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АДНЫМ МОЖНА, 
ІНШЫМ — НЕ?

— Сі ту а цыя та кая: за кошт 
ЗАТ «Ві тэкс» па бу да ва ны га за-
пра вод вы со ка га і ніз ка га ціс ку. 
Да яго ў асноў ным пад клю ча ны 
да мы жы ха роў, якія пра цу юць 
на прад пры ем стве або ў гас па-
дар цы-фі лі яле, — стаў тлу ма-
чыць стар шы ня Уз дзен ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ-
та Вя ча слаў ПА ХОЛЬ ЧЫК. — 
Па коль кі за яў ні кі не з'яў ля юц ца 
ра бот ні ка мі, то ім ад маў ля юць 
у пад клю чэн ні да «тру бы». Ка-
жуць, ка лі пя рой дуць на пра цу ў 
гас па дар ку ЗАТ «Ві тэкс», та ды 
да зво ляць.

Ся мён Ша пі ра здзіў ля ец ца:
— Лю дзі ж пра цу юць на на шу 

кра і ну? Пра цу юць. Яны аба вя-
за ны ўсе пра ца ваць у гас па дар-
цы? Не. Вы за ду май це ся, што 
вы ро бі це? Вы ўзя лі і па дзя лі лі 
гра ма дзян на сва іх і чу жых. Ад-
ным мож на ка рыс тац ца вы го да мі 
цы ві лі за цыі, а ін шым нель га?

— Га за пра вод бу да ваў ся для 
раз віц ця пра мыс ло вас ці ў ма лых 
га ра дах і сель скай мяс цо вас ці. 
А так са ма для са цы яль ных па-
трэб ра бот ні каў прад пры ем ства і 
гас па дар кі, — ад стой ва юць сваю 
па зі цыю прад стаў ні кі прад пры-
ем ства.

— А ча го вы да га за вай тру бы 
кра і ны пад клю чы лі ся? Гэ та ж на-

цы я наль ны скарб, — зноў пы тае 
гу бер на тар.

— А мы за пла ці лі. З чыс та га 
пры быт ку, між ін шым.

— Зра зу ме ла, што за пла ці лі. 
Але маг чы масць пад клю чыц ца 
да га зу па він ны мець усе. Та му 
з заўт раш ня га дня ўсе ах вот ныя 
з той вёс кі па він ны атры маць 
та кую маг чы масць. Вя до ма, не 
бяс плат на. Мы ва шу гас па дар ку 
ве да ем і вель мі ёю за да во ле ны, 
але та кіх па во дзін я не ма гу зра-
зу мець. Ка лі га за ві кі раз ліч ва-
юць аб' ём тру бы, яны ўліч ва юць 
усё мяс цо вае на сель ніц тва, та му 
хо піць на ўсіх.

АС ФАЛЬ ТА-
БЕ ТОН НАЕ 

НЕ ПА РА ЗУ МЕН НЕ
З ад на го мяс цо ва га са до ва га 

та ва рыст ва прый шоў стар шы ня 
і па пра сіў, каб за ас фаль та ва лі 
ўчас так да ро гі ка ля ле ці шчаў. Як 
вы свет лі ла ся, той учас так да ро-
гі ўяў ляе са бою нар маль ную, 
да гле джа ную гра вій ку і цал кам 
пры дат ны для вы ка ры стан ня. 
Ды і рэд ка ў якім дач ным па сёл-
ку мож на ўба чыць за ас фаль та-
ва ныя да ро гі. Ад нак стар шы ня 
на стой ваў, га во ра чы, што яму 
на да ку чы ла ды хаць пы лам, які 
па ды ма ец ца пас ля пра ез ду па 
да ро зе ма шын.

— У нас сён ня столь кі грун-
то вых да рог, што мы ўсе іх не 
за ас фаль ту ем. Ад ра зу ка жу: да-
ро гу гэ ту ра біць не бу дуць. У кож-
ным го ра дзе ёсць гра вій кі. Мы 
зай ма ем ся больш пе ра клад кай 
ста ро га ас фаль ту, бо па ім зу сім 
не маг чы ма ехаць, — па тлу ма чыў 
Ся мён Ша пі ра.

На ступ най на пры ём зай шла 
ка бе та са спра вай аб ка ло дзе-
жы.

— Вёс ка Ка мен ка. Пры ват ны 
дом. Ка ло дзеж на ба лан се ЖКГ. 
Але ён зна хо дзіц ца на тэ ры то-
рыі до ма ўла дан ня, і гас па ды ня 
пры вя ла ў па ра дак ка ло дзеж, 
аб нес ла яго пло там і на кры ла 
да хам, — зноў пра яс няе пы тан-
не стар шы ня рай вы кан ка ма. — 
Ні я кіх за пор ных срод каў там 
ня ма: за ходзь і бя ры ва ду. Тым 
больш, ін шыя су се дзі га во раць, 
што до ступ да ка ло дзе жа заў сё-
ды воль ны. А заяўніца хо ча, каб 
быў ад кры ты до ступ ме на ві та з 
ву лі цы.

— Ні чо га, зой дзе це і з ін ша га 
бо ку, — ска заў гу бер на тар. — 
Дай Бо жа, каб ва ўсіх быў та кі 
ка ло дзеж, а вы не за да во ле ны...

ІДЭЙ ШМАТ, 
А СПРА ВЫ МА ЛА
— У 2011 го дзе вы пры но сі лі 

біз нес-пла ны і пра сі лі да па мо гі ў 
вы ку пе бу дын каў, каб раз во дзіць 

там пту шак. Ця пер жа адзін бу-
ды нак пе ра пра да лі. Мы ад да лі 
вам гэ тыя па бу до вы па доб рай 
ца не, бо бу даў ніц тва бы ло не за-
вер ша на, і вы фак тыч на за пла ці-
лі кошт бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. 
По тым вы пра сі лі во зе ра ў арэн ду 
для раз вя дзен ня ры бы. Ва да ём 
да лі. Там за два га ды прак тыч-
на ні чо га не зроб ле на. Ка лі вы 
яго за рыб ля лі, то ча му там ня ма 
ры ба коў? Ця пер вы про сі це ка ля 
7 га ляс ных ма сі ваў для бу даў ніц-
тва ба зы ад па чын ку. Я пад трым-
лі ваю ра шэн не абл вы кан ка ма аб 
ад мо ве і глы бо ка су мян ва ю ся, 
што ва ша ідэя бу дзе ажыц цёў-
ле на. Вы на ват не пла ці лі арэн-
ды па тым юры дыч ным ад ра се, 
дзе бы лі за рэ гіст ра ва ны. Ідэй 
у вас шмат, але спра вы ні я кай 
ня ма, — так Вя ча слаў Па холь-
чык апі саў сі ту а цыю з дзей нас-
цю ад ной ся лян ска-фер мер скай 
гас па дар кі.

— Фер мер па ві нен пра ца ваць, 
і яго пра ца па він на быць за ўваж-
най. Што вы за гэ ты час зра бі-
лі? — пы та ец ца Ся мён Ша пі ра ў 
ды рэк та ра СФГ.

— Так, ад кры ва ла ся фер мер-
ская гас па дар ка пад бу ды нак для 
га да ван ня пту шак. Ча му Вя ча-
слаў Вя ча сла ва віч не рас каз вае 
вам, коль кі га доў мы куп ля лі 
гэ тыя бу дын кі? Ра бі лі ўсе да ку-
мен ты са мі, куп ля лі на пра ця гу 
1,5 го да. За гэ ты час рын ка вая 
ца на кар ма вой ба зы вы рас ла, і 
сэн су зай мац ца раз вя дзен нем 
пту шак без сва ёй зям лі не бы ло. 
Вы ра шы лі пра даць гэ тыя бу дын-
кі. У ад ным з іх ця пер раз мя шча-
ец ца вы твор часць. А во зе ра мы, 
да рэ чы, вы чыс ці лі.

— Я вам ма гу пры вес ці ў прык-
лад дзя сят кі прад пры ем стваў, 
якія раз вод зяць пту шак і не ма-
юць зям лі. Зна чыць, вам прос та 
не за ха це ла ся гэ тым зай мац ца. 
Пры гэ тым усе га ды птуш ка га-
доў ля бы ла са май рэн та бель най. 
Да рэ чы, хто вы па пра фе сіі?

— Бу даў нік. Мы хо чам, каб 
нам да лі маг чы масць па ка заць 
ся бе.

— Вам ужо адзін раз яе да-
лі. Вы ся бе па ка за лі. А за кошт 
ча го вы жы вя це? — па ці ка віў ся 
гу бер на тар.

— Я ін жы нер.
— Лік ві дуй це фер мер скую 

гас па дар ку, — звяр нуў ся да кі-
раў ні ка рай вы кан ка ма Ся мён 
Ша пі ра і ска заў за яў ні ку: — Пра-
цуй це ін жы не рам, а да кі раў ні-
ка ўлас на га прад пры ем ства вы 
яшчэ не да рас лі.

НЕ ДА ПРА ЦОЎ КІ 
ЗА КА НА ДАЎ СТВА
На вя лі кі жаль, у пэў ных пы-

тан нях на ват ула да да па маг чы 
не мо жа. На прык лад, гу бер на-
тар вель мі ха цеў бы вы ра шыць 
праб ле му з пе ра во дам ад на го 
ін тэр на та ў жы лы фонд і пры ва-
ты за цы яй яго жы ха ра мі, ад нак 
за ка на даў ча гэ та не маг чы ма 
пас ля пры няц ця но вай рэ дак цыі 
Жыл лё ва га ко дэк са.

— Трэ ба на пі саць ліст у Мі ніс-
тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, што ўзні ка юць пы тан-
ні, — вы ра шыў Ся мён Ша пі ра. — 
Мо жа быць, неш та і зме ніц ца.

***
Ад ны мі з апош ніх на пры ём 

прый шлі муж з жон кай. Га вар кая 
жан чы на эма цый на апі са ла сі ту-
а цыю аб тым, што яе род ны брат 
(які аса біс та для яе ўжо больш 
не брат) не за кон на зра біў пры-
бу до ву да сва ёй па ло вы до ма. 
Гэ ты факт на столь кі раз зла ваў 
ка бе ту, што яна не стры ма ла ся 
і вы па лі ла: «Ка лі б ме ла зброю, 
то за стрэ лі ла б. Бо ён прос та не 
дае нам спа кой на жыць». Уво-
гу ле, пры бу до ва бы ла пры зна на 
за кон най, та му гу бер на тар толь кі 
даў да ру чэн не ра за брац ца з пло-
там, які быц цам той брат па ста-
віў ня пра віль на.

Ка ра цей, пе рад тым, як вы-
но сіць свае праб ле мы з ха ты на 
ўсе агуль ны агляд, па ду май це, ці 
вар та гэ та ра біць...

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
Фо та аў та ра.

�

Учо ра 12 лі зін га вых ар га ні за цый кра і ны 
атры ма лі па свед чан не аб уклю чэн ні ў рэ-
естр Нац бан ка. Вя до ма, што з пер шых дзён 
ве рас ня юры дыч ныя асо бы, якія ма юць на-
мер ажыц цяў ляць лі зін га вую дзей насць на 
сіс тэ ма тыч най асно ве, аба вя за ны ў вы зна-
ча ным па рад ку звяр нуц ца ў На цы я наль ны 
банк з за явай аб уклю чэн ні ў рэ естр лі зін-
га вых ар га ні за цый. Пры гэ тым юры дыч ныя 
асо бы, якія ажыц цяў ля лі лі зін га вую дзей-
насць на гэ тую да ту, ма юць пра ва зай мац ца 
лі зін гам без уклю чэн ня ў рэ естр да 1 са ка-
ві ка 2015 го да.

На мес нік стар шы ні праў лен ня Нац бан ка 
Сяр гей ДУБ КОЎ па тлу ма чыў кі раў ні кам гэ тых 
кам па ній, што лі зін га вым ар га ні за цы ям з мо ман ту 
ўклю чэн ня ў рэ естр бу дуць прад' яў ля ц ца па тра-
ба ван ні па рас крыц ці ін фар ма цыі аб лі зін га вай 
дзей нас ці ў па рад ку, вы зна ча ным Нац бан кам.

Сяр гей Дуб коў так са ма ад зна чыў, што зараз 
ак тыў на вя дзец ца рас пра цоў ка ад па вед на га за-
ка на даў ства, якое да зво ліць вы ка рыс тоў ваць так 
зва ны спа жы вец кі лі зінг здзе лак па не ру хо мас-
ці. Ад нак спе цы я ліст пад крэс ліў, што вы ка ры-
стан не за меж най ва лю ты па та кіх здзел ках на 
цяперашнім эта пе цал кам вы клю ча ец ца. Спе-
цы я ліст тут жа па тлу ма чыў, што бу дзе зроб ле на 
ў блі жэй шы час для та го, каб зні зіць стаў кі па 
лі зін га вых апе ра цы ях. На га даю, што ця пер яны 
аказ ва юц ца для фі зіч ных асоб знач на да ра жэй-

шы мі за крэ дыт, у пер шую чар гу за кошт вы пла ты 
па та кіх апе ра цы ях па да тку на да баў ле ную вар-
тасць (ПДВ) у па ме ры 20%.

Пы тан не аб ад ме не ПДВ для «фі зі каў» бу дзе 
вы ра ша на ўжо сё ле та, бо пра ект ад па вед ных 
змен у Гра ма дзян скім ко дэк се ўжо ўзгод не ны і 
на кі ра ва ны ў Па ла ту прад стаў ні коў. На во сень-
скай се сіі дэ пу та ты раз ліч ва юць пры няць яго ў 
двух чы тан нях, па ве да міў Сяр гей Дуб коў.

Ад ме на ПДВ — не адзі ны не аб ход ны крок. 
«За ка на даў ства дзей ні чае час та па прын цы пе 
«што не да зво ле на, то за ба ро не на». Та му нам 
трэ ба прак тыч на ва ўсе ла каль ныя да ку мен ты 
ўнес ці зме ны аб маг чы мас ці лі зін гу для фі зіч ных 
асоб. І гэ та не ме ха ніч ная ра бо та, а гла баль ная 
пе ра пра цоў ка», — ад зна чыў су раз моў ца.

На мес нік стар шы ні Нац бан ка асоб на спы ніў ся 
на тэ ме псеў да ва лют на га лі зін гу, па якім у спе-
цы я ліс таў ёсць дак лад нае ра зу мен не, што гэ та 
пэў ны су ра гат ва лют на га крэ ды та ван ня, якое 
бан кам за ба ро не на.

Пер шы мі ў рэ естр лі зін га вых кам па ній, у пры-
ват нас ці, уклю ча ны ак цы я нер ныя та ва рыст вы 
«АСБ Лі зінг», «Ін тэр кан са лтлі зінг», «РЕСТ-Бел-
Лі зінг», «Аст ра-Лі зінг», ТАА «Фінп ра фіт», «Дэн 
Ін вест», «Смарт Парт нёр», «Бел ра саг ра сэр віс», 
«Рай фай зен-Лі зінг», «Пры ват-Лі зінг», «Аван гард-
Лі зінг» і «Цэнт ры ус-Лі зінг».

Сяр гей КУР КАЧ

�

Блі жэй да людзейБлі жэй да людзей  ��

НЕЛЬ ГА ДЗЯ ЛІЦЬ НА СВА ІХ І ЧУ ЖЫХ
Чым кі раў ні ка Мін скай воб лас ці здзі ві лі лю дзі, якія прый шлі на пры ём?

На вош та па трэб на ўла да? Для вы ра шэн ня праб лем лю-
дзей, якія гэ ту ўла ду вы бі ра лі. Ад нак час та бы вае, што 
не ка то рыя ўспры ма юць гэ ты аба вя зак за над та лі та раль-
на. Да хо дзіць да смеш на га, ка лі ледзь не пад га рэ лую 
яеч ню вы стаў ля юць як не да пра цоў ку на чаль ства. Вось 
толь кі смеш на не заў сё ды. Дня мі стар шы ня Мінск ага аб-
лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ся мён ША ПІ РА пра во дзіў 
пры ём гра ма дзян у го ра дзе Уз да. Іш лі з роз ны мі пы-
тан ня мі і скар га мі: хто дом га зі фі ка ваць не мо жа, хто 
ча кае ас фаль та ва ную да ро гу, ка му з жыл лём да па маг-
чы трэ ба, а хто і на род на га бра та га то вы вай ной іс ці 
з-за баць коў ска га до ма. Час тай па ра дай гу бер на та ра 
бы лі сло вы: «У пер шую чар гу гля дзі це на ся бе, якія 
вы са мі, а ўжо по тым га ва ры це, што вам нех та неш та 
аба вя за ны». Ад нак з са праўд ны мі праб ле ма мі кі раў нік 
абл вы кан ка ма па ста ра ўся да па маг чы.

Фі нан сыФі нан сы  ��

ПЕР ШЫЯ «ЛАС ТАЎ КІ» 
ЎЖО ЗА РЭ ГІСТ РА ВА ЛІ СЯ

У спа жы вец кім лі зін гу вы ка ры стан не за меж най ва лю ты 
Нац бан кам на ват не раз гля да ец ца

Імя пе ра мож цы — пар ту галь скі «Пор ту». Клуб з 
тра ды цы я мі, які, па вя лі кім ра хун ку, ува хо дзіць у 
ту зін най мац ней шых ка ман даў Еў ро пы. На сва ім 
по лі, ста ды ё не «Дра гаў», пар ту галь цы лі та раль на 
зні шчы лі на ша га чэм пі ё на і ад пра ві лі ў ва ро ты 
Сяр гея Чэр ні ка 6 мя чоў! Та ко га лі ха ў еў ра куб-
ка вых ба та лі ях БА ТЭ не бы ло даў но...

Пас ля ква лі фі ка цый ных раў ндаў, дзе ба ры саў ча не 
су стра ка лі ся з ка ман да мі пры клад на ад на го ўзроў ню, 
бе ла ру сы на тра пі лі на са праўд на га фут боль на га дра-
пеж ні ка. Пі рэ ней цы ў кож ным кам па нен це гуль ні бы лі 
на га ла ву вы шэй шыя за са пер ні ка. Хлоп цы Ху ле на 
Ла па тэ гі пра дэ ман стра ва лі фут бол, у які ў Бе ла ру сі, 
на жаль, не гу ля юць, ад нак да яко га трэ ба імк нуц ца. 
Без умоў на, не трэ ба ўсю ад каз насць за раз гром пе ра-
кла даць на пле чы ва ра та ра Сяр гея Чэр ні ка, дзя ку ю чы 
па мыл цы яко га пар ту галь цы ад кры лі лік у мат чы. Ка лі 

на таб ло га раць ба лю чыя ліч бы 0:6, на ўрад ці ві на ва-
ты толь кі гал кі пер. Але кіс нуць у гэ тай сі ту а цыі ні ко му 
не трэ ба. У па да печ ных Аляк санд ра Ер ма ко ві ча ёсць 
яшчэ 5 па ядын каў гру па вой ста дыі, каб да ка заць і са-
бе, і ўсім, што па доб ныя па ра жэн ні — вы пад ко васць і 
не больш за тое.

Аляк сандр ЕР МА КО ВІЧ, га лоў ны трэ нер ба ры-
саў ска га БА ТЭ:

— Не вель мі хо чац ца раз маў ляць аб гэ тым мат-
чы. Бы ло цяж ка ча каць доб ры вы нік у гэ тай су стрэ чы. 
Праў да, лі чу, пад рых та ва лі ся вель мі доб ра. Ве да лі, што 
едзем гу ляць да клас най ка ман ды. Ха чу вы ба чыц ца пе-
рад ба лель шчы ка мі. Спа дзя ю ся, та кое больш не паў то-
рыц ца. Пра вя дзём ра бо ту над па мыл ка мі і ў на ступ ным 
хат нім мат чы па ста ра ем ся зра біць усё маг чы мае, каб 
да маг чы ся доб ра га вы ні ку.

Лі га чэм пі ё наў. Гру па вы этап. 1-ы тур. Гру па А. 
«Алім пі я кас» (Грэ цыя) — «Ат ле ты ка» (Іс па нія) — 3:2, 

«Ювен тус» (Іта лія) — «Маль мё» (Шве цыя) — 2:0. Гру па 
В. «Лі вер пуль» (Анг лія) — «Лу да го рац» (Бал га рыя) — 
2:1, «Рэ ал» (Іс па нія) — «Ба зэль» (Швей ца рыя) — 5:1. 
Гру па С. «Ма на ка» (Фран цыя) — «Ба ер» (Гер ма нія) — 
1:0, «Бен фі ка» (Пар ту га лія) — «Зе ніт» (Ра сія) — 0:2. 
Гру па D. «Га ла та са рай» (Тур цыя) — «Ан дэр лехт» 
(Бель гія) — 1:1, «Ба ру сія» (Гер ма нія) — «Ар се нал» 
(Анг лія) — 2:0. Гру па Е. «Ро ма» (Іта лія) — ЦСКА (Ра-
сія) — 5:1, «Ба ва рыя» (Гер ма нія) — «Ман чэс тэр Сі ці» 
(Анг лія) — 1:0. Гру па F. «Бар се ло на» (Іс па нія) — АПА ЭЛ 
(Кіпр) — 1:0, «Аякс» (Га лан дыя) — ПСЖ (Фран цыя) — 
1:1. Гру па G. «Чэл сі» (Анг лія) — «Шаль ке-04» (Гер ма-
нія) — 1:1, «Ма ры бор» (Сла ве нія) — «Спор тынг» (Пар-
ту га лія) — 1:1. Гру па Н. «Пор ту» (Пар ту га лія) — БА ТЭ 
(Бе ла русь) — 6:0, «Ат ле тык» (Іс па нія) — «Шах цёр» 
(Укра і на) — 0:0.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Фут бол. Лі га чэм пі ё наўФут бол. Лі га чэм пі ё наў  ��Ну і нуНу і ну  ��

Ба ры саў скі клуб БА ТЭ па цяр пеў скры шаль нае 
па ра жэн не ў пер шым мат чы гру па вой ста дыі 

Лі гі чэм пі ё наў

Ня ўзва жа ная стра тэ гія ЕС па ад на ба ко вым 
уцяг ван ні кра ін Ус ход ня га парт нёр ства ў 
сфе ру сва іх ін та рэ саў без уліч ван ня ін та-
рэ саў Ра сіі пры вя ла да эс ка ла цыі гра мад-
ска га су праць ста ян ня ва Укра і не, якое пас ля 
вы лі ла ся ва ўзбро е ны кан флікт. Сён ня на 
па рад ку дня ста іць вы пра цоў ка но вай да-
рож най кар ты для ўза е ма дзе ян ня ЕС і кра ін 
Ус ход ня га парт нёр ства.

АНА ЛІЗ ПА МЫ ЛАК
Ідэя но вай стра тэ гіі ЕС у да чы нен ні да ўсход ніх 

су се дзяў паў ста ла пас ля да лу чэн ня да Еў ра са ю за 
кра ін Цэнт раль най Еў ро пы ў 2004 годзе. Но выя 
чле ны ЕС ме лі да во лі глы бо кія і ста біль ныя су вя зі 
з кра і на мі Ус ход няй Еў ро пы як у гас па дар чай, так 
і ў гу ма ні тар най сфе рах. За да ча за ха ваць гэ тыя 
ста сун кі і ста ла пры чы най ства рэн ня пра ек та «Ус-
ход няе парт нёр ства».

Пер ша па чат ко ва пра ект пра ду гледж ваў па шы-
рэн не эка на міч ных і гу ма ні тар ных су вя зяў ЕС з 
кра і на мі Ус ход няй Еў ро пы і За каў каз зя. Ад нак 
ад ра зу ўзнік ла праб ле ма па лі ты за цыі пра цэ су. 
На пер шы план вый шлі за да чы пра соў ван ня Еў-
ра са ю зам дэ ма кра тыі, пра воў ча ла ве ка ся род 
дзяр жаў-парт нё раў, у той час як эка на міч нае 
ўза е ма дзе ян не на сі ла дру га рад ны і сім ва ліч ны 
ха рак тар.

Ра зам з тым адзін ства не бы ло і з бо ку са міх 
кра ін Ус ход ня га парт нёр ства. Іх ад роз ныя стра тэ гіі 
раз віц ця, пры яры тэ ты і век та ры па ста ві лі пад су-
мнен не на мер ЕС пры мя няць да ўсіх ад ноль ка вую 
па лі ты ку. Пер ша па чат ко вая за ду ма кі раў ніц тва 
ЕС пад пі саць да га во ры аб аса цы я цыі з усі мі чле-
на мі Ус ход ня га парт нёр ства бы ла па стаў ле на пад 
пы тан не. Пра ек ты да га во раў не ўліч ва лі ін та рэ саў 
Ра сіі як са ма га буй но га геа па лі тыч на га гуль ца, а 
так са ма струк тур ных асаб лі вас цяў эка но мік роз-
ных кра ін.

Да гэ та га да да ло ся іг на ра ван не ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў на еў ра зій скай пра сто ры. Ад нак не за-
ўва жаць ства рэн не ў 2010 го дзе Мыт на га са ю за і 
яго пе ра фар мі ра ван не ў 2014-м у Еў ра зій скі эка-
на міч ны са юз да лей ста но віц ца не маг чы мым.

НО ВЫЯ ЭТА ПЫ
Ця пер Бе ла русь за ста ла ся адзі най кра і най ва 

Ус ход нім парт нёр стве, якая не мае тэ ры та ры яль-
ных прэ тэн зій і ў ста не за бяс пе чыць бяс пе ку на 
ўсёй сва ёй тэ ры то рыі. Бе ла русь з са ма га па чат ку 
кан крэт на акрэс лі ла свой еў ра зій скі геа па лі тыч ны 
вы бар. Ар ме нія гэ та зра бі ла ле тась. Ві да воч на, 
што Бе ла русь і Ар ме нія ў перс пек ты ве ўсё больш 
шчыль на бу дуць уклю чац ца ў еў ра зій скія ін тэ гра-
цый ныя пра цэ сы. Та му пер ша па чат ко вы фар мат 
іх уза е ма дзе ян ня з ЕС у ме жах Ус ход ня га парт-
нёр ства аказ ва ец ца не ак ту аль ным.

Маг чы мым вы ра шэн нем праб ле мы маг ло б 
стаць ства рэн не асоб на га фар ма ту ўза е ма дзе ян-
ня па між ЕС і ЕА ЭС. І пер шы за чын у гэ тым кі рун ку 
ўжо быў зроб ле ны. 26 жніў ня ў Мін ску ўпер шы ню ў 

гіс то рыі зда ры ла ся су стрэ ча кі раў ніц тва ЕС і кра ін 
ЕА ЭС. Гэ та азна ча ла фак тыч нае пры знан не Еў ра-
са ю зам еў ра зій скіх ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

Дзве дру гія кра і ны Ус ход ня га парт нёр ства — 
Гру зія і Мал до ва — пад пі са лі да га вор аб аса цы-
я цыі з ЕС і ру ха юц ца ў геа па лі тыч ным дыс кур се 
Еў ра са ю за. Ме на ві та Гру зія і Мал до ва най больш 
ад па вя да юць пер ша па чат ко ва му пра ек ту Ус ход-
ня га парт нёр ства.

Асоб на ста іць пы тан не Азер бай джа на, які з'яў-
ля ец ца энер ге тыч на са ма да стат ко вай кра і най. Та-
му ўза е ма дзе ян не ЕС і Азер бай джа на, хут чэй за 
ўсё, пе ра фар мі ру ец ца ў двух ба ко выя ад но сі ны.

УКРА ІН СКІ ФАК ТАР
Асаб лі вую па зі цыю зай мае Укра і на, дзе эка-

на міч ныя, па лі тыч ныя і гу ма ні тар ныя праб ле мы 
не да юць маг чы мас ці ад на знач на вы ра шыць яе 
геа па лі тыч ны ста тус. Пад пі сан не Укра і най да га-
во ра аб аса цы я цыі з ЕС ства ры ла па гро зу ін та-
рэ сам кра ін Мыт на га са ю за, а так са ма ін та рэ сам 
знач най коль кас ці пра мыс лоў цаў са мой Укра і ны. 
Гу ма ні тар ны і цы ві лі за цый ны склад нік пры вёў да 
эс ка ла цыі кан флік ту па між роз ны мі гру па мі на-
сель ніц тва, ары ен та ва ны мі на про ці лег лыя геа-
па лі тыч ныя цэнт ры.

У та кой сі ту а цыі фар мат «Мыт ны са юз — Укра-
і на — Еў ра са юз» пад час су стрэ чы 26 жніў ня 2014 
го да ў Мін ску акрэс ліў маг чы мую фор му лу па вы-
ха дзе Укра і ны з геа па лі тыч на га ту пі ка і вяр тан ню 
бяс пе кі ў рэ гі ён. Усе ба кі зра зу ме лі, што ўкра ін скі 
кры зіс не мо жа вы ра шац ца ў ад на ба ко вым па рад-
ку. Бы лі аба зна ча ны эка на міч ныя і энер ге тыч ныя 
фак та ры бяс пе кі і ста біль нас ці ў рэ гі ё не. 12 ве рас-
ня Маск ва, Бру сель і Кі еў да мо ві лі ся ад клас ці на 
год дзе ян не да га во ра аб аса цы я цыі па між Укра і-
най і ЕС. А 13 ве рас ня еўрапейскі ка мі сар па пы-
тан нях па шы рэн ня і па лі ты кі добрасуседства Штэ-
фан Фю ле вы ка заў дум ку пра па трэ бу ства рэн ня 
зо ны сва бод на га ганд лю па між ЕС і ЕА ЭС.

Та кім чы нам чы ноў нік Еў ра са ю за паў та рыў 
сло вы двух га до вай даў нас ці, вы ка за ныя прэ зі-
дэн та мі еў ра зій скай трой кі аб па трэ бе ства рэн ня 
агуль най зо ны сва бод на га ганд лю ад Лі са бо на 
да Ула дзі вас то ка (пра ект больш вя до мы як «ін-
тэ гра цыя ін тэ гра цый»). На пэў на, ця пер на ды шоў 
час раз маў ляць пра па доб ную да рож ную кар ту. І 
па чы наць трэ ба з сі ту а цыі ва кол Укра і ны. На яе 
пры кла дзе з за бес пя чэн нем ін та рэ саў як ЕС, так і 
кра ін ЕА ЭС, трэ ба знай сці рэ цэпт эка на міч на га ін-
тэ гра цый на га ўза е ма дзе ян ня па між ЕС, Укра і най 
і ЕА ЭС. Гэ та ста ла б пе ра адо лен нем геа па лі тыч-
на га кры зі су ва Ус ход няй Еў ро пе.

Мін скі фар мат уза е ма дзе ян ня з ан ты кры зіс-
най су стрэ чы па пе ра адо лен ні су праць ста ян ня 
ва Укра і не мае ўсе шан цы пе ра рас ці ў перс пек-
тыў ную пля цоў ку па ства рэн ні но ва га кан ты нен-
таль на га ін тэ гра цый на га пра цэ су, дзе Бе ла русь 
змаг ла б вы сту піць пунк там збо ру агуль ных сіл 
ад Лі са бо на да Ула дзі вас то ка.

Пётр ПЯТ РОЎ СКІ, па лі то лаг

�

УС ХОД НЯЕ 
ПЕ РА КРЫ ЖА ВАН НЕ

Сён ня ў скарб ні цы па мя ці пра на род на га пес ня ра Бе ла ру-
сі — ура чыс ты ве чар «Яшчэ адзін крок на пе рад». «Ця пер 
ста іць тут свет лы дом,/ Му зей сла ву та га паэ та./ На род най 
лас кай і цяп лом/ К яму сця жын кі ўсе са грэ ты», — ме на-
ві та гэ ты мі сло ва мі Анатоля Астрэйкі му зей шчы кі-ку па-
лаў цы за пра ша юць у свой Дом гас цей. З пы тан нем пра 
тое, што зна чыць для іх спра ва ўша на ван ня па мя ці пра 
Паэ та, што зна чыць сам му зей яго па мя ці, мы звяр ну лі ся 
да су час ных бе ла рус кіх паэ таў і пра за ікаў.

Алесь БА ДАК, на мес нік ды рэк-
та ра Вы да вец ка га до ма «Звяз-
да» — га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 
«По лы мя»:

— Ку па лаў скі му зей для мя не — 
свое асаб лі вы лі та ра тур ны храм, ку ды 
я пры хо джу, каб па спа вя дац ца пе рад 
Паэ там, каб ад чуць яго пры сут насць 
і ў жыц ці, і ў са мім са бе, у сва ёй ду-
шы. Кож ны з нас, пісь мен ні каў, на-
пэў на, час ад ча су ду мае пра сваю 
знач насць, а як пры хо дзіш у му зей 

Ку па лы — та ды ад чу ва еш са праўд ную знач насць лі та ра ту-
ры, та ды пра віль на вы зна ча еш сваё ўлас нае мес ца. Ку па ла 
над звы чай су час ны і не аб ход ны сён няш ня му гра мад ству.

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ, пра за ік, пуб-
лі цыст:

— Уні каль ны вы па дак... Ідзе Вя-
лі кая Ай чын ная вай на. 1944 год. А 
ў вы зва ле ным ад фа шыс таў Мін ску 
па чы нае сваю пра цу му зей Ян кі Ку-
па лы. Які кло пат пра вы ха ван не гра-
мад ства сі ла мі, срод ка мі мас тац кай 
лі та ра ту ры!.. Гэ та ўраж вае, пры му-
шае ад па вед ным чы нам ста віц ца да 
лі та ра тур най гіс то рыі, да гіс то рыі на-
шай Ай чы ны ўво гу ле. Му зей за мно-

гія дзе ся ці год дзі стаў свое асаб лі вым цэнт рам вы ха ван ня 
па ва гі да сло ва, да чы тан ня. Мя не пры ваб лі вае сён няш няя 
экс па зі цыя. Тут гра мат на спа лу ча ны тра ды цыі, праў да гіс-
то рыі і ін тэр ак тыў ныя срод кі. У му зей ці ка ва пры хо дзіць па 
не каль кі ра зоў на год. Заў сё ды ад кры ва еш неш та но вае. 
Пры ем на, што ада дзе на да ні на па ва гі і жон цы паэ та і ства-
раль ні цы му зея — цёт цы Ула дзі, Ула дзі сла ве Фран цаў не 

Лу цэ віч. Мі ніс тэр ства куль ту ры, ад мі ніст ра цыя му зея ў наш 
ня прос ты час зра бі лі ўсё маг чы мае, каб му зей кла сі ка на-
цы я наль най лі та ра ту ры вы гля даў год на.

Тац ця на СІ ВЕЦ, га лоў ны рэ дак-
тар га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац-
тва», па эт:

— Ку па ла для мя не — гэ та і ма ла-
дыя па мкнен ні на ша га гра мад ства, 
жа дан не за зір нуць у заўт ра. Мне ім-
па нуе, што ў му зей з роз ны мі твор чы-
мі ідэ я мі ідзе лі та ра тур ная мо ладзь. 
Ві да воч на, што на тхня юць не толь кі 
імя і па мяць пра паэ та, але і са ма 
ат мас фе ра му зей на га жыц ця. Му зей 
Ян кі Ку па лы ро біць не толь кі по стаць 

паэ та пры ваб най, але і на блі жае ўсё на ша гра мад ства да 
лі та ра ту ры.

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, па эт, пра-
за ік, га лоў ны ды рэк тар ра дыё стан-
цыі «Бе ла русь»:

— Ку па лаў скі му зей — са праў ды 
сак раль нае мес ца для кож на га, хто 
лю біць не толь кі бе ла рус кую лі та ра-
ту ру, але і наш край. Ян ка Ку па ла — 
гэ та го нар, све тач на ро да, кра і ны. Яго 
рад кі — го нар для бе ла ру саў. Я даў но 
з'яў ля ю ся сяб рам му зея. І пры хо джу ў 
дом Ку па лы не толь кі, каб па зна ё міц-
ца з но вы мі ма тэ ры я ла мі пра ге нія, а 

каб су стрэць мно гіх лю дзей, хто ша нуе жыц цё і твор часць 
пес ня ра. Ку па лаў цы бе раж лі ва за хоў ва юць леп шае, што ёсць 
у на шым на ро дзе. На ку па лаў скіх ве ча ры нах па нуе шчы рая 
ат мас фе ра. Тут па бы ва лі шмат лі кія гос ці, пра чы та лі вер шы 
паэ та на са мых роз ных мо вах. Ураж вае і іні цы я ты ва сла ву-
та га спарт сме на Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га, які ар га ні зоў вае 
ў му зеі ве чар чы таль ні каў тво раў Ку па лы — школь ні каў з 
По лац ка і На ва по лац ка.

Са свя там, Ку па лаў скі му зей! Са свя там усіх, хто чы-
тае і ша нуе Ку па лу!

Сяр гей ШЫЧ КО.
Фота Наталлі АСМОЛЫ

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

З на го дыЗ на го ды  ��

СВЕТ ЛЫ ДОМ НА ШЫХ ДУМ

РАЗ ГРА МІ ЛІ...

Лі та ра тур ны му зей Ян кі Ку па лы свят куе сваё 70-год дзе

ЗА ХА БАР — 
ВЫ СЫЛ КА 

ЗА МЕ ЖЫ КРА І НЫ
Гра ма дзя нін Лі ва на — сту-

дэнт-пя ці курс нік ад на го са ста-
ліч ных ВНУ — з мэ тай спры-
яль на га вы ра шэн ня пы тан ня 
аб не вы ка нан ні да дат ко ва га 
па ка ран ня па пры га во ры су-
да, звя за на га з па збаў лен нем 
пра ва кі ра ван ня транс парт-
ным срод кам, спра ба ваў даць 
ха бар у па ме ры 500 до ла раў 
служ бо вай асо бе кры мі наль-
на-вы ка наў чай ін спек цыі. Па 
фак це за ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва. У вы пад ку, ка лі ві-
на за меж на га сту дэн та бу дзе 
пры зна на, пас ля, на ту раль на, 
ад быц ця па ка ран ня фі гу рант 
бу дзе вы сла ны за ме жы Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФЕР МЕР ВЫ КА ПАЎ 
«УЛАС НЫ» ВА ДА ЁМ

Яшчэ ў лі пе ні су пра цоў ні кі Брэсц кай аб лінс пек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту вы яві лі факт ня мэ та ва га вы ка ры-
стан ня пры лег ла га да Дняп роў ска-Буг ска га ка на ла зя мель на-
га ўчаст ка. Коб рын скі рай вы кан кам пе ра даў зем лі мяс цо ва му 
фер ме ру. Той рас ка паў дам бу і, пра клаў шы тру бу, за поў ніў 
ні зін ны ўчас так ва дой, утва рыў шы за ба ло ча ны ва да ём.

— На гэ тай тэ ры то рыі, па вод ле слоў фер ме ра, ён пла на ваў 
зай мац ца ры ба вод ствам. Ад нак ні пра ек та ван ня, ні бу даў ніц тва 
сіс тэ мы са жа лак не пра во дзіў. Не бы ло ў яго і да га во ра на арэн ду 
ство ра на га ва да ёма, хоць па за ко не гэ тая ўмо ва з'яў ля ец ца аба-
вяз ко вай для ажыц цяў лен ня ры ба гас па дар чай дзей нас ці, — рас па-
вя ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 
і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Воль га 
ГРА МО ВІЧ. — Да рэ чы, пра тое фер мер быў пра ін фар ма ва ны яшчэ 
год та му. Але за мест та го, каб пры вес ці ў па ра дак свае спра вы, 
муж чы на ўста на віў на пад' ез дзе да ўчаст ка ага ро джу з ка лю ча га 
дро ту. Дзярж ін спек та ры вы ра шы лі тры маць пы тан не на кант ро лі. 
У да чы нен ні да аран да та ра рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс за 
са ма воль нае пра вя дзен не гід ра тэх ніч ных ра бот. Рай вы кан ка му, які 
пра цяг лы час не ажыц цяў ляў кант роль за мэ та вым вы ка ры стан нем 
участ ка, вы да дзе на прад пі сан не з па тра ба ван нем спы ніць та кое 
ня дбай нае зем ле ка ры стан не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БОЛЬШ 
КАН ТЭЙ НЕ РАЎ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ін шая кар ці на на зі ра ец ца ў жыл лё вых ра-

монт на-экс плу а та цый ных аб' яд нан нях, якія 
вы кон ва юць пла ны па збо ры ад хо даў. Роз ні ца 
ад чу ва ец ца: ка лі два га ды та му бы ло са бра на 
9 ты сяч тон смец ця, ле тась гэ тая ліч ба вы рас-
ла да 25 ты сяч тон, а сё ле та пла ну ец ца атры-
маць ужо 29 ты сяч тон. Па сту по ва з'яў ля юц ца 
ак тыў ныя лю дзі, якія да па ма га юць ЖЭ Сам 
ар га ні зоў ваць збор ад хо даў і пад трым лі ваць 
у на леж ным ста не кан тэй нер ныя пля цоў кі, але 
па куль што гэ та адзін ка выя вы пад кі. Да рэ чы, 
па сло вах Га лі ны Гі ле віч, за бя гу чы год ра-
бо чым па комп лекс най пры бор цы жыл лё вых 
ар га ні за цый, якія зай ма лі ся збо рам і на рых-
тоў кай дру гас най сы ра ві ны, да дат ко ва да зар-
пла ты ўся го бы ло вы дат ка ва на больш за 20 
міль ё наў руб лёў. Гэ ты перс пек тыў ны на пра-
мак пла ну ец ца раз ві ваць да лей і за ах воч ваць 
на сель ніц тва да зда чы ад хо даў. Акра мя та го, 
у хут кім ча се ад чы няц ца 147 на рых тоў чых 
пунк таў у ганд лё вых ар га ні за цы ях ста лі цы.

У кан цы на ступ на га го да ў пра мзо не Ша-
ба ны пла ну ец ца па бу да ваць за вод па пе ра-
пра цоў цы ад хо даў бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. 
Па доб нае прад пры ем ства ўжо іс нуе ў Мін-
ску — гэ та вы твор чае ка му наль нае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Жыл камп лект», якое не каль-
кі га доў зай ма ец ца пе ра пра цоў кай ад хо даў 
ру бе ро ід на га па крыц ця. Мяр ку ец ца, што на 
но вым прад пры ем стве бу дуць не толь кі пе-
ра пра цоў ваць бу даў ні чыя ад хо ды, а так са ма 
вы раб ляць па ра шок для но ва га ру бе ро ід на га 
па крыц ця і, маг чы ма, са мо па крыц цё.

Га лі на Гі ле віч да ла не каль кі па рад. Па-пер-
шае, не трэ ба вы кід ваць ў спе цы я лі за ва ныя 
кан тэй не ры, пры зна ча ныя для асоб на га ві-
ду ад хо даў, ін шае смец це — так ства ра ец ца 
смет нік на сар та валь най лі ніі, а са мі «скры ні» 
хут ка за паў ня юц ца. Ад хо ды трэ ба ўшчыль-
няць: па пя ро выя і кар дон ныя ка роб кі не за-
піх ваць цал кам, а раз дзі раць і склад ваць. У 
ПЭТ-бу тэ лек аба вяз ко ва вар та ад кру ціць на-
крыў ку, а са му бу тэль ку пры мяць — у та кім 
вы гля дзе яна зой ме менш мес ца ў кан тэй-
не ры.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.


