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Са міт Еў ра са ю за, што ад-
быў ся 30 жніў ня 2014, меў 
да во лі важ нае зна чэн не як 
для бу ду чы ні Бе ла ру сі, так 
і для Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Най больш іс тот нае пы тан не 
са мі ту бы ло аб тым, ці іс ці 
ЕС і ў да лей шым па шля-
ху на рошч ван ня санк цый 
су праць Ра сіі або пе рай сці 
да кар ды наль на но вай па-
лі ты кі. Ад ной з за дач бе ла-
рус кай знеш няй па лі ты кі 
бы ло да па маг чы як Ра сіі, 
так і Укра і не ўрэ гу ля ваць 
усе су пя рэч нас ці, па коль кі 
ме на ві та ўкра ін ская сі ту а-
цыя да ва ла пад ста вы для 
аб мер ка ван ня ў ЕС па доб-
ных кро каў.

Ня гле дзя чы на тое, што су-
стрэ ча ў Мін ску 26 жніў ня бы ла 
до сыць плён най (Ула дзі мір Пу-
цін і Пётр Па ра шэн ка ад на ві лі 
аса біс ты кан такт і аб мя ня лі ся 
дум ка мі аб перс пек ты вах кан ца 
гра ма дзян скай вай ны ва Укра і-
не), на са мі це Еў ра са ю за бы ло 
ўсё ж вы ра ша на пай сці па шля ху 
но вых санк цый су праць Ра сіі.

Пад час са мо га ме ра пры ем-
ства но выя санк цыі аб ве шча ны 
не бы лі, ад нак Пётр Па ра шэн ка 
за явіў, што яны аб мяр коў ва лі ся 
і ўсё ж бу дуць уве дзе ны. У якас-
ці апош ня га шан цу для Ра сіі па-
збег нуць санк цый ім бы ла агу ча-
на су стрэ ча ў Мін ску 1 ве рас ня 
(па ся джэн не трох ба ко вай кан-
такт най гру пы Укра і на—АБСЕ—
Ра сія), што зноў вы во дзіць Мінск 
у цэнтр вы ра шэн ня гэ тай праб-
ле мы. Хоць і цяж ка ча каць, што 
гэ тае сур' ёз нае пы тан не мо жа 
быць вы ра ша на ў рам ках ад ной 
мін скай су стрэ чы.

На са мі це бы ло так са ма зроб-
ле на да стат ко ва шмат рэз кіх 
за яў у ад рас Ра сіі. Як ад зна чыў 
стар шы ня Еў ра ка мі сіі Жа зэ Ма-
ну эл Ба ро зу, «ка лі не бу дзе змен 
у па во дзі нах ра сій ска га кі раў ніц-
тва і мы не змо жам прый сці да 
са праўд на га па лі тыч на га пра цэ-
су, я ба ю ся, што да лей шая эс-
ка ла цыя мо жа не да зво ліць ад-
на віць тыя ад но сі ны, якія, як я 
лі чу, у ін та рэ сах боль шас ці (кра-
ін-чле наў) ЕС і Ра сіі. Пад гэ тым 
я маю на ўва зе кроп ку не зва ро-

ту». А прэ зі дэнт Літ вы і зу сім па-
ве да мі ла пры сут ным, што Ра сія 
ата ка ва ла Укра і ну, і за клі ка ла да 
па ста вак зброі Укра і не.

Рэ ак цыя ЗША на ра шэн ні 
са мі ту ЕС бы ла цал кам прад ка-
заль най. Прэс-сак ра тар Бе ла га 
до ма па на цы я наль най бяс пе цы 
Кей тлін Хэй дан за яві ла: «Мы ві-
та ем ра шэн не Еў ра пей ска га 
са ве та пра дэ ман стра ваць цвёр-
дую пад трым ку су ве рэ ні тэ ту і тэ-
ры та ры яль най цэ лас нас ці Укра і-
ны, а так са ма пад рых та ваць для 
раз гля ду ў най блі жэй шыя дні да-
лей шыя санк цыі».

Яшчэ ад ным важ ным вы ні кам 
са мі ту ста ла пры зна чэн не дзвюх 
но вых най вы шэй шых служ бо вых 
асоб у іе рар хіі Еў ра са ю за, што, 
улас на ка жу чы, і бы ло га лоў най 
афі цый най мэ тай ме ра пры ем-
ства. Прэм' ер-мі ністр Поль шчы 
До нальд Туск пры зна ча ны стар-
шы нёй Еў ра пей ска га са ве та 
за мест Хер ма на Ван Рам пея, 
а мі ністр за меж ных спраў Іта ліі 
Фе дэ ры ка Ма ге ры ні ста не но-
вым вяр хоў ным прад стаў ні ком 
Еў ра са ю за па за меж ных спра-
вах і ві цэ-прэ зі дэн там Еў ра ка-
мі сіі, змя ніў шы на гэ тай па са дзе 
бры тан ку Кэт рын Эш тан.

У Поль шчы па ча лі ся сур' ёз-
ныя дыс ку сіі аб тым, што ж ця-
пер бу дзе з лі бе раль най пар ты яй 
«Гра ма дзян ская плат фор ма», па-
коль кі, на дум ку мно гіх, До нальд 
Туск з'яў ляў ся са мым яр кім яе 
прад стаў ні ком і знай сці раў на-
цэн ную за ме ну бу дзе вель мі ня-
прос та. З пунк ту гле джан ня экс-
пер таў, но выя пры зна чэн ні ў ЕС 
ма юць два іс тыя на ступ ствы для 
Ра сіі. Пры зна чэн не на вы со кую 
па са ду прад стаў ні ка Поль шчы, 

не су мнен на, з'яў ля ец ца не га ты-
вам, уліч ва ю чы ўсе скла да нас ці 
ра сій ска-поль скіх ад но сін. У да-
чы нен ні да Фе дэ ры ка Ма ге ры ні 
да мі ну ю чы мі з'яў ля юц ца вы сно-
вы, што Маск ва больш вый гра ла, 
чым прай гра ла, па коль кі італь ян-
ка сім па ты зуе Маск ве, што, да-
рэ чы, доў га пе ра шка джа ла яе 
пры зна чэн ню на гэ тую па са ду.

Што ты чыц ца на ступ стваў 
но вых пры зна чэн няў для Бе ла-
ру сі, то яны до сыць па доб ныя. 
На жаль, з поль скі мі па лі ты ка мі, 
ня гле дзя чы на не па срэд нае су-
сед ства на шых кра ін, нам да во лі 
скла да на да мо віц ца. Не ска заць, 
што Бе ла русь не ро біць спроб 
(ад ной з іх з'яў ля ец ца ня даў ні ві-
зіт мі ніст ра за меж ных спраў Бе-
ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея ў Вар-
ша ву), але, як пра ві ла, вы вес ці 
ад но сі ны на ста біль на па зі тыў ны 
ўзро вень скла да на.

У да чы нен ні да Фе дэ ры ка 
Ма ге ры ні не су мнеў ным плю сом 
з'яў ля ец ца яе італь ян скае па хо-
джан не. Ка лі яе па пя рэд ні ца ў 
га лі не прад стаў ніц тва знеш няй 
па лі ты кі ЕС, ба ра не са Кэт рын 

Эш тан бы ла ро дам з Вя лі ка-
бры та ніі, якая з'яў ля ец ца са мым 
важ ным са юз ні кам ЗША ў Еў-
ра са ю зе, што, без умоў на, на-
клад ва ла ад бі так на яе па зі цыю 
ў ад но сі нах да на шай кра і ны, то 
мець спра ву з Іта лі яй і яе па лі-
ты ка мі Бе ла ру сі заў сё ды бы ло 
не па раў наль на ляг чэй. Акра мя 
гэ та га, Фе дэ ры ка Ма ге ры ні вя-
до мая як доб ры ана лі тык, здоль-
ны раз бі рац ца ў скла да ных пы-
тан нях між на род ных ад но сін. А 
ця пе раш нія ад но сі ны Бе ла ру сі з 
Еў ра пей скім са юзам як раз і з'яў-
ля юц ца пы тан нем та ко га кштал-
ту, і хо чац ца ве рыць, што для 
іх раз бла кі ра ван ня здоль нас ці 
Ма ге ры ні бу дуць да мес ца.

Зрэш ты, не бу дзем за бы вац-
ца пра тое, што паў на моц твы ця-
пе раш ніх стар шы ні Еў ра пей ска-
га са ве та Хер ма на Ван Рам пея 
і вяр хоў на га прад стаў ні ка Еў-
ра са ю за па за меж ных спра вах 
Кэт рын Эш тан скон чац ца яшчэ 
толь кі праз тры ме ся цы.

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

�

Мер ка ван не Мер ка ван не   ��

Акра мя гэ та га, Фе дэ ры ка 
Ма ге ры ні вя до мая 
як доб ры ана лі тык, 
здоль ны раз бі рац ца 
ў скла да ных пы тан нях 
між на род ных ад но сін. 
А ця пе раш нія ад но сі ны 
Бе ла ру сі з Еў ра пей скім 
са юзам як раз і з'яў ля юц ца 
пы тан нем та ко га кштал ту.

ЛЯ СЫ Ў БЯС ПЕ ЦЫ
У кра і не ад ме не ны рэ жым па вы ша най га тоў нас ці 
функ цы я на ван ня Дзяр жаў най сіс тэ мы па пя рэ джан ня 
і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый. Ён быў уве дзе-
ны 5 жніў ня.

Пра ад ме ну «ў су вя зі з нар ма лі за цы яй ме тэа ра ла гіч най 
аб ста ноў кі на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» га во рыц ца ў 
па ста но ве Са ве та Мі ніст раў №836 ад 27 жніў ня, якая бы ла 
апуб лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар-
та ле.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па-
дар кі, за мі ну лы ты дзень у ляс ным фон дзе не бы ло за фік-
са ва на ні вод на га ўзга ран ня. З па чат ку па жа ра не бяс печ на га 
пе ры я ду і на пер шы дзень ве рас ня ў ляс ным фон дзе Мін-
ляс га са ад бы ло ся 387 па жа раў на агуль най пло шчы больш 
за 171 гек тар.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АД НАЎ ЛЯ ЮЦ ЦА 
РЭЙ СЫ АЎ ТО БУ САЎ НА КІ ЕЎ

У рас кла дзе ру ху аў то бу саў дзяр жаў на га прад пры-
ем ства «Мінск транс» па між на род ных марш ру тах у 
блі жэй шы час ча ка юц ца зме ны.

У пры ват нас ці, з 6 ве рас ня пры пы ня ец ца рух аў то бу саў 
па марш ру це Мінск — Аэ ра порт («Ба рыс паль») на рэй сы 
ад праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 1.00, ад АВ 
«Ус ход ні» ў 1.20 па су бо тах (ад аэ ра пор та «Ба рыс паль» 
у 23.20 па су бо тах, з Кі е ва ў 23.59, з Чар ні га ва ў 2.45 па 
ня дзе лях). З 5 ве рас ня ад наў ля ец ца рух аў то бу саў мар кі 
«МАЗ-251» па марш ру це Мінск — Кі еў на рэй сы ад праў лен-
нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 22.00, ад АВ «Ус ход ні» 
ў 22.45 па пят ні цах (з Кі е ва ў 13.15 па су бо тах, з Чар ні га-
ва ў 16.10 па су бо тах) па дзей ным на марш ру це та ры фе. 
З 12 ве рас ня ад кры ва ец ца рух аў то бу саў па марш ру це 
Мінск — Санкт-Пе цяр бург на но вы рэйс ад праў лен нем з 
Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 14.30 па пят ні цах і ня дзе лях 
(з Санкт-Пе цяр бур га з 13 ве рас ня ў 15.00 па су бо тах і па-
ня дзел ках) па дзей ным на марш ру це та ры фе. З па чат ку 
ме ся ца ад кры ва ец ца так са ма про даж бі ле таў на сем мес цаў 
з Мін ска да та рыф на га пунк та «Брэст АВ» на аў то бу сы, якія 
вы кон ва юць рэ гу ляр ныя рэй сы па марш ру це Мінск — Мюн-
хен ад праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 12.00 (без 
ука зан ня ну ма ра мес ца ў бі ле це).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРАФ ТЭХ УСТА НО ВЫ 
ЧА КА ЮЦЬ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аду ка цыі, у 
160 уста но вах праф тэх аду ка цыі пра доў жа ны пры ём 
да ку мен таў ад абі ту ры ен таў. Да ку мен ты бу дуць пры-
мац ца да поў на га ўкам плек та ван ня ву чэб ных груп, 
але не паз ней чым да 15 ве рас ня. Ма ла дых лю дзей 
ча ка юць у праф тэх уста но вах, якія рых ту юць кад ры 
для ма шы на бу да ван ня, лёг кай пра мыс ло вас ці, сель-
скай гас па дар кі і бу даў ніц тва.

Асо бы, якія па сту па юць у пра фе сій на-тэх ніч ныя ўста но-
вы, па він ны па даць у пры ём ную ка мі сію на ступ ныя да ку мен-
ты: за яву на імя кі раў ні ка, ары гі на лы да ку мен та аб аду ка цыі, 
ме ды цын скую да вед ку аб ста не зда роўя, да ку мен ты, якія 
па цвяр джа юць іх пра ва на льго ты, 6 фо та здым каў па ме рам 
3 х 4 см і да ку мент, які свед чыць іх асо бу (для не паў на лет ніх 
та кім да ку мен там з'яў ля ец ца па свед чан не аб на ра джэн ні).

На дзея НІКАЛАЕВА.

ПА КУ РА ЖЫ ЛІ СЯ 
НА 100 МІЛЬ Ё НАЎ РУБ ЛЁЎ

За тры ма ны ху лі га ны, якія ў ноч з 25 на 26 жніў ня па-
шко дзі лі больш як 30 аў та ма бі ляў у Ма ла дзеч не.

Пры чым па цяр пе лі аў то, пры пар ка ва ныя як на ву лі цы, 
так і ў два рах.

Па гэ тым фак це Ма ла дзе чан скім ра ён ным ад дзе лам 
След ча га ка мі тэ та бы ла за ве дзе на спра ва па част цы 1 
ар ты ку ла 339 Кры мі наль на га ко дэк са — «ху лі ган ства». Су-
пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку вы лу чы лі не каль кі вер сій, 
асноў ная з якіх — ху лі ган ская вы хад ка гру пы пад лет каў, 
адур ма не ных ал ка го лем або нар ко ты ка мі.

У пят ні цу ве ча рам апе ра тыў ні кі Ма ла дзе чан ска га РА УС 
атры ма лі ін фар ма цыю аб маг чы мым да чы нен ні да зла чын-
ства дзвюх ма ла дых лю дзей 1993 і 1995 га доў на ра джэн ня, 
якія пра жы ва лі ў Ма ла дзеч не і пра ца ва лі пад соб ні ка мі ў 
бу даў ні чых фір мах.

У су бо ту ра ні цай адзін з іх быў за тры ма ны. Лі та раль на 
ад ра зу пры яце лі пры зна лі ся ва ўчы не ным. Як вы свет лі ла ся, 
на пя рэ дад ні ў ад на го з іх быў дзень на ра джэн ня. Свят ка ван-
не за цяг ну ла ся на не каль кі дзён. Пас ля ўжы ван ня спірт но га 
ў іх на ра дзі ла ся ідэя па ку ра жыц ца. Яны на пра ця гу больш 
чым дзвюх га дзін іш лі па нач ных ву лі цах, бі лі шкло і фа ры ў 
аў та ма шы нах, якія трап ля лі ся на шля ху, ска ка лі па ка по тах і 
да хах. Па сло вах ху лі га наў, аб на ступ ствах яны не за дум ва-
лі ся. Су ма пры чы не ных страт пад ліч ва ец ца, але ўжо за раз 
ві да воч на, што яны пе ра вы сяць 100 млн руб лёў, па ве да мі ла 
прэс-служ ба УУС Мі набл вы кан ка ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПАН ДА ХО ЧА ЕС ЦІ БОЛЬШ
Жы вё лі на пры кі ну ла ся ця жар най, каб атры маць 
больш бу ла чак і са да ві ны.

У заа пар ку го ра да Чэн ду ў Кі таі ад бы ла ся ра дас ная па-
дзея: са мка пан ды па мя нуш цы Ай Хін за ця жа ра ла. Су пра-
цоў ні кі звя рын ца вы ра шы лі ар га ні за ваць транс ля цыю хо ду яе 
ця жар нас ці і ро даў. Ад нак тэ ле шоу прый шло ся ад мя ніць. Вы-
свет лі ла ся, што хіт рая пан да толь кі пры кі ну ла ся ця жар най, 
каб атры маць больш кор му. Шас ці га до вая Ай Хін дэ ман стра-
ва ла ўсе пры кме ты, ха рак тэр ныя для па чат ку ця жар нас ці: у 
яе знік апе тыт, яна ста ла менш ру хац ца. Спе цы я ліс ты за ўва-
жы лі на ват зме ны гар ма наль на га фо ну. Ад нак аб сле да ван не 
па ка за ла, што на са мрэч пан да не ча кае ма лых.

Бі ё ла гі ад зна ча юць, што пры твор ныя ця жар нас ці зда-
ра юц ца ў пан даў і ў дзі кай пры ро дзе. Але ў ня во лі жы-
вё лы па чы на юць дэ ман стра ваць ха рак тэр ныя па во дзі ны, 
за ўва жыў шы, што бу ду чыя ма мы зна хо дзяц ца на асаб лі вым 
ста но ві шчы. Ця жар ных са мак у га да валь ні ку пе ра вод зяць 
з агуль ных валь е раў у асоб нае па мяш кан не з кан ды цы я не-
рам. Яны атрым лі ва юць больш са да ві ны, бу ла чак і бам бу-
ку. Хіт рыя пан ды ра зу ме юць гэ та і спра бу юць па леп шыць 
якасць свай го жыц ця.

Пас ля та го як хіт расць Ай Хін вы кры лі, ёй прый шло ся 
вяр нуц ца ў агуль ны валь ер.

Па вел РУ САК, «Мінск—На ві ны».

ПАД ВЫ ГЛЯ ДАМ ГА РЭЛ КІ — 
СПІРТ З ВА ДОЙ

Пра ку ра ту ра Мін скай воб лас ці па ма тэ ры я лах упраў-
лен ня па ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі УУС 
Мі набл вы кан ка ма рас па ча ла кры мі наль ную спра ву 
ў да чы нен ні да жы ха ра Ма ла дзеч на за не за кон ную 
прад пры маль ніц кую дзей насць.

Муж чы на не меў лі цэн зіі на ажыц цяў лен не роз ніч на га ганд-
лю спірт ны мі на по ямі. Але гэ та не ста ла пе ра шко дай для про-
да жу жы ха рам го ра да і ра ё на спір таз мя шчаль най пра дук цыі 
су мнеў най якас ці. Пры чым яна раз баў ля ла ся ва дой і пра да ва-
ла ся як га рэл ка. У вы ні ку ганд ляр су ра га та мі за не пра цяг лы 
пе ры яд ча су атры маў да ход больш як 170 млн руб лёў.

— За гэ тае зла чын ства пра ду гле джа на кры мі наль ная 
ад каз насць да трох га доў па збаў лен ня во лі, — кан ста та-
ваў пра ку рор ад дзе ла пра ку ра ту ры Мін скай воб лас ці 
Па вел МОЙ САК.

Па яго сло вах, пра цяг ва юц ца ме ра пры ем ствы па вы яў-
лен ні і ін шых асоб, што зай ма юц ца не за кон ным ганд лем 
су ра гат ны мі на по ямі, па коль кі яны на но сяць не толь кі ма тэ-
ры яль ныя стра ты, але і не па праў ную шко ду зда роўю сва іх 
жа гра ма дзян.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Будзь у кур сеБудзь у кур се  ��

ТЭХ АГЛЯД 
ПА НО ВЫМ 

ПРЭЙ СКУ РАН ЦЕ
Ста ла вя до ма пра но выя та ры фы на па слу гі па пра вя дзен ні 
дзяр жаў на га тэх ніч на га агля ду транс парт ных срод каў на 
ды яг нас тыч ных стан цы ях УП «Бел дзя жаг ляд». Яны ўсту-
пі лі ў сі лу з 1 ве рас ня.

Згод на з прэй ску ран там, за раз пра вя дзен не дзяр жаў на га тэх-
ніч на га агля ду па ты пах транс парт ных срод каў скла дае на ступ ныя 
су мы. За лег ка вы аў та ма біль з ру ха ві ком, які пра цуе на бен зі не, з 
ко ла вай фор му лай 4х2 — 160 ты сяч руб лёў (і на да лей бу дзе ўказ-
вац ца та рыф з па дат кам на да баў ле ную вар тасць), за лег ка вы 
аў та ма біль на бен зі не, але з ко ла вай фор му лай 4х4 — 170 ты сяч 
руб лёў. Пра вя дзен не дзярж тэх агля ду лег ка во га аў та ма бі ля з 
ру ха ві ком, які пра цуе на ды зель ным ці га за вым па лі ве, з ко ла-
вай фор му лай 4х2 — 165 ты сяч руб лёў, з ко ла вай фор му лай 
4х4 — 180 ты сяч руб лёў. За аў то бус з тэх ніч на да пу шчаль най 
агуль най ма сай не больш за 5 тон да вя дзец ца ўнес ці 213 ты сяч, 
а за аў то бус з тэх ніч на да пу шчаль най агуль най ма сай больш за 
5 тон — 300 ты сяч руб лёў. Пра вес ці дзярж тэх агляд пры чэ па з 
тэх ніч на да пу шчаль най агуль най ма сай не больш за 0,75 то ны 
бу дзе каш та ваць 59 ты сяч руб лёў, а пры чэ па ці паў пры чэ па з 
тэх ніч на да пу шчаль най агуль най ма сай больш за 3,5 і не больш 
за 10 тон — 117 ты сяч руб лёў. За тэх агляд ма та цык ла, ма пе да і 
квад ра цык ла да вя дзец ца, ад па вед на, унес ці 83 ты ся чы, 66 ты сяч 
і 103 ты ся чы руб лёў.

Пра вя дзен не асоб ных ві даў кант роль на-ды яг нас тыч ных ра бот 
пры паў тор ным пра хо джан ні дзяр жаў на га тэх ніч на га агля ду з 1 ве-
рас ня на ступ ныя. Пра вер ка тар маз ной сіс тэ мы аў та ма бі ля (акра-
мя лег ка во га аў та ма бі ля з ко ла вай фор му лай 4х4) — 63 ты ся чы 
руб лёў (зноў жа указ ва ец ца та рыф з па дат кам на да баў ле ную 
вар тасць), пра вер ка тар маз ной сіс тэ мы лег ка во га аў та ма бі ля 
з ко ла вай фор му лай 4х4 — 77 ты сяч руб лёў. За мер дым нас ці 
ад пра ца ва ных га заў бу дзе каш та ваць 50 ты сяч руб лёў, за мер 
так січ нас ці ад пра ца ва ных га заў — 44 ты ся чы. Пра вер ка су мар-
на га люф ту ў ру ля вым упраў лен ні абы дзец ца ў 30 ты сяч руб лёў, 
пра вер ка ста ну эле мен таў пад вес кі ці ру ля во га пры во да — у 
31 ты ся чу, знеш ніх свет ла вых пры бо раў — у 36 ты сяч, сту пе ні 
свят ло пра пус кан ня шкла — у 31 ты ся чу, гер ме тыч нас ці агрэ га таў 
і сіс тэм — у 30 ты сяч, пра вер ка знеш ня га вы гля ду і кам плек та-
цыі — у 31 ты ся чу руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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СТУ ДЭН ТАМ 
«ПА ДА РЫ ЛІ» 

МА НЕЖ
Да но ва га ву чэб на га го да сту дэн-
ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та фізічнай культуры атры-
ма лі вы дат ны па да ру нак — но вы 
лёг ка ат ле тыч ны ма неж. Ад мет на, 
што ён здо лее пры маць не толь кі 
за ня ткі, але і буй ныя спар тыў ныя 
стар ты.

—Ужо ад бы ло ся па ся джэн не па 
пад пі сан ні ак та га тоў нас ці ма не-
жу, — ад зна чыў пад час ура чыс тай 
лі ней кі Ры гор КА СЯ ЧЭН КА, рэк тар 
БДУФК. — Я ўпэў не ны, што гэ ты 
аб' ект дасць маг чы масць для больш 
якас най пад рых тоў кі як спарт сме наў, 
так і вы клад чы каў.

У гу тар цы з жур на ліс та мі Ры гор 
Паў ла віч па ве да міў, за ня ткі ў но вым 
спар тыў ным цэнт ры па він ны па чац-
ца ўжо з гэ та га тыд ня. На ба зе яго 
мож на бу дзе ар га ні за ваць ву чэб на-

трэ ні ро вач ны пра цэс, пад рых тоў ку на цы я наль ных збор ных, спа бор ніц твы 
рэс пуб лі кан ска га і між на род на га ўзроў ню. Акра мя та го, сё ле та ў сту дэн таў-
фіз куль тур ні каў з'я віц ца яшчэ і но вы ба сейн.

Сё ле та ў БДУФК за лі чы лі 927 сту дэн таў. Пры ём за меж ні каў па куль пра цяг-
ва ец ца. Як за зна чыў Ры гор Ка ся чэн ка, пла ну ец ца па ступ лен не ка ля 120 сту дэн-
таў і ма гіст ран таў з ін шых кра ін. Ад мет на, што на ву чэн ца мі на шай спар тыў най 
аль ма-ма тар ста лі больш за 50 чле наў на цы я наль ных збор ных па роз ных ві дах 
спор ту.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Важ нае 
су пра цоў ніц тва
Прэ зі дэнт Сер біі ў тэ ле фон най раз мо ве 
з Аляк санд рам Лу ка шэн кам ад зна чыў 
па спя хо вае пра вя дзен не мінск ага са мі ту

Па іні цы я ты ве серб ска га бо ку ад бы ла ся тэ ле фон ная раз-
мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з Прэ-
зі дэн там Сер біі Та міс ла вам Ні ка лі чам, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Прэ зі дэнт Сер біі па він ша ваў бе ла рус ка га ка ле гу з вы со кім уз-
роў нем ар га ні за цыі і па спя хо вым пра вя дзен нем су стрэ чы кі раў ні-
коў дзяр жаў — чле наў Мыт на га са ю за, Укра і ны з удзе лам вы со кіх 
прад стаў ні коў ЕС, якая прай шла ў Мін ску 26 жніў ня, — па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе. — Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў, што пос пех гэ тай 
су стрэ чы ўжо ў тым, што ба кі па ча лі раз маў ляць не па срэд на і за 
круг лым ста лом аб мяр коў ваць зла ба дзён ныя праб ле мы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў ро лю ЕС у пе ра шко дзе эс-
ка ла цыі кан флік ту ва Укра і не. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 
пра ін фар ма ваў Прэ зі дэн та Сер біі аб тым, што ў Мін ску пра хо-
дзіць чар го вы раўнд пе ра га во раў кан такт най гру пы Укра і на — 
Ра сія — АБ СЕ.

Кі раў ні кі дзяр жаў так са ма аб мер ка ва лі пы тан ні двух ба ко вых 
уза е ма ад но сін. Та міс лаў Ні ка ліч асаб лі ва пад крэс ліў важ насць 
ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Сер біі ў су вя зі з тым, што 
Сер бія пры мае стар шын ства ў АБ СЕ ў 2015 го дзе. Ён за пра сіў 
Аляк санд ра Лу ка шэн ку ў на ступ ным го дзе на ве даць Сер бію з 
ві зі там.

СА МІТ ЕС: ВЫ НІ КІ І ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Дэпутаты з Туркменістана 
сустрэліся з беларускімі 
калегамі з Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па пра вах 
ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах 
і срод ках ма са вай ін фар ма цыі. 
Гос ці з цэнт раль на а зі яц кай 
рэс пуб лі кі асаб лі ва ці ка ві лі ся 
сіс тэ май масмедыя, уза е ма дзе ян нем 
пар ла мен та і прэ сы, 
функ цы я на ван нем гра мад скіх 
аб' яд нан няў у на шай кра і не.

Анд рэй НА ВУ МО ВІЧ, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі, за ўва жыў, што бе ла рус кія 
пар ла мен та рыі заў сё ды на стро е ны на су-
стрэ чу, аб мер ка ван не пэў ных пы тан няў з 
за меж ны мі дэ пу та та мі. Гэ та аб мен во пы там, 
уз ба га чэн не між на род най прак ты кай.

— Ду маю, гос ці з Турк ме ні ста на пра яві лі 
ці ка васць да на шай ка мі сіі па той пры чы не, 
што мы раз гля да ем, у асноў ным, пы тан ні 
па за ко на пра ек тах па лі тыч на га кштал ту: 
ад ме на смя рот на га па ка ран ня, на цы я наль-
ныя ста сун кі, — вы ка заў ён мер ка ван не 
жур на ліс там. — Мы бра тэр скія кра і ны, ка-
лісь ці ра зам бы лі са вец кі мі рэс пуб лі ка мі. 
Не ўліч ваць во пыт адзін ад на го ў су час ных 
умо вах нель га.

У медж ліс, турк мен скі пар ла мент, вы-
бі ра ец ца 125 дэ пу та таў, якія пра цу юць у 
8 ка мі тэ тах (ка мі сі ях). Ма рал ПАЛ ТА Е ВА, 
га лоў ны спе цы я ліст Ка мі тэ та медж лі са 
Турк ме ні ста на па са цы яль най па лі ты цы, 
пад час су стрэ чы пры зна ла ся, што лю біць 
Бе ла русь з ма ла дых га доў: ка лісь ці яна ву-
чы ла ся тут у ас пі ран ту ры. Жан чы на ўпэў не-
на, што дэ пу та там вель мі важ на пра ца ваць 
з дзець мі, каб яны ве да лі свае пра вы і ка-
рыс та лі ся імі.

— У на шым пар ла мен це даў но за ве дзе-
на тра ды цыя — пра ца ваць з дзець мі над 
па вы шэн нем іх пра ва вой гра мат нас ці. У 
2002 го дзе мы пры ня лі за кон аб га ран ты-
ях пра воў дзі ця ці, а ле тась — па праў кі да 
гэ та га за ко на. Мы рэ гу ляр на су стра ка ем ся 
з дзець мі, пе да го га мі, пра во дзім «пра ва вы 
лік без». Не па да лё ку ад Ашха ба да па бу да-
ва лі 13 су час ных азда раў ляль ных дзі ця чых 
цэнт раў — там мы звы чай на і су стра ка ем ся 
са школь ні ка мі. Вы са бе не ўяў ля е це, які 
гэ та дае эфект! Адзін хлоп чык рас ка заў, 
як ён кож ную ра ні цу ў аў то бу се су стра каў 
ра вес ні ка, які дрэн на ха дзіў. З хво ра га дзі-
ця ці час та кпі лі. Але хлоп чык пас ля на шых 
лек цыі і ро ле вых гуль няў па тэ ме дзі ця чых 
пра воў, ска заў, што як толь кі зноў уба чыць 
зна ём ца-ін ва лі да, аба вяз ко ва па про сіць 
пра ба чэн ня.

Турк мен скія дэ пу та ты рас ка за лі і пра ся-
мей нае за ка на даў ства ў сва ёй кра і не.

— Нар ма тыў ны мі ак та мі га ран та ва ны 
10-дзён ны аплач ва е мы водпуск на пад рых-

тоў ку і пра вя дзен не вя сел ля для жа ні ха і 
ня вес ты, а так са ма для іх баць коў. Та кой 
жа пра цяг лас ці водпуск да ец ца бліз кім сва-
я кам, ка лі ў сям'і нех та па мі рае.

За ка на даў ствам гэ тай кра і ны пра ду-
гле джа на ма тэ ры яль нае за бес пя чэн не і 
са цы яль нае аб слу гоў ван не не пра ца здоль-
ных асоб, ін ва лі даў, сем' яў з дзець мі. Пры-
яры тэт най з'яў ля ец ца пра ца па пад трым цы 
сям'і як са цы яль на га ін сты ту та. Дзяр жа ва 
фі нан са ва дапамагае шмат дзет ным баць-
кам. Ма ла дыя сем'і атрым лі ва юць пэўную 
суму на бу даў ніц тва жыл ля.

Турк ме ні стан ва ло дае ве лі зар ны мі за-
па са мі наф ты і пры род на га га зу. Та му ў 
1993 го дзе пер шы прэ зі дэнт гэ тай кра і ны 
Са па рму рат Ні я заў увёў іль го ты на ка ры-
стан не ка му наль ны мі па слу га мі. У пры ват-
нас ці, газ, элект рыч насць і ва да ў гэ тай 
дзяр жа ве бяс плат ныя.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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СупрацоўніцтваСупрацоўніцтва  ��

ЯК ПРА ЦУ ЮЦЬ 
ДЭ ПУ ТА ТЫ 

Ў ТУРК МЕ НІ СТА НЕ?
Пар ла мен та рыі з гэ тай кра і ны пра вя лі чар го вую су стрэ чу 

ў Па ла це прад стаў ні коў

Нар ма тыў ны мі ак та мі га ран та ва ны 
10-дзён ны аплач ва е мы водпуск 
на пад рых тоў ку і пра вя дзен не 
вя сел ля для жа ні ха і ня вес ты, 
а так са ма для іх баць коў.

У свяце студэнтаў прыняў удзел 
алімпійскі чэмпіён Сочы Антон КУШНІР.

Ста рая шко ла — 
як но вая

У шко лах Го мель скай воб лас ці ў гэ тым 
на ву чаль ным го дзе за пар ты се лі 145 тыс. вуч няў. 

Гэ та на дзве ты ся чы больш, чым ле тась

213 вуч няў, 29 з якіх — пер ша клас ні кі, увай шлі 
1 ве рас ня ў поў нас цю ад ноў ле ную ся рэд нюю 
шко лу №4 у го ра дзе Ка лін ка ві чы. Гэ та ад на з 
са мых ста рых уста ноў аду ка цыі на Го мель шчы-
не, за сна ва ная яшчэ ў кан цы XІX ста год дзя.

Рэ кан струк цыя гэ та му бу дын ку, які быў зда дзе ны 
ў 1935 го дзе, бы ла прос та не аб ход ная, і яе ажыц ця-
ві лі на пра ця гу двух па пя рэд ніх га доў. Маш таб ны 
ра монт каш та ваў амаль Br22 млрд, вы дат ка ва ных з 
аб лас но га бюд жэ ту. Та кія срод кі да зво лі лі не толь кі 
пры вес ці будынак у ад па вед насць з па тра ба ван ня мі 
бяс пе кі, але і ства рыць мак сі маль на кам форт ныя 
ўмо вы для на ву чаль на га пра цэ су. Ад ноў ле ны дах, 
драў ля ныя пе ра крыц ці, унут ра ныя сце ны і пад мур кі 
пад іх; зроб ле ны ман таж се так во да пра во да, ка на лі-
за цыі, цеп ла тра сы і ін шае. У кла сах — са мае су час-
нае аб ста ля ван не, як, да рэ чы, і ў но вым харч бло ку. 
Тэ ры то рыя шко лы зна хо дзіц ца пад кант ро лем ка мер 
ві дэа на зі ран ня, а на ўва хо дзе ўста ля ва на элект рон-
ная пра пуск ная сіс тэ ма. 

Стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзі-
мір ДВОР НІК на ўра чыс тай лі ней цы ў ся рэд няй шко-
ле №4 Ка лін ка ві чаў па він ша ваў школь ні каў, на стаў-
ні каў і баць коў з Днём ве даў. На пя рэ дад ні кі раў нік 
рэ гі ё на на ве даў Го мель скі дзі ця чы дом, дзе ўру чыў 
вы ха ван цам, якія пой дуць у пер шы клас, школь ныя 
ран цы з пісь мо вы мі пры ла да мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


