
Ка ва, чай, мар ская ры ба, цыт ру са выя, 
рыс… Гэ тыя і ін шыя пра дук ты доб ра 
зна ё мы кож на му бе ла ру су. Мы пры-
звы ча і лі ся ба чыць у кра мах усё гэ та 
і ні ко лі не за дум ва ем ся аб тым, што 
гэ тыя пра дук ты ў на шай кра і не не вы-
раб ля юц ца. І, зра зу ме ла, вы раб ляц ца 
не мо гуць. Да рэ чы, ле тась у Бе ла русь 
з-за ме жаў за вез лі спа жы вец кіх та ва-
раў на су му 7,7 млрд до ла раў (125,7% 
да 2012 го да), а за пер шае паў год дзе 
2014-га — 3,7 млрд до ла раў (105,5% да 
сту дзе ня — чэр ве ня 2013 го да). Ад нак 
не ўвесь ім парт можна за мя ніць. Ва 
ўмо вах, ка лі ён зай мае вя лі кі сег мент 
рын ку, на пер шы план вы хо дзіць за да-
ча па ве лі чэн ня до лі ай чын най пра дук-
цыі ўнут ры кра і ны.

«У све це ідзе па ста ян нае раз віц цё. І без 
вы пус ку кан ку рэн та здоль най ім парт аза мя-
шчаль най пра дук цыі не маг чы ма, — лі чыць 
Свят ла на СЛІНЬ КО, на чаль нік упраў лен ня 
спа жы вец ка га рын ку хар чо вых та ва раў 
Мі ніс тэр ства ганд лю. — Гэ та — эка на міч-
ная бяс пе ка лю бой дзяр жа вы, у тым лі ку і 
на шай. Са мая га лоў ная за да ча — на сы чэн не 
ўнут ра на га рын ку за кошт та ва раў ай чын най 
вы твор час ці. І на шы пра мыс лоў цы — вя лі кія 
ма лай цы. Яны прад стаў ля юць вель мі шмат 
на ві нак. Без умоў на, без ім пар ту абы сці ся 

не маг чы ма, бо з-за клі ма тыч ных фак та раў, 
геа гра фіч на га ста но ві шча та вар кры тыч на га 
ім пар ту (тыя та ва ры, па слу гі, якія не вы раб-
ля юц ца ў кра і не, але без якіх яна не мо жа 
абы сці ся; сы ра ві на, за па са мі якой кра і на не 
ва ло дае або ва ло дае ў аб ме жа ва най коль-
кас ці. — Аўт.) аба вяз ко ва бу дзе. Гэ та ка ля 
20% хар ча ван ня. Ся род не хар чо вых та ва раў 
шэ раг тых пра дук таў, якія ў на шай кра і не не 
ства ра юц ца, на шмат боль шы».

Ад нак раз мо ва не ідзе пра та таль нае 
ім парт аза мя шчэн не і поў нае знік нен не за-
меж на га та ва ру. Без умоў на, раз віц цё но вых 
вы твор час цяў па він на, перш за ўсё, быць 
эка на міч на эфек тыў ным, а пра дукт па ві нен 
быць на кі ра ва ны не толь кі на ўнут ра ны, але 
і на знеш ні ры нак. Га лоў нае — умець раз гле-
дзець гэ тую эфек тыў насць. Так, на прык лад, 
ад бы ло ся з вы твор час цю бе ла рус кіх дзі ця-
чых пад гуз каў. Шмат га доў лі чы ла ся, што та-
кое прад пры ем ства не пры ня се эка на міч на га 
эфек ту. Ад нак два га ды та му ры зык ну лі. У 
вы ні ку — ай чын ныя «пам пер сы» за па тра-
ба ва ны не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за ме жа мі 
кра і ны (на ват у Кі таі).

І та кіх пры кла даў вель мі шмат. Больш пад-
ра бяз на чы тай це пра ім парт аза мя шчаль ныя 
та ва ры ў на ступ ным ну ма ры «Звяз ды».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У маі гэ та га го да Прэ зі дэнт пры-
маў з дак ла дам ге не раль на га пра-
ку ро ра Аляк санд ра Ка ню ка, які 
кан ста та ваў рост ка руп цый ных 
зла чын стваў. Гэ та ста ла штурш-
ком для пад рых тоў кі за ко на пра-
ек та «Аб ба раць бе з ка руп цы яй». 
За раз ён вы не се ны на гра мад скае 
аб мер ка ван не.

Час цей за ўсё ка руп цый ныя зла чын-
ствы за сна ва ны на фак це атры ман ня 
ха ба ру. У пра ек це за ко на не аб ход на 
мак сі маль на ўлі чыць ад каз насць і тых, 
хто дае ха бар. Так, акра мя ха бар ні каў, 
пра якіх ідзе га вор ка ў пра ек це да ку-
мен та, ёсць та кія ка тэ го рыі асоб, як 
«ха ба ра да валь ні кі» і так зва ныя па-
срэд ні кі. Не аб ход на пра пра ца ваць і іх 
ад каз насць. Гэ та звя за на з тым, што 
шэ раг па ру шэн няў, якія да пус ка юц ца кі-
раў ні ка мі прад пры ем стваў (на прык лад, 
у сфе ры бу даў ніц тва), ты чац ца фаль-
сі фі ка цыі вы ні каў тэн да раў, кон кур саў 
і інш., ка лі па зла чын на й змо ве за клю-
ча юц ца здзел кі ў шко ду дзяр жаў ным 
ін та рэ сам.

Сён ня зла чын ны мі пры зна юц ца 
дзе ян ні, спа чат ку на кі ра ва ныя на пе-

ра да чу служ бо вай асо бе ха ба ру, але 
па аб ста ві нах, якія не за ле жаць ад во лі 
та го, хто хо ча «даць» (у пры ват нас ці, 
ка лі дзей насць гэ та га ча ла ве ка бы ла 
спы не на пра ва ахоў ны мі ор га на мі), не 
за вяр шы лі ся пры няц цем «па да рун ка». 
Та кія дзе ян ні рас цэнь ва юц ца як за мах 

на да чу і атры ман не ха ба ру. Важ ным 
срод кам пра фі лак ты кі пра яў ка руп цыі 
па він на стаць уста наў лен не ад каз нас ці 
за пра па но ву служ бо вай асо бе атры-
маць не ле галь ны пры бы так. Па доб ныя 
нор мы іс ну юць у за ка на даў стве мно гіх 
за меж ных кра ін і даў но аб мяр коў ва юц-
ца бе ла рус кай пра ва знаў чай су поль-
нас цю. Як вя до ма, по пыт на ра джае пра-
па но ву, так што важ на лік ві да ваць са му 
спа ку су пра па на ваць чы ноў ні ку гро шы 
за спры яль нае вы ра шэн не пы тан ня. Та-

му ў гэ тым кі рун ку, хут чэй за ўсё, ка рэк-
ці роў кі так са ма бу дуць уно сіц ца.

Пад рых тоў ка пра ек та за ко на з'яў ля-
ец ца свое ча со вай ме рай, а той факт, 
што пы тан не вы но сіц ца на гра мад скае 
аб мер ка ван не, свед чыць пра яго вы-
со кую са цы яль ную знач насць і пра 
жа дан не рас пра цоў шчы каў да ку мен та 
па чуць і ўлі чыць на ва тар скія пра па но вы 
ак тыў най част кі гра мад ства. Па доб ныя 
гра мад скія аб мер ка ван ні — цал кам на-
ту раль ная прак ты ка, ка лі пры ма ец ца 
тое ці ін шае знач нае дзяр жаў нае ра-
шэн не ў Бе ла ру сі. На га даю, ка лі пры-
ма ла ся лё са вы зна чаль нае ра шэн не аб 
бу даў ніц тве атам най элект ра стан цыі, 
па ўсёй кра і не пра хо дзі лі гра мад скія 
слу хан ні.

Што ты чыц ца нор маў, па зна ча ных у 
пра ек це да ку мен та, то па шэ ра гу па ла-
жэн няў ён дуб лі руе мі ну лую рэ дак цыю. 
Пры гэ тым іс нуе шэ раг прын цы по вых но-
ва ўвя дзен няў, якія ўяў ля юць ці ка васць 
для раз віц ця гра мад скай дыс ку сіі. Па-
пер шае, гэ та кан фіс ка цыя пен сій дзяр-
жаў на га слу жа ча га ў асоб, якія да пус ці лі 
зла чын ства су праць ін та рэ саў служ бы ці 
ўчы ні лі цяж кія і асаб лі ва цяж кія зла чын-
ствы. Та кая нор ма вы гля дае аб са лют на 

спра вяд лі вай, та му што ка лі ча ла век 
пра ца ваў на вы со кай дзяр жаў най па-
са дзе і здзейс ніў цяж кае зла чын ства 
су праць ін та рэ саў служ бы, то ўзні кае 
пы тан не: ці мае ён за кон нае і ма раль-
нае пра ва ка рыс тац ца ней кі мі льго та мі, 
якія яму да ва ла яго мі ну лае ста но ві шча? 
Ка лі ён свя до ма здзейс ніў зла чын нае 
дзе ян не і згань біў го нар дзярж слу жа ча-
га, то на ўрад ці гра мад ства мо жа даць 
яму якія-не будзь пры ві леі.

Яшчэ адзін пункт ты чыц ца па рад ку 
пе ра са джван ня з ад на го крэс ла ў ін шае 
кі раў ні коў, якія ра ней пра ва лі лі ад каз-
ны ўчас так ра бо ты і бы лі зволь не ны з 
зай ма е май па са ды, або якія да пус ці лі 
зла чын нае дзе ян не, пра ва па ру шэн не, 
цяж кія дыс цып лі нар ныя пра ві ны. На 
жаль, та кая прак ты ка на ват у Бе ла ру сі 
ме ла мес ца быць. Але з пры няц цем за-

ко на пра ва выя, фар маль ныя пад ста вы 
для па доб ных дзе ян няў бу дуць лік ві-
да ва ны.

Акра мя та го, ка жу чы пра важ насць 
вы не се на га на аб мер ка ван не пра ек та 
за ко на, не аб ход на кан ста та ваць, што 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь да сяг ну ла знач-
ных вы ні каў у сфе ры ба раць бы з ка-
руп цы яй, — а гэ та фак тыч на з'яў ля ец ца 
ад ной з асноў унут ра най дзяр жаў най 
па лі ты кі. У на шай кра і не ўзро вень ка-
рум пі ра ва нас ці дзяр жаў най служ бы 
най больш ніз кі ў па раў на нні з кра і на мі 
пост са вец кай пра сто ры, уз ро вень ла-
тэнт най (не вы яў ля е май) ка руп цый най 
зла чын нас ці так са ма на па ра дак ні жэй, 
чым у ін шых дзяр жа вах. Трэ ба па мя-
таць, што ме на ві та ха бар ніц тва да вя ло 
Лі вію, Укра і ну да гра ма дзян скай вай-
ны: вы ра шэн не пы тан няў «па бла це» 
ста ла ка та лі за та рам са цы яль най на-
пру жа нас ці ў гра мад стве. Ба раць ба з 
гэ тай з'я вай у нас — апо ра для моц най 
і ста біль най дзяр жаў най ула ды.

Аля сандр ШПА КОЎ СКІ, 
ды рэк тар ін фар ма цый на-

асвет ніц кай уста но вы
«Ак ту аль ная кан цэп цыя»
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ХА БАР НІ КІ АД КА ЖУЦЬ 

Як вя до ма, по пыт на ра джае 
пра па но ву, так што важ на 
лік ві да ваць са му спа ку су 
пра па на ваць чы ноў ні ку гро шы 
за спры яль нае вы ра шэн не 
пы тан ня.

БА РАЦЬ БА З КА РУП ЦЫ ЯЙ —
АС НО ВА СТА БІЛЬ НАС ЦІ ДЗЯР ЖА ВЫ 

ТРЫ МА ЕМ КУРС НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»!
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Ад каз ны 1-ы ну мар да стаў ся 
11-га до вай брас таў чан цы Юлі 
Ле ві най, а за кры ваць кон курс-
ны кан цэрт вы па ла Ані Зай ца-
вай — да рэ чы, ле тась мін чан ка 
вы цяг ну ла та кі ж са мы па рад-
ка вы ну мар. Са мая юная фі на-
ліст ка, Ула дзі сла ва Да ра шэ віч 
з Мін ска, вый дзе на сцэ ну пад 
ну ма рам 4. Адзі на му сё ле та ду-
э ту, бра ту і сяст ры Ксе ніі і Паў лу 
Ла шчэў скім са Сло ні ма, да стаў-
ся ну мар 8.

…Для мно гіх з іх гэ та ўжо 
не пер шая спро ба штур ма ваць 
між на род ны пе сен ны кон курс; 
На дзя Мі ся ко ва і Аня Зай ца ва 
з Мін ска, Ан ге лі на Пі пер з вёс-
кі Аст ра ме ча ва Брэсц кай воб-
лас ці ле тась ужо вы сту па лі ў 
фі на ле на цы я наль на га ад бо ру; 
мін ча нін Ан то ній Ка нап ля нік і 
прад стаў ні ца Ма ла дзеч на Да р'я 
Атро шан ка дай шлі да фі на лу ў 
2012 го дзе. Але хто ска заў, што 
з во пы там хва ля ван ня менш? 

У па мкнен ні вы сту піць лепш за 
ўсіх ар тыс ты, зда ец ца, га то вы 
га дзі на мі ад точ ваць кож ны рух 
і но ту, а не ка то рых да во дзі ла ся 
ледзь не пры му со ва ад праў ляць 
ад па чы ваць.

По бач з дзець мі пе ра жы ва лі 
да рос лыя — пе да го гі па ва ка ле, 
ха рэо гра фы і баць кі ўдзель ні каў, 
якія прад стаў ля лі ў тэ ле сту дыі 
свае кон курс ныя ну ма ры кі раў-
ні кам пра ек та. Па вы ні ках гэ та га 
па пя рэд ня га пра гля ду не ка то-
рыя кан кур сан ты атры ма лі рэ-
ка мен да цыі ад нос на сты лю вы-
ступ лен ня, пра цы над дэ та ля мі і 
кан чат ко вай шлі фоў кі ну ма роў.

«Прак тыч на ўсе ну ма ры 
ўдзель ні каў ужо га то вы, — ад-
зна чае кі раў нік ра бо чай гру пы 
на цы я наль на га ад бо рач на га 
ту ру дзі ця ча га кон кур су пес ні 
«Еў ра ба чан не-2014», вы ка наў-
чы прад зю сар га лоў най ды рэк-
цыі тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» 
Люд мі ла БА РА ДЗІ НА. — Але 
пэў ныя за ўва гі ёсць заўж ды, 
бо ча сам не ка то рыя па пя рэд нія 

рэ ка мен да цыі пе да го гі і баць кі 
ўспры ма юць за над та лі та раль-
на. На прык лад, га лоў ны ха рэо-
граф-па ста ноў шчык шоу Воль га 
Шам ро ва на пра гля дзе вы ка за ла 
не ка то рыя па ра ды на конт та го, 
што ў ну ма рах вар та ад ка рэк та-
ваць, каб у ва ка ліс таў не збі ва ла-
ся ды хан не. Але ў асноў ным усе 
па пя рэд нія за ўва гі чле наў жу ры 
ўлі ча ны, што вель мі ра дуе.

Пры ем ная дэ таль: у фі наль-
ным шоу 3 з 10 прад стаў ле ных 
пе сень пра гу чаць на бе ла рус кай 
мо ве. А вось анг лій скую (яе, па-
вод ле пра ві лаў дзі ця ча га «Еў ра-
ба чан ня», у тэкс це да пус ка ец ца 
да 25%) ра шы лі вы ка рыс таць 
толь кі двое юных ар тыс таў. Хто з 
іх най леп шым чы нам прой дзе не 
толь кі ва каль ны і тан ца валь ны, 
але яшчэ і псі ха ла гіч ны іс пыт і за-
ва юе сэр цы як пуб лі кі, так і пра-
фе сій на га жу ры, да ве да ем ся ўжо 
29 жніў ня. Пра мую транс ля цыю 
шоу бу дуць вес ці тэ ле ка на лы 
«Бе ла русь 1» і «Бе ла русь 24».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Куп ляй це бе ла рус кае!Куп ляй це бе ла рус кае!  ��

МО ЖАМ, КА ЛІ ЗА ХО ЧАМ 
Ай чын ныя вы твор цы ства ра юць кан ку рэн та здоль ны пра дукт для за ме ны ім пар ту 
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Открытое акционерное общество 
«Минский домостроительный комбинат», 

расположенное по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43
извещает акционеров о том, что 28 августа  2014 г. в 15.00 

в актовом зале предприятия состоится 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
О начислении и выплате дивидендов  за первое полугодие 2014 года.

С проектами решения собрания акционеры могут ознакомиться в 
рабочие дни, начиная с 18  августа 2014 года по месту нахождения 
Общества (инвестиционный отдел, 3-й этаж).

Регистрация участников собрания будет проводиться в актовом зале 
предприятия с 14.15 до 14.45. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера – нотариально заверенную доверенность).

УНП 100258980

Антикризисный управляющий ЧП «Правовая компания «БелПрофКонсалт» 
(г. Минск, ул. Смоленская, 15-616, тел. 8-029-133-01-01) 

объявляет о проведении 03.10.2014 г. открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «Эс Пи Ай Текнолоджи».  

На торги выставлены, б/у основные средства; более 450 наим. материалов 
по производству, ремонту, наладке компрессорного (котельного) оборудования, 
запасных частей для ремонта электроинструмента.  

Время, место торгов, список имущества с указанием начальной цены, шага 
торгов, размера задатка и иная информация в соответствии с Законом «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» размещена в Едином государ-
ственном реестре сведений о банкротстве по ссылке bankrot.gov.by (для поиска 
ввести наименование должника ООО «Эс Пи Ай Текнолоджи») УНП 690569972

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 400/С-69052 (назначе-
ние – здание специализированное трубопроводного 
транспорта), площадью 116,7 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002007937, площадью 
0,031 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания канализационной насосной станции) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4. При-
мечания: земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании земель: земельный 
участок, расположенный в охранной зоне сетей и соору-
жений канализации, код -13,5, площадь – 0,0102 га

Начальная цена 
продажи 

25 131 856 (двадцать пять миллионов сто тридцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
1 256 593 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч 

пятьсот девяносто три) белорусских рубля

Продавец 
Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль», 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор 
торгов

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
 г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел. 41-98-32, 41-98-34

Условия аукциона Без условий 

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.

Аукцион состоится 27 августа 2014 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении 
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 21.05.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 22 августа 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».

У ЛЯ СЫ ПА-РА НЕЙ ША МУ НЕЛЬ ГА 
Клас па жар най не бяс пе кі на боль шай част цы тэ ры то рыі кра-
і ны зні зіў ся да пер ша га-дру го га. Ад нак Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі на гад вае, што за ба ро ну на на вед ван не ля соў ні хто 
не ад мя няў і дзяр жаў ная ляс ная ахо ва па-ра ней ша му пра цуе 
ва ўзмоц не ным рэ жы ме.

З па чат ку ме ся ца яна пра вя ла 1 826 рэй даў з мэ тай кант ро лю за за-
ха ван нем гра ма дзя на мі аб ме жа ван няў і за ба ро ны на на вед ван не ляс ных 
угод дзяў. Па іх вы ні ках за па ру шэн не па тра ба ван няў па жар най бяс пе кі ў 
ля сах ці на тар фя ні ках да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці бы лі пры цяг ну ты 
359 па ру шаль ні каў, яшчэ 25 — за рас клад ван не вог ні шчаў у за ба ро не-
ных мес цах. На кла дзе на штра фаў на су му 12,9 міль ё на руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЕР ГІЙ РА ДА НЕЖ СКІ — У ЗО ЛА ЦЕ І СЕ РАБ РЫ 
На цы я наль ны банк вы пус ціў у аба ра чэн не па мят ныя ма не ты 
«Пра па доб ны Сер гій ігу мен Ра да неж скі» се рыі «Жыц цё свя тых 
пра ва слаў най царк вы» — за ла тую і ся рэб ра ную.

За ла тая ма не та мае на мі нал 5000 руб лёў, ма су 500 г, про бу спла ву 
999,9, дыя метр 80,25 мм, ты раж да 77 штук. Ся рэб ра ная — на мі нал 
500 руб лёў, ма су 500 г, про бу спла ву 925, дыя метр 100,25 мм, ты раж да 
777 штук. Апош нія ад ча ка не ны на ма нет ным два ры ТАА «Б. Х. Май ерс 
Кун стпрэ ге анш тальт» у Гер ма ніі якас цю «пруф». За ла тыя ма не ты — на 
Лі тоў скім ма нет ным два ры якас цю «пруф».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЖЫЎ ЗА КОШТ ПРЭ МІЙ СУ ПРА ЦОЎ НІ КАЎ 
У Ма гі лё ве за вяр шы лі рас сле да ван не кры мі наль най спра вы ў да-
чы нен ні да бы ло га ге нды рэк та ра «Кры чаў цэ мент на шы фера». 

Бы ло му кі раў ні ку прад' яў ле на аб ві на вач ван не ў шэ ра гу ка руп цый-
ных зла чын стваў. За тры ма лі яго ра бот ні кі пра ва ахоў ных ор га наў у 
ся рэ дзі не мі ну ла га ве рас ня ў служ бо вым ка бі не це пры атры ман ні 
10 міль ё наў руб лёў. 

— Экс-кі раў нік з са ка ві ка па ве ра сень мі ну ла га го да вёў збор гро-
шай з прэ мі яль ных вы плат сва іх ра бот ні каў, — па ве да міў на чаль нік 
след ча га ўпраў лен ня УСК па Ма гі лёў скай воб лас ці пал коў нік 
юс ты цыі Аляк сей ЯР ШОЎ. — За гэ ты тэр мін ён не за кон на атры маў 
214 міль ё наў руб лёў. Акра мя гэ та га, аб ві на вач ва ны не ад на ра зо ва 
атрым лі ваў гра шо выя ўзна га ро ды ад прад стаў ні ка пры ват на га прад-
пры ем ства за вы ра шэн не пы тан няў, якія ўва хо дзяць у яго кам пе тэн-
цыю. Па ка зан ні да лі 148 па цяр пе лых.

На ма гі лёў скую ква тэ ру бы ло га кі раў ні ка, яго «Фоль ксва ген» кош-
там 45 ты сяч до ла раў і ін шую ма ё масць на агуль ную су му звыш 
1,67 міль яр да руб лёў на кла дзе ны арышт. Шко ду ў па ме ры 214 міль-
ё наў аб ві на вач ва ны кам пен са ваў. Экс-ген ды рэк та ру па гра жае да 
12 га доў па збаў лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФактФакт  ��

Да рэ чы 
Як ста ла вя до ма «Звяз дзе», 

на фі наль ны кан цэрт бе ла рус ка-
га на цы я наль на га ад бо ру на дзі-
ця чае «Еў ра ба чан не» пры едуць 
прад стаў ні кі Еў ра пей ска га вя-
шчаль на га са ю за — за сна валь-
ні ка і ар га ні за та ра між на род на га 
кон кур су. Так са ма па гля дзець, 
як пра цуе бе ла рус кая ка ман да, і 
пе ра няць во пыт жа да юць прад-
стаў ні кі Венг рыі — гэ тая кра і на 
яшчэ ні ко лі не ўдзель ні ча ла ў дзі-
ця чым «Еў ра ба чан ні».

На га да ем, у між на род ным 
кон кур се, які ў апош нія не каль кі 
га доў зву зіў уз рос та выя рам кі, 
мо гуць пры маць удзел юныя ар-
тыс ты, якім споў ні ла ся не менш 
за 10 і не больш за 15 га доў. Дзі-
ця чае «Еў ра ба чан не-2014», якое 
прой дзе 15 ліс та па да ў го ра дзе 
Ва ле та (Маль та), збя рэ кан кур-
сан таў як мі ні мум з 14 кра ін, якія 
па цвер дзі лі свой удзел, у тым лі-
ку ўпер шы ню — з Іта ліі і Чар на-
го рыі.

Ад каз насць і за ся ро джа насць ад-
чу ва ла ся на тва рах спарт сме наў 
на цы ры мо ніі ад крыц ця спа бор-
ніц тваў. Так, удзель ні кі, се дзя чы 
на тры бу не, усмі ха лі ся ў аб' ек ты-
вы фо та ка мер, ві та лі ся са сва і мі 
ста ры мі зна ё мы мі-са пер ні ка мі, 
але, ві даць, ду ма лі не толь кі пра 
цу доў ную шоу-пра гра му ад бе-
ла рус кіх гас па да роў. Да пер шых 
па пя рэд ніх за ез даў за ста ва ла ся 
лі та раль на не каль кі га дзін…

Між ін шым, як ад зна чыў Адам Ро-
шэк, прэ зі дэнт Еў ра пей скай аса цы я цыі 
сту дэнц ка га спор ту, сё лет ні чэм пі я нат 
па біў рэ корд ся род удзель ні каў. Тут, 
пад Мінск ам, са бра лі ся 252 вес ля ры 
з 22 кра ін. Сва іх спарт сме наў у Мінск 
на кі ра ва лі на ват за акі ян скія Мек сі ка і 
Бра зі лія!

— На гэ ты чэм пі я нат пры еха лі год-
ныя са пер ні кі. Тут ёсць за ка го «па-
хва рэць» і на ка го па гля дзець, — ка-
жа адзін з лі да раў на шай ка ман ды 
вес ля роў-бай да рач ні каў Алег Юрэ ня, 
двух ра зо вы чэм пі ён Еў ро пы. — На-
прык лад, за Чэ хію вы сту пае Ёзэф 
До стал, які сё ле та двой чы пе ра ма гаў 
на чэм пі я на це све ту. У мац ней шым 

скла дзе пры еха ла збор ная Поль шчы. 
Шмат вя до мых ім ёнаў і ся род на шых 
дзяў чат-бай да рач ніц. А гэ та і Ма ры на 
Літ він чук (Пал та ран), Воль га Ху дзен-
ка, На дзея Ля пеш ка (Па пок), брон за-
выя пры зёр кі алім пі я ды ў Лон да не, 
Мар га ры та Ціш ке віч, пе ра мож ца 
пер шын ства Еў ро пы, Са фія Юр чан ка 
(Мі хей чык), ула даль ні ца ся рэб ра най 

уз на га ро ды чэм пі я на ту све ту-2014. 
Ад нас па тра бу ец ца доб рае вы ступ-
лен не, і мы па спра бу ем зра біць усё 
для гэ та га.

Да рэ чы, і ся род ка на іс таў так са ма 
бу дзе на ка го звяр нуць ува гу. За «зо-
ла та» па зма га юц ца доб ра вя до мыя 
ай чын на му ба лель шчы ку Анд рэй Баг-
да но віч, пе ра мож ца Алім пі я ды ў Пе кі не 
на ка ноэ-двой цы на дыс тан цыі 1000 м, 
а так са ма Дзя ніс Га ра жа, шмат ра зо вы 
чэм пі ён све ту і Еў ро пы.

— На гэ тых спа бор ніц твах у бе ла ру-

саў па да браў ся моц ны склад, — за ўва-
жае Сяр гей Ма ка ран ка, чэм пі ён Алім-
пі я ды ў Ры ме-1960 на бай дар цы-двой-
цы. — А та му ў на шых спарт сме наў ёсць 
шан цы па тра піць на п'е дэс тал.

Фі наль ныя за ез ды ад бу дуц ца ў су-
бо ту і ня дзе лю. Па ча так ра ніш няй пра-
гра мы ў 9:00. Пры яз джай це — не па-
шка ду е це!

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра.

Мін скі ра ён

�

Пра СПОРТПра СПОРТ  ��БЕ ЛА РУС КАЯ ВА ДА
ВЫ ЗНА ЧЫЦЬ ЛЕП ШЫХ 

Эрык СЭНТ РОН, ге не раль ны сак ра тар Між на род най фе дэ ра цыі сту дэнц-
ка га спор ту (FІSU):

— Бе ла русь ужо ка ля 20 га доў з'яў ля ец ца ак тыў ным чле нам FІSU і ўдзель ні чае 
ў спа бор ніц твах, але яшчэ ні ко лі не вы сту па ла ў ро лі ар га ні за та ра. Атрым лі ва-
ец ца, што гэ та ме ра пры ем ства — гіс та рыч ны мо мант. Для вес ла ван ня на бай-
дар ках і ка ноэ вель мі важ ны вы со кі ўзро вень інф ра струк ту ры. І гэ ты вяс ляр ны 
ка нал ад каз вае ўсім еў ра пей скім і су свет ным стан дар там, з'яў ля ец ца леп шай 
пля цоў кай для пра вя дзен ня па доб на га чэм пі я на ту. На са мрэч я пры ехаў да вас не 
толь кі для та го, каб пра кант ра ля ваць і даць ацэн ку бя гу ча му чэм пі я на ту, а яшчэ 
і для су стрэ чы з прад стаў ні ка мі ўла ды, аб мер ка ваць да лей шае су пра цоў ніц тва. 
У пры ват нас ці, маг чы масць пра вя дзен ня ў Бе ла ру сі шмат дыс цып лі нар ных ме-
ра пры ем стваў. Та кіх як лет нія ці зім нія ўні вер сі я ды. Я вы со ка ацэнь ваю вы ні кі 
свай го ві зі ту і спа дзя ю ся, што ўжо ў блі жэй шы час мы вер нем ся да вас з ра бо чай 
гру пай, каб прад ста віць поў ны па кет да ку мен таў, не аб ход ных для ар га ні за цыі 
ўні вер сі я ды ў на ступ ныя га ды.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 «Мы ж гэ та ўсё мо жам зра біць! — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Мы 
па він ны ады сці ад ім пар ту яб лы каў, пла доў на огул. Гэ та мы мо-
жам атрым лі ваць са мі». На яго дум ку, не аб ход на вы зна чыц ца з 
тэх на ло гі я мі, вы ву чыць во пыт ін шых кра ін.

На пры кла дзе СВК «Пра грэс-Вер ця ліш кі» Прэ зі дэнт азна ё міў ся з 
тым, якія ін тэн сіў ныя сіс тэ мы вы твор час ці пла доў і ягад пры мя ня юц-
ца ў су час ным са да вод стве. Сад, за кла дзе ны ў гэ тай гас па дар цы, 
з'яў ля ец ца ад ным з пер шых са доў пра мыс ло ва га ты пу ў Бе ла ру сі. 
Тут куль ты ву ец ца больш за 40 сар тоў яб лынь. Гас па дар ка вы рошч-
вае так са ма бу я кі і са до выя су ні цы. Для за хоў ван ня яб лы каў у гас-
па дар цы па бу да ва на схо ві шча ўмя шчаль нас цю 2,2 тыс. т у се зон. 
Яб лы кі за хоў ва юц ца з ве рас ня да кра са ві ка-мая, пры гэ тым стра ты 
мі ні маль ныя. У 2009 го дзе тут бы ла ўста ноў ле на лі нія, якая сар туе 
пла ды па ва зе, дыя мет ры і ін тэн сіў нас ці афар боў кі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць «Пра грэс-Вер ця ліш кі» леп шай 
гас па дар кай у кра і не. На яго дум ку, сю ды трэ ба на кі роў ваць кі-
раў ні коў для пе рай ман ня во пы ту па спя хо ва га гас па да ран ня, а 
так са ма на прак ты ку сту дэн таў на ву чаль ных уста ноў сель ска гас-
па дар ча га про фі лю.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы пра па нуе гу бер на та рам паў днё вых 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі звяр нуць ува гу на вы рошч ван не бах ча вых куль-
тур у су вя зі са змя нен нем клі ма тыч ных умоў. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
рас ка заў, што ў гэ тым го дзе на сва ім участ ку вы рас ціў і ка ву ны, 
і ды ні. Па вод ле яго слоў, ка ву ны атры ма лі ся на ват смач ней шыя 
за аст ра хан скія. «Аказ ва ец ца, у нас мож на вы рошч ваць ка ву ны. І 
гэ та ў Мін ску, не на поўд ні! А там і праб лем ня ма ні я кіх, — лі чыць 
Прэ зі дэнт. — Я на са бе пра ве рыў, што ў нас мож на вы рошч ваць 
бах ча выя. Ву чо ныя — ма лай цы».

На огул Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што сель ская гас па дар-
ка ў ста не вый сці на са ма акуп насць, і дзяр жа ва бу дзе фі нан са ваць 
толь кі перс пек тыў ныя пра ек ты. «На строй вай це ся на пра цу ўжо ты мі 
сі ла мі, якія сён ня ёсць. Ма са тэх ні кі, лю дзі хо чуць пра ца ваць — пра-
цуй це! Та му што асноў ныя срод кі дзяр жа ва па він на бу дзе на кі ра ваць 
на ме ра пры ем ствы і пра гра мы, за якія яна, перш за ўсё, ад каз вае: 
да ро гі, зем лі, ме лі я ра цыя і г. д. Гэ та га лоў нае для дзяр жа вы», — ска-
заў Прэ зі дэнт. «Да лей цяг нуць на пля чах сель ска гас па дар чую вы-
твор часць — нель га. Трэ ба, каб ся ля не са мі за раб ля лі», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён звяр нуў ува гу на тое, што сён ня цэ ны на 
пра дук цыю сель гас вы твор час ці до сыць вы со кія і на ёй мож на доб ра 
за ра біць. «Гэ та не зна чыць, што мы ка гось ці не пад тры ма ем. Ка лі 
трэ ба, ка лі мы ба чым перс пек ты ву, што, уклаў шы ру бель, заўт ра 
бу дзе ад да ча — мы ўкла дзём», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён пад крэс ліў, што дзяр жа ва бу дзе кроп ка ва фі нан са ваць пра-
ек ты, асаб лі ва пад па трэб ную пра дук цыю. «Та му што іс ці агуль ным 
фрон там, як ра бі лі, не трэ ба. Ужо з'я ві ла ся шмат на хлеб ні каў, якія 
ся дзяць і ду ма юць: да дуць. Ні чо га ні хто не дасць», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

СКА РЫС ТАЦЬ МО МАНТ,
КАБ ЗА РА БІЦЬ ГРО ШЫ

Час цей за ўсё ка руп цый ныя 
зла чын ствы за сна ва ны на фак це 
атры ман ня ха ба ру. У пра ек це 
за ко на не аб ход на мак сі маль на 
ўлі чыць ад каз насць і тых,
хто дае ха бар.

У За слаўі рас па чаў ся VІ чэм пі я нат све ту
па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ ся род сту дэн таў


