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Пар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

КА МУ НІ КА ЦЫЯ
БЕЗ МЕ ЖАЎ 

БЕЛАРУСЬ ЗБІ РА ЕЦ ЦА ЎВАЙ СЦІ
Ў 30-КУ КРА ІН З ЛЕП ШЫ МІ

ІН ФАР МА ЦЫЙ НА-КА МУ НІ КА ЦЫЙ НЫ МІ ТЭХ НА ЛО ГІ Я МІ 
Па ста ян ная ка мі сія Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 
транс пар це і су вя зі пра вя ла «круг лы стол» на тэ му «Аб раз-
віц ці тэ ле ка му ні ка цый на га рын ку ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 
Аб мяр коў ва ла ся су пра цоў ніц тва дзяр жа вы і біз не су ў сфе ры 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій, раз віц цё кан ку-
рэнт ных ад но сін у гэ тай га лі не, а так са ма ўрэ гу ля ван не асоб-
ных ма ё мас ных ста сун каў па між апе ра та ра мі элект ра су вя зі і 
ўлас ні ка мі ін жы нер най інф ра струк ту ры.

Тры лі ніі ін та рэ саў 
Ма дэ ра тар «круг ла га ста ла» Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы-

ня вы шэй на зва най ка мі сіі ніж няй па ла ты, упэў не ны: ця пер мож на 
сме ла ска заць, што даў няя ма ра ча ла вец тва аб воль най ка му ні ка цыі 
без ме жаў сён ня амаль цал кам рэа лі за ва на.

— Ры нак тэ ле ка му ні ка цый — кроп ка су тык нен ня трох ма сі ваў: 
дзяр жаў ных ін та рэ саў, ся род якіх нель га не ўліч ваць са цы яль ны, 
эка ла гіч ны, аба рон ны, пра ва ахоў ны склад ні кі, ін та рэ саў звы чай на-
га ка рыс таль ні ка, які хо ча мець воль ны до ступ і ад па вед ную якасць 
гэ тых па слуг і, на ту раль на, ін та рэ саў га лі но ва га біз не су, які мае 
пра ва раз ліч ваць на акуп насць і пры быт-
ко васць ін вес ты цый ных пра ек таў. Та му 
ба чыц ца вель мі важ ным зна хо джан не 
ўза е ма вы гад ных ра шэн няў, якія мо гуць 
пра соў ваць гэ тую га лі ну на пе рад.

Са праў ды, ка лі та кія ра шэн ні не бу-
дуць зной дзе ны, мы прый дзем да вы ні ку 
зна ка мі тай бай кі Кры ло ва, дзе ле бедзь, 
шчу пак і рак цяг ну лі воз у роз ныя ба кі, і ў 
вы ні ку той так і не скра нуў ся з мес ца.

Ма на по ліі больш не бу дзе 
— У на шай кра і не тэ ле ка му ні ка цы ям, ін фар ма цый на-ка му ні ка-

цый ным тэх на ло гі ям на да ец ца ве лі зар ная ўва га, — лі чыць Дзміт рый 
ШЭД КО, пер шы на мес нік мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі. — У 
гэ тым кі рун ку мы да сяг ну лі пэў ных пос пе хаў.

У кра і не дзей ні чае На цы я наль ная пра гра ма па па ско ра ным раз-
віц ці па слуг у сфе ры ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій. Яна 
вы хо дзіць да лё ка за ме жы раз віц ця сек та ра па слуг і мае да чы нен не 
да са мых роз ных пы тан няў раз віц ця элект ра су вя зі, ін фар ма ты за цыі. 
У ёй па стаў ле ны да стат ко ва ам бі цы ёз ныя за да чы па ўва хо джан ні 
Бе ла ру сі да кан ца 2015 го да ў 30-ку кра ін з леп шы мі ін фар ма цый на-
ка му ні ка цый ны мі тэх на ло гі я мі ў све це. Па сло вах Дзміт рыя Шэд ко, 
усе па каз чы кі, якіх мы сён ня да сяг ну лі, да юць маг чы масць спа дзя-
вац ца, што і гэ тая мэ та, хоць і не без вя лі кай пра цы і ін вес ты цый, 
бу дзе да сяг ну та.

Так, сён ня больш за 54% бе ла рус ка га на сель ніц тва ма юць до ма 
пер са наль ны кам п'ю тар, амаль 52% ма юць до ступ у ін тэр нэт. 2 міль-
ё ны 800 ты сяч аба не нтаў (амаль 30% на сель ніц тва) ка рыс та юц ца 
шы ро ка па лос ным (хут кас ным) до сту пам да ін тэр нэ ту. Па ацэн цы 
Між на род на га са ю за элект ра су вя зі, на ша кра і на зай мае 41-е мес ца 
па ўзроў ні раз віц ця ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій (са 
190 кра ін све ту). У па раў на нні з мі ну лым апуб лі ка ва ным да сле да-
ван нем мы пад ня лі ся на 5 па зі цый уверх.

— І ў нас ёсць пад ста вы раз ліч ваць, што ў гэ тым го дзе, ка лі бу дзе 
на дру ка ва ны чар го вы агляд Між на род на га са ю за элект ра су вя зі, на-
ша па зі цыя зноў па леп шыц ца, — за пэў ніў прад стаў нік Мі ніс тэр ства 
су вя зі і ін фар ма ты за цыі.

Не так даў но абедз ве па ла ты пар ла мен та адоб ры лі но вую вер сію 
За ко на «Аб элект ра су вя зі», які ўно сіць шэ раг змен, што ты чац ца 
лі бе ра лі за цыі на рын ку элект ра су вя зі ў на шай кра і не. І сён ня гэ ты 
за ко на пра ект уне се ны на под піс Прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Фак тыч на ў но вым за ко не юры дыч на за ма цоў ва ец ца лік ві да цыя 
ма на по лій на цы я наль на га апе ра та ра і ства ра ец ца маг чы масць для 
ўдзе лу не каль кіх ар га ні за цый — у пры ват нас ці, у про пус ку між на-
род на га тра фі ку.

Ро ля і праб ле мы пры ват на га біз не су 
Ігар СУ КАЧ, на мес нік стар шы ні праў лен ня аса цы я цыі «Бел-

ін фа ком», ге не раль ны ды рэк тар ар га ні за цыі «Аль тэр на тыў ная 
ліч ба вая сет ка» (аб' яд ноў вае ў са бе брэн ды «Ат лант Тэ ле кам» і 
«Шпар кі Да ма вік»), за ўва жыў, што на ма ган ня мі ад на го-двух дзяр-
жаў ных апе ра та раў нель га вы ра шыць та кія за да чы, як, на прык лад, 
ува хо джан не ў лік кра ін-лі да раў па ўзроў ні раз віц ця ін фар ма цый на-
ка му ні ка цый ных тэх на ло гій.

— Трэ ба да лу чаць пры ват ны 
біз нес, які і прад стаў ляе аса цы я-
цыя «Бел ін фа ком», — за явіў Ігар 
Су кач.

Ён звяр нуў ува гу на праб ле му 
акуп нас ці, з якой у рэ гі ё нах су-
ты ка ец ца пры ват ны біз нес, што 
спе цы я лі зу ец ца на па слу гах ін-
фар ма цый най га лі ны.

— Апе ра та раў за пра ша юць 
іс ці ў рэ гі ё ны. Але ча му яны там 
не раз ві ва юц ца? Для фар мі ра-

ван ня па слуг, бу даў ніц тва ін фар ма цый на-ка му ні ка цый на га вуз ла 
па тра бу юц ца да стат ко ва вя лі кія ін вес ты цыі — пры клад на паў міль-
ё на ўмоў ных адзі нак. На прык лад, ка лі я раб лю тэ ле ка му ні ка цый ны 
ву зел у Мін ску або ў вя лі кім аб лас ным цэнт ры, ёсць эка на міч ныя 
пе рад умо вы лі чыць, што гэ тая ін вес ты цыя бу дзе эка на міч на апраў-
да на. Як толь кі мы га во рым пра ра ён ны цэнтр, сі ту а цыя мя ня ец ца. 
Шчыль насць і на яў насць там па тэн цы яль най клі енц кай ба зы та кая, 
што яна не дае пад стаў лі чыць, што гэ тая ін вес ты цыя ў агляд най 
бу ду чы ні аку піц ца. У гэ тым вы пад ку апе ра та ры па ўсім све це ад-
штур хоў ва юц ца ад та го, што ёсць адзін тэ ле ка му ні ка цый ны цэнтр, 
ад яко га пе ра да юц ца па слу гі су вя зі на сель ніц тву, і ёсць лі ніі су вя зі. 
Пры гэ тым, як пра ві ла, у мно гіх вы пад ках лі ніі су вя зі на ле жаць ін-
ша му апе ра та ру. І каб пай сці па ра ё нах, па трэб на мець ка нал або 
мець маг чы масць аран да ваць гэ ты ка нал.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

У но вым за ко не юры дыч на 
за ма цоў ва ец ца лік ві да цыя 
ма на по лій на цы я наль на га 
апе ра та ра і ства ра ец ца 
маг чы масць для ўдзе лу 
не каль кіх ар га ні за цый — 
у пры ват нас ці, у про пус ку 
між на род на га тра фі ку.

Сён ня больш за 
54% бе ла рус ка га 
на сель ніц тва ма юць 
до ма пер са наль ны 
кам п'ю тар, амаль 
52% ма юць до ступ у 
ін тэр нэт.

Ня даў на вя до мы аме ры кан скі 
эка на міст і пра фе сар 
Ке нэт Ро гаф, які пра цуе 
ў Гар вард скім уні вер сі тэ це, 
пра па на ваў до сыць не ча ка ную 
для мно гіх ідэю — зні шчыць 
усе на яў ныя гро шы ў све це.

У ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным у га зе-
це Fіnancіal Tіmes, ён вы каз вае пункт 
гле джан ня аб тым, што на яў ныя гро-
шы ма юць шэ раг сур' ёз ных праб лем. 
Па-пер шае, ка лі цэнт ра бан кі, спра бу-
ю чы зма гац ца з кры зі сам, ро бяць стаў-
ку знач на ні жэй за ну ля вую ад зна ку, 
лю дзі па чы на юць пе ра во дзіць гро шы 
ў на яў ныя. Па-дру гое, іс нуе ві да воч-
ная праб ле ма вы ка ры стан ня на яў ных 
гро шай для зла чын най дзей нас ці і ў 
це ня вой эка но мі цы. Ён пры во дзіць 
прык лад, ка лі пас ля арыш ту вя до ма га 
прад стаў ні ка мек сі кан скай нар ка ма фіі 
Ха а кі на Гуз ма на ў ад ным з яго па ко яў 
бы ло зной дзе на 200 міль ё наў до ла раў 
на яў ны мі.

Так са ма вы ка ры стан не на яў ных 
гро шай у сва ім біз не се да зва ляе не ка-
то рым не пла ціць па да ткі. Па раз лі ках 
пра фе са ра Ро га фа, у Еў ра зо не і ЗША на 
кож на га жы ха ра пры па дае пры клад на 
4000 до ла раў на яў ны мі, а на тэ ры то рыі 
Япо ніі су ма амаль у два ра зы боль шая. 
Пры гэ тым вя лі кая част ка на яў ных гро-
шай за хоў ва ец ца ў буй ных ку пю рах.

Мож на па га дзіц ца з тым, што ад мо ва 
ад на яў ных гро шай іс тот на ўсклад ніць 
жыц цё зла чын цаў. Са праў ды, цяж ка 
ўя віць, якім чы нам, на прык лад, нар ка-
ды лер бу дзе пра да ваць нар ко ты кі сва-
ім клі ен там. На ўрад ці яго за да во ляць 
гра шо выя пе ра во ды або апла та крэ-
дыт най карт кай, што мо жа быць лёг ка 
пра со ча на па лі цы яй і ста не до ка зам яго 
зла чын най дзей нас ці.

На прад пры ем ствах кі раў ніц тву прый-
дзец ца ад маў ляц ца ад прак ты кі за роб-
каў «у кан вер тах», што, на жаль, з'яў-
ля ец ца рас паў сю джа ным спо са бам ухі-
лен ня ад па дат каў і ў Бе ла ру сі. У вы ні ку 
ўся за ра бот ная пла та бу дзе на ліч вац ца 

ў ад па вед нас ці з афі цый ны мі рэ ка мен-
да цы я мі і дзяр жа ва бу дзе ў поў най ме ры 
атрым лі ваць са цы яль ныя ад лі чэн ні, а 
ра бот ні кі, якія ра ней атрым лі ва лі гро-
шы ў кан вер це і губ ля лі ў вы ні ку част ку 
сва ёй пен сіі з-за ня вы пла ты пра ца даў-
цам па дат каў, змо гуць прэ тэн да ваць на 
пен сію ў поў ным аб' ёме.

На ня се та кая прак ты ка ўдар і па це-
ня вой эка но мі цы. Прад пры маль нік, які 
не ле галь на вя дзе біз нес, ця пер бу дзе 
вы му ша ны ле га лі за вац ца, не бу ду чы ў 

ста не ні на быць сы ра ві ну, ні пра даць за 
на яў ныя га то вую пра дук цыю, не па кі да-
ю чы сля доў для пад атко вай ін спек цыі.

Мі ну сы так са ма ві да воч ныя. Сіс тэ-
мы для апла ты элект рон ны мі гра шы-
ма не дас ка на лыя, час та «за ві са юць» 
або ад маў ля юц ца аб слу гоў ваць пэў ную 
карт ку. Уя ві це, што вы пай шлі ве ча рам 
па хлеб, а ў кра ме тэр мі на лы для апла ты 
крэ дыт най карт кай не пра цу юць ці не хо-
чуць аб слу гоў ваць ва шу карт ку ў су вя зі 
з ней кай па мыл кай або збо ем. Сі ту а цыя 
ма ла пры ем ная, але лёг ка вы ра шаль ная 
сён ня, ка лі мож на апла ціць па куп ку на-
яў ны мі. А што ра біць, ка лі іх больш не 
бу дзе? Клас ці ся спаць га лод ным?

Ін шай праб ле май з'яў ля ец ца не аб-
ход насць ад на ча со вай ад ме ны на яў ных 
гро шай па ўсім све це. Ка лі ў боль шас-
ці эка но мік на яў ныя гро шы ад ме няць, 
але дзесь ці яны ўсё ж та кі за ха ва юц ца, 
ні чо га не пе ра шка джае вы ка рыс тоў-
ваць за меж ную на яў ную ва лю ту як для 
зла чын най дзей нас ці, так і для вы да чы 
за роб каў у кан вер тах. Яна, да рэ чы, мо-

жа ака зац ца вель мі за па тра ба ва най у 
па доб най сі ту а цыі, што да зво ліць гэ тым 
дзяр жа вам за раб ляць, дру ку ю чы на яў-
ныя гро шы на экс парт, і па зба віць сэн су 
ад мо ву ад на яў нас ці ў ін шых кра і нах.

Трэ цяй праб ле май ста не не аб ход-
насць эмі сіі крэ дыт ных кар так для ўсіх 
жы ха роў Зям лі без вы клю чэн ня і ства-
рэн не сіс тэ мы апла ты і пры ёму пла ця жоў 
не толь кі для ўсіх ганд лё вых кро пак, але 
і для звы чай ных гра ма дзян. У вы пад ку 
ад ме ны на яў ных гро шай атры ма ец ца, 
што ча ла век без крэ дыт най карт кі стра-
ціць маг чы масць куп ляць што-не будзь 
не аб ход нае для за да валь нен ня сва іх па-
трэб. І што ра біць у тым вы пад ку, ка лі вы 
хо ча це пра даць не па трэб ную вам рэч за 
не вя лі кія гро шы ін ша му гра ма дзя ні ну?

Гэ тыя ві да воч ныя праб ле мы не да-
зво ляць нам да ча кац ца ў блі жэй шыя га-
ды ад мо вы ад вы ка ры стан ня на яў ных 
гро шай.

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

�

Мер ка ван не Мер ка ван не   ��

БЕЗ НА ЯЎ НЫ РАЗ ЛІК?

Ка лі ў боль шас ці эка но мік 
на яў ныя гро шы ад ме няць, 
але дзесь ці яны ўсё ж та кі 
за ха ва юц ца, ні чо га не 
пе ра шка джае вы ка рыс тоў ваць 
за меж ную на яў ную ва лю ту як для 
зла чын най дзей нас ці, так і для 
вы да чы за роб каў у кан вер тах.

Фес ты ва лім Фес ты ва лім   ��

«БА ЗАР» ПРОЙ ДЗЕ
СПА КОЙ НА 

Пры ахо ве па рад ку на фес ты ва лі мас тац тваў
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску», які рас пач нец ца 10 лі пе ня, 

будуць но ва ўвя дзен ні
Сё ле та на фэс це бу дуць пра ца ваць ка ля 1000 мі лі цы я не раў, 
тых, хто слу жаць ва ўнут ра ных вой сках. Па са мых пры бліз-
ных пад лі ках, у го рад пры едуць больш за 15 ты сяч гас цей з 
Бе ла ру сі і роз ных кра ін све ту.

Для кант ро лю за сі ту а цы яй на да ро гах бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
хут кас ны ма та цыкл «БМВ». За ім за ма ца ва ны два мі лі цы я не ры — 
во пыт ныя ма та цык ліс ты. Па вод ле слоў Іга ра ЯЎ СЕ Е ВА, на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, у шле мах 
ма та цык ліс таў у па го нах — ра цыі. Су пра цоў ні кі ДАІ экі пі ра ва ныя па 
еў ра пей скім узо ры.

Упер шы ню пад час пра вя дзен ня «ба за ру» на да ро гах бу дзе вы ка-
рыс тоў вац ца ўні каль ны пры бор «Аў та ўра ган». Ён за лі ча ныя се кун ды 
вы дае ўсю не аб ход ную ін фар ма цыю аб аў та ма бі лях, якія пра яз джа-
юць мі ма. Ка лі кі роў ца па збаў ле ны пра воў або ма шы на — у вы шу ку, 
бу дуць пры ме не ны ме ры для спы нен ня яе ру ху.

Так зва ныя пе ра соў ныя «рам кі», якія звы чай на вы ка рыс тоў ва-
юц ца для та го, каб лю дзі на ма са выя ме ра пры ем ствы не пры но сі лі 
з са бой за ба ро не ныя прад ме ты, сё ле та бу дуць ма дэр ні за ва ны мі — 
больш ад чу валь ны мі ў рэ ага ван ні на ме тал.

Уліч ва ю чы, што з кож ным го дам на фес ты ва лі больш ін ша зем-
цаў, пра во дзіц ца «кас тынг» ся род тых мі лі цы я не раў, хто ва ло дае 
за меж ны мі мо ва мі. Коль касць та кіх су пра цоў ні каў па вя ліч ва ец ца. 
Як ад зна чыў, Ігар Яў се еў, бу дуць за про ша ны на да па мо гу па за штат-
ныя «па лі гло ты» — сту дэн ты ві цеб скіх дзяр жаў на га і ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ таў.

Да рэ чы, ся род фес ты валь на га на тоў пу бу дзе шмат пра ва ахоў ні-
каў не ў фор ме. Ка лі нех та бу дзе рас пі ваць спірт ныя на поі ў мес цах, 
дзе гэ та не да зво ле на, мі лі цы я не ры ў цы віль ным па ве да мяць аб па-
ру шэн ні ка ле гам. І ама та ры вы піць на ву лі цы бу дуць да стаў ле ны ў 
ад дзел мі лі цыі. Та кая прак ты ка ў Ві цеб ску пры мя ня ец ца з вяс ны.

Па-ра ней ша му пад час фес ты ва лю бу дзе на кла дзе на та бу на 
про даж спірт но га ў ме жах 500 мет раў ад пра вя дзен ня ме ра пры ем-
стваў. Але ў ка вяр нях і рэ ста ра нах мож на рас сла біц ца. Вя до ма ж, 
не пе ра вы ша ю чы «до зу».

На ву лі цах Ві цеб ска ўста ля ва лі да дат ко выя ві дэа ка ме ры. Яны 
да зво ляць са чыць за па рад кам, не вы ка рыс тоў ва ю чы па труль ных.

Ле тась «ба зар» прай шоў спа кой на. І сё ле та мі лі цыя зро біць усё 
маг чы мае, каб фес ты валь у ві цяб чан і гас цей па кі нуў са мыя леп-
шыя ўра жан ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Свя точ ныя на бо ры адзен ня для но ва-
на ро джа ных учо ра бы лі ўру ча ны ма ці 15 
дзе так у Мін скім аб лас ным рад до ме ад аб-
лас ной ар га ні за цыі РГА «Бе лая Русь». Гэ та 
ста ла пра ця гам ад ной з са мых пры кмет ных 
ак цый гра мад скай ар га ні за цыі ў свя точ ныя 
лі пень скія дні.

— На ра джэн не кож на га ча ла ве ка ў на-
шай кра і не — гэ та ўжо са мо па са бе свя та 
і для сям'і, і для ўсёй Баць каў шчы ны, — 
па дзя ліў ся з жур на ліс та мі эмо цы я мі стар-
шы ня Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі 
РГА «Бе лая Русь», 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. — Ак цыя ж 
«Бе лая Русь — з лю боў да дзя цей» — не 
толь кі він ша ван ні ма ці, якія на ра дзі лі дзя-
цей у Дзень Рэс пуб лі кі, але і маг чы масць 
звяр нуць ува гу гра мад скас ці да дэ ма гра-
фіч най праб ле мы на шай кра і ны. Пра яе 
ка жа кі раў ніц тва Бе ла ру сі, для яе вы ра-
шэн ня пры ма юц ца ме ры на дзяр жаў ным 
уз роў ні. І дзя ку ю чы ўсім ста ноў чыя зру хі 
ёсць. Сё ле та за пер шае паў год дзе толь кі 
ў гэ тай клі ні цы на ра дзі ла ся на 456 дзя-
цей больш, чым за ад па вед ны ле таш ні 
пе ры яд.

Мін скі аб лас ны пе ры на таль ны цэнтр 
аказ вае ме ды цын скую да па мо гу жан чы нам 
і іх дзет кам у най больш скла да ных вы пад-
ках. 15 дзе так за дзень — гэ та звы чай ная 
коль касць но ва на ро джа ных для гэ тай клі-
ні кі ў апош ні час. Сё ле та за пер шыя шэсць 
ме ся цаў тут з'я ві лі ся на свет 34 двой ні, 16 
не маў лят ва жы лі пры на ра джэн ні менш 
за 1 кг. Па ло ва ўсіх не да но ша ных дзе так 
Мін шчы ны на ра дзі лі ся і бы лі вы ха джа ны 
ме на ві та ў аб лас ным рад до ме. Яшчэ ад на 
ліч ба, якой га на рац ца ме ды кі гэ тай уста-
но вы, — са мы ніз кі ся род аб лас ных пе-
ры на таль ных цэнт раў па каз чык апе ра цый 
ке са ра ва га ся чэн ня.

Ра зам са стар шы нёй аб лас ной ар га-
ні за цыі РГА «Бе лая Русь» жан чын ві та лі 
стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ-
пу та таў Іван Ліп ніц кі, стар шы ня Мінск-
ага ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
Шаб лы ка і стар шы ня Мін скай ра ён най 
ар га ні за цыі РГА «Бе лая Русь» Га лі на Ха-
ры то на ва. Пас ля цёп лых слоў у ад рас 

ма ці і ўру чэн ня па да рун каў гос ці і ві ноў ні-
цы ўра чыс тас ці сфа та гра фа ва лі ся ра зам 
на па мяць. І по тым асоб на прад стаў ні кі 
«Бе лай Ру сі» сфа та гра фа ва лі ся з Юлі яй 
Пят ке віч, жы хар кай аг ра га рад ка Ра там-
ка, якая на ра дзі ла 3 лі пе ня сваё трэ цяе 
дзі ця.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДЗЕНЬ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
ЯК ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ

ПА ТРЭБ НА АД ЗНА КА Ў КА СЕ 
Бе ла рус кая чы гун ка звяр тае ўва гу па са жы раў, якія да 
27 чэр ве ня апла ці лі бі ле ты на цяг ні кі ў Мі не раль ныя 
Во ды, Ад лер і Ана пу: для пра ез ду на іх па зме не ных з 
лі пе ня марш ру тах не аб ход на пе ра афор міць пра яз ныя 
да ку мен ты ў чы гу нач ных ка сах.

Гэ та да ты чыц ца цяг ні коў № 46 Мінск — Мі не раль ныя 
Во ды, № 302 Мінск — Ад лер і № 390 Мінск — Ана па. З 10 лі-
пе ня вы шэй на зва ныя цяг ні кі бу дуць іс ці па но вых марш ру тах 
праз тэ ры то рыю Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У су вя зі з гэ тым 
зме не ны час іх ад праў лен ня са стан цыі Мінск-Па са жыр скі 
і з марш ру ту вы клю ча ны бе ла рус кія стан цыі Пу ха ві чы, 
Асі по ві чы, Баб руйск, Крас ны Бе раг, Жло бін, Бу да-Ка ша-
лёва, Го мель.

Бе ла рус кая чы гун ка пра да стаў ляе па са жы рам маг чы-
масць вы ка рыс таць на бы тыя да 27 чэр ве ня пра яз ныя да ку-
мен ты для пра ез ду па но вых марш ру тах вы шэй пе ра лі ча ных 
цяг ні коў або здаць бі ле ты, вяр нуў шы гро шы (поў ны кошт). 
Каб ска рыс тац ца па пя рэд не на бы ты мі бі ле та мі пры пра ез-
дзе па зме не ных марш ру тах, не аб ход на зра біць ад па вед ныя 
ад зна кі ў чы гу нач ных ка сах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ГО МЕ ЛІ АД КРЫ ЛА СЯ
НО ВАЕ КО ЛА АГЛЯ ДУ 

Ат рак цы ён за пра ца ваў у Дзень Не за леж нас ці.

Між ін шым са мае пер шае ко ла агля ду ў Го мель скім пар-
ку з'я ві ла ся яшчэ ў кан цы 50-х га доў мі ну ла га ста год дзя. У 
1978 го дзе яго змя ні лі на больш су час нае, вы шы нёй 25 мет-
раў. Тое, што ўста ля ва на ця пер, вы раб ле на ў Іта ліі і мае 16 ка-
бін і двух ба ко вую ілю мі на цыю. Пры чым вы шы ня «па лё ту» над 
гора дам — 30 мет раў. Ат рак цы ён ад на ча со ва мо жа змяс ціць 
амаль 100 на вед валь ні каў. У кож най за кры тай ка бін цы, дзе 
ёсць сіс тэ ма кан ды цы-
я на ван ня і ста цы я нар-
нае асвят лен не, мо жа 
зна хо дзіц ца мак сі мум 
6 ча ла век. Ко ла спра-
ек та ва на та кім чы нам, 
што пра ка ціц ца на ім 
мо гуць і лю дзі з аб-
ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі. Ці ка ва, што 
згод на з да ку мен та мі, 
но вы ат рак цы ён мо-
жа пра ца ваць у лю-
бое на двор'е. І толь кі 
на валь ні ца з'яў ля ец ца 
афі цый най пе ра шко-
дай для яго пра цы.
Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Фота аўтара.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік дзяр жа вы ў час ра бо чай па езд кі так са ма на га даў 
ад каз ным чы ноў ні кам аб жорст кім па тра ба ван ні па ад наў лен ні ў 
Бе ла ру сі ра ней шых аб' ёмаў вы твор час ці сві ні ны. Прэ зі дэнт пад-
крэс ліў, што ад па вед ную ра бо ту не аб ход на за вяр шыць у пер шым 
квар та ле 2015 го да. Ён так са ма па пя рэ дзіў аб ад каз нас ці, аж да 
кры мі наль най, ка лі на сві на комп лек сах не бу дуць пры ня ты не аб-
ход ныя ме ры па са ні тар най аба ро не.

Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў ся пра цай мя са кам бі на таў і за-
груз кай іх вы твор чых ма гут нас цяў. Ён да ру чыў пры не аб ход нас ці 
раз гля даць маг чы масць уво зу не аб ход ных аб' ёмаў сы ра ві ны з-за 
мя жы, каб да за гру зіць гэ тыя прад пры ем ствы.

Га во ра чы аб ма ю чай ад быц ца ўбо рач най кам па ніі, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за па тра ба ваў за бяс пе чыць вы со кую эфек тыў насць 
пад час убор кі збож жа но ва га ўра джаю: «Сё ле та ўбор ка бу дзе 
як ні ко лі «ва ен най». Хлеб вы рас вы дат ны, і яго трэ ба ўбраць 
да гра ма», — ска заў бе ла рус кі лі дар. Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў, што 
па вы ша ная ўва га да хо ду ўбо рач най кам па ніі бу дзе і з бо ку кант-
ра лю ю чых ор га наў.

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на так са ма аб пла нах аб' яд-
наць пад ад ным кі раў ніц твам усе пля цоў кі па вы твор час ці цэ мент-
най пра дук цыі ў Ма гі лёў скай воб лас ці. Стар шы ня Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Пётр Руд нік пра па на ваў ства рыць дзяр жаў нае вы-
твор чае аб' яд нан не «Бе ла рус кі цэ мент ны за вод», ку ды ўвой дуць 
ад най мен нае ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва ў Кас цю ко ві чах 
з фі лі ялам у Клі ма ві чах па вы твор час ці вап ны і кар ма во га ме лу, 
а так са ма дзве вы твор чыя пля цоў кі ў Кры ча ве. У якас ці кі раў-
ні ка гэ та га аб' яд нан ня Пётр Руд нік пра па на ваў свай го пер ша га 
на мес ні ка Ула дзі мі ра Кі ся лё ва, які ра ней уз на чаль ваў Бе ла рус кі 
цэ мент ны за вод.

Кі раў нік дзяр жа вы адоб рыў ад па вед ныя пла ны. «Доб ра, заўт ра 
ня хай пры сту пае», — ска заў Прэ зі дэнт.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ
АД КАЗ НАС ЦІ 

На пэў на, ма ла хто ве дае, што 
ме на ві та ў Глы бо кім на ра дзіў ся 
адзін з аў та раў пра ек та 
Мінск ага мет ра па лі тэ на — Юрый 
Аляк санд ра віч СА БА ЛЕЎ СКІ. 
Сквер зна ка мі тых зем ля коў 
пад час свят ка ван ня па поў ніў ся 
бюс там пра фе са ра Са ба леў ска га. 
На цы ры мо ніі пры сут ні ча лі яго 
сын, пля мен нік і ін шыя сва я кі.

— Гэ ты сквер — са праў ды ўні каль нае па-
мят нае мес ца на ша га го ра да. Пад час пра-
вя дзен ня ў 2012 го дзе свя та бе ла рус ка га 
пісь мен ства тут бы лі ўста ля ва ны 8 бюс таў 
вя до мым лю дзям, якія пра сла ві лі наш край. 
І вось зноў мы прый шлі сю ды з па чуц цём 
хва ля ван ня і ра дас ці, каб па кла ніц ца па мя ці 
Юрыя Аляк санд ра ві ча Са ба леў ска га, на ша-
га зем ля ка, вя до ма га ву чо на га ў га лі не ме-
ха ні кі грун тоў і пад мур ка бу дын ка, док та ра 
тэх ніч ных на вук, пра фе са ра, за слу жа на га 
бу даў ні ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь, аў та ра пра-
ек та бу даў ніц тва Мінск ага мет ра па лі тэ на, 
удзель ні ка Вя лі кай Ай чын най вай ны, — ска-
заў Алег МОР ХАТ, стар шы ня Глы боц ка га 
рай вы кан ка ма.

— Ня гле дзя чы на тое, што я здо леў 
стаць і док та рам на вук, і пра фе са рам, са-
мае вы со кае зван не, якое да гэ та га ча су 
я на шу, — сын пра фе са ра Са ба леў ска га. 
На між на род ных кан фе рэн цы ях чую гэ тыя 
сло вы і ця пер. Гэ та — вя лі кі го нар і ад-
каз насць. На пэў на, Глы бо кае на са мрэч — 
асаб лі вы го рад, у якім на ра джа юц ца та кія 
лю дзі, як баць ка. Так са ма, ві даць, не мог у 
ін шым го ра дзе на радзіц ца Язэп Драз до віч, 
Па вел Су хі і ін шыя вя до мыя лю дзі, — шчы-
ра пры знаў ся Дзміт рый Юр' е віч СА БА-
ЛЕЎ СКІ.

Ці ка ва, што аказ ва ец ца, вя до мы мас так 
Драз до віч час та гас ціў у сям'і ба бу лі Са-

ба леў ска га-ма лод ша га, а баць ка авія кан-
струк та ра Су хо га ву чыў яго прод каў…

На шчад кі Са ба леў ска га вы ра шы лі што-
год збі рац ца ў Глы бо кім.

— Ха це ла ся б, каб у Глы бо кім з'я ві ла ся 
скульп ту ра ры ба ка (па да рыў эс кіз ны ма лю-
нак пом ні ка. — Аўт.). Наш дзед вель мі лю біў 
ла віць ры бу, — ска заў пля мен нік Юрыя Са-
ба леў ска га, Ан тон Ан то на віч СА БА ЛЕЎ СКІ, 
ка пі тан пер ша га ран гу, на чаль нік упраў-
лен ня ва ен на-мар ско га фло ту мі ніс тэр-
ства аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Вель мі сім ва ліч на, што на ад крыц ці 
бюс та Са ба леў ска му пры сут ні ча лі прад-
стаў ні кі ро ду Кор са каў. Яны пры еха лі з 
Поль шчы. Іх про дак Язэп Кор сак вя до мы 
тым, што быў фун да та рам бу даў ніц тва 
кас цё лаў у Глы бо кім. Бюст Кор са ка ў па-
за мі ну лым го дзе быў уста ля ва ны ў скве ры 
зна ка мі тых зем ля коў. У якас ці па да рун ка 
го ра ду-юбі ля ру ін ша зем цы пры вез лі ко пію 
кар ці ны, на якой быў на ма ля ва ны зна ка-
мі ты ме цэ нат.

Знач най па дзе яй пад час свят ка ван ня ста-
ла і ад крыц цё Дош кі Ге ро яў Са цы я ліс тыч най 
Пра цы. Яны на ра дзі лі ся, пра ца ва лі ў ра ё не. 
Са мым зна ка мі тым ся род Ге ро яў з'яў ля ец-
ца, без умоў на, Па вел Во сі па віч Су хі, двой чы 
лаў рэ ат гэ та га вы со ка га зван ня.

Ад бы ла ся і прэ зен та цыя фо та аль бо ма 
«Глы боч чы на — ілюст ра ва ны ле та піс краю», 
пад рых та ва на га да вы дан ня вы да вец твам 
БЕЛ ТА. Аў тар боль шас ці здым каў — Аляк-
сандр Хіт роў. Яго фо та вы ста ва «Глы боч чы-
на з вы шы ні пту шы на га па лё ту» ад кры ла ся 
ў рай вы кан ка ме.

Лаў рэ а там вы со ка га зван ня «Га на ро вы 
гра ма дзя нін Глы боц ка га ра ё на» стаў Ула-
дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, бы лы стар шы ня 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду (на фота). Та кім чы нам быў ад зна-

ча ны аса біс ты ўклад Ула дзі мі ра Паў ла ві ча ў 
раз віц цё Глы боц ка га ра ё на, спры ян не вы ра-
шэн ню пы тан няў га зі фі ка цыі, ма дэр ні за цыі 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў, на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі. Ён і ця пер, як дэ пу тат, 
пра цяг вае прад стаў ляць ін та рэ сы жы ха роў 
Глы боц ка га ра ё на ў пар ла мен це.

Сён ня ў Глы бо кім мож на ўба чыць но выя 
аб' ек ты, якія, без умоў на, ста нуць «ту рыс-
тыч ны мі кроп ка мі». Ся род іх — пом нік вя-
до ма му лі та ра тур на му ге рою ба ро ну Мюнх-
гаў зе ну, сквер ма ла да жо наў, дзе ёсць так 
зва ная «лаў ка пры мі рэн ня», фан тан з пад-
свет кай, скульп ту ра «Іісус і са ма ран ка», 
знак, ад яко га ўка за ны ад лег лас ці да Мін-
ска, Ві цеб ска і ін шых га ра доў.

Ужо зу сім хут ка ў Глы бо кім прой дзе дру гі 
па лі ку віш нё вы фес ты валь. Чым не на го да 
за ві таць у гос ці?..

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Глы бо кае — Ві цебск.
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НАГОДА ЗАВІТАЦЬ У ГОСЦІ
У Глыбокім адсвят ка ва лі

600-ю га да ві ну за сна ван ня
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