абласной
ветлабараторыі.
Нэлі ЗІГУЛЯ





