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

ПРЫ ПЫ НАК ЗА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
Стаў ка рэ фі нан са ван ня ў каст рыч ні ку зноў за ха ва ец ца на 
ўзроў ні 20% га да вых. Та кое ра шэн не пры ня та на па ся джэн ні 
праў лен ня На цы я наль на га бан ка.

«Ра шэн не аб за ха ван ні стаў кі рэ фі нан са ван ня на ня змен ным уз роў ні 
пры ня та ў рам ках пра вя дзен ня ма не тар най па лі ты кі, на кі ра ва най на 
стрым лі ван не ін фля цый ных пра цэ саў. Гэ ты крок так са ма бу дзе спры яць 
за ха ван ню ста біль нас ці на ва лют ным і дэ па зіт ным рын ках рэс пуб лі кі, 
фар мі ру ю чы больш вы со кую пры ваб насць руб лё вых збе ра жэн няў у 
па раў на нні з ва лют ны мі ўкла да мі. У да лей шым На цы я наль ны банк 
пра цяг не апе ра тыў ны ма ні то рынг ста ну эка но мі кі і гра шо ва-крэ дыт най 
сфе ры і бу дзе гнут ка рэ ага ваць на сі ту а цыю, якая склад ва ец ца», — ка-
мен туе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПА МКНЕН НЕ ДА ЛІ ДАР СТВА 
Ў ЭКС ПАР ЦЕ СЯ РОД КРА ІН СНД

У Мін ску пра хо дзіць 6-е па ся джэн не бе ла рус ка-турк мен скай 
між ура да вай ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве.

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў бе ла рус кім па соль стве ў Турк ме ні ста не, у 
пе ра мо вах пры ма юць удзел кі раў ні кі больш як 20 мі ніс тэр стваў і ве дам-
стваў з кож на га бо ку. Ад Бе ла ру сі кі руе пе ра мо ва мі на мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра Ана толь Ка лі нін, ад Турк мен сі та на — на мес нік стар шы ні Ка бі не та 
мі ніст раў Турк ме ні ста на Ба тыр Эра шаў. Пла ну ец ца аб мер ка ваць пы тан ні 
па стаў кі бе ла рус кай тэх ні кі і аб ста ля ван ня ў Турк ме ні стан, ка а пе ра цыю ў 
га лі не аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, лёг кай пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тва 
і дрэ ва ап ра цоў кі. На раз гляд вы лу ча ны і тэ мы су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
аду ка цыі, куль ту ры, ту рыз му, фіз куль ту ры і спор ту.

У 2013 го дзе та ва ра зва рот па між Бе ла рус сю і Турк ме ні ста нам склаў 
319 млн до ла раў ЗША. Рост да 2012 го да — 134,6 пра цэн та. За апош нія 
во сем га доў та ва ра зва рот па між кра і на мі вы рас больш як у 20 ра зоў. 
У 2013 го дзе Бе ла русь і Турк ме ні стан да сяг ну лі чац вёр та га мес ца па 
экс пар ту ся род кра ін СНД. І важ ная ро ля ў гэ тых пра цэ сах як раз і на-
ле жыць між ура да вай бе ла рус ка-турк мен скай ка мі сіі.

Сяр гей ШЫЧ КО.

ГРО ШЫ НА БУ ДУ ЧЫ ПАРК
Ка ля 3 міль яр даў руб лёў уда ло ся за ра біць пад час су бот ні ка, 
які прай шоў у Ма гі лё ве.

Прад стаў ні кі гар вы кан ка ма на ча ле з мэ рам Ма гі лё ва Ула дзі мі рам 
Цу ма ра вым на во дзі лі па ра дак на мес цы бу ду ча га пар ку ў Пад ні кол лі. 
Там пра ве дзе на са ні тар нае вы ся кан не дрэў, пад рых та ва на гле ба для 
бу ду чых са джан цаў, якія пла ну ец ца вы са дзіць у гэ тым ме ся цы. Ма гі-
ляў ча не пры бі ра лі смец це ў жы лых два рах, ярах і скве рах. Част ка пра-
цоў на га дэ сан та шчы ра ва ла на бу даў ні чых пля цоў ках, нех та пад тры маў 
су бот нік на сва ім пра цоў ным мес цы. Пла ну ец ца, што міль ярд за роб ле-
ных гро шай пой дзе на бу даў ніц тва пры ча ла на Дняп ры ка ля гас ці ні цы 
«Ту рыст», ас тат нія — на доб ра ўпа рад ка ван не пар ку ў Пад ні кол лі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФАЛЬ ШЫ ВЫЯ СУ ПРА ЦОЎ НІ КІ МУС 
«ШТРА ФУ ЮЦЬ» БЕ ЛА РУ САЎ

Дзе ля гэ та га ашу кан цы вы ка рыс тоў ва юць у інтэрнэце спе-

цы яль ныя ві рус ныя пра гра мы.

— Па тэн цый ныя ах вя ры атрым лі ва юць па ве дам лен ні ні бы ад Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі, у якіх ім пра па ноў ва юць за пла ціць 
штраф за пра гляд, ка пі ра ван не ма тэ ры я лаў, якія змя шча юць эле мен ты 
пе да фі ліі, гвал ту і гей-пор на, — па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў МУС РБ. — Да лей пры во дзіц ца ін фар ма цыя аб тым, 
што на пра ця гу су так пас ля вы пла ты штра фу «па ру шаль нік» атры мае 
код раз бла кі роў кі свай го браў зе ра.

Су ма «штра фу» — 1 міль ён руб лёў. За апош нія дзе сяць дзён зла-
чын цам пе ра лі чы лі 40 міль ё наў руб лёў.

МУС ра іць не пад да вац ца на па доб ныя пра па но вы. А ка лі вы атры-
ма лі дзіў ныя па ве дам лен ні, не мо жа це вый сці з бла кі ра ва най ста рон кі, 
вам не аб ход на ска рыс тац ца «Дыс пет ча рам за дач», на браць кам бі на-
цыю кла ві шаў Ctrl+Alt+Delete, пас ля ча го за крыць браў зер. Маг чы ма, 
вы пе ра кі ну лі ўжо гро шы ашу кан цам. У та кім вы пад ку вар та звяр нуц ца 
з за явай у ор га ны ўнут ра ных спраў.

Якаў ЖУР БІН.

«ПЕ РА КА НАЦЬ» РУБ ЛЁМ 
Звыш 250 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці скла лі 
ра бот ні кі ганд лё вай ін спек цыі Мі ніс тэр ства ганд лю за мі ну лы 
ме сяц па вы ні ках пра ве рак. Па ру шэн ні бы лі ўста ноў ле ны ў кож-
ным з пра ве ра ных аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня.

Пры гэ тым, як ад зна ча юць спе цы я ліс ты, час та суб' ек ты гас па да-
ран ня, пры цяг ну тыя да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, не пры ма юць 
дзейс ных мер па на вя дзен ні па рад ку ў сва іх ганд лё вых аб' ек тах. Так, за 
паў тор ную на пра ця гу го да рэа лі за цыю ў сва іх кра мах пра тэр мі на ва ных 
каў бас ных вы ра баў ТАА «Бел Град Ган даль» (г. Грод на) бы ло па ка ра на 
штра фам у па ме ры 400 ба за вых ве лі чынь — на 60 міль ё наў руб лёў. 
Іс тот ныя штра фы па вы ні ках паў тор ных пра ве рак крам ганд лё вай сет кі 
«Род ная ста рон ка» ў Ві цеб ску па гра жа юць ААТ «Су час ныя роз ніч ныя 
тэх на ло гіі». Якое ўжо, да рэ чы, пры цяг ва ла ся да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за рэа лі за цыю пра тэр мі на ва ных та ва раў у ганд лё вых аб' ек тах 
Мін ска, Брэс та, Ві цеб ска, Го ме ля і Ба ры са ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВОСЬ ДЫК «ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА»...
Су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі ў Грод не ін ды ві ду аль ную 
прад пры маль ні цу з 25-цю кі ла гра ма мі на сен ня ма ку.

Аў та ма біль «Ні сан», якім ажыц цяў ля ла ся пе ра воз ка гэ та га гру зу, 
па зба віў ся сва ёй гас па ды ні на пе ры яд пра вя дзен ня ад па вед най пра-
вер кі і да ра шэн ня су да. Да рэ чы, ме сяц та му до ма ў гэ тай жа 43-га-
до вай жы хар кі аб лас но га цэнт ра су пра цоў ні кі нар ка кант ро лю вы яві лі 
575 кі ла гра маў на сен ня ма ку, па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Пра гэ та рас ка заў на мес нік мі-
ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро-
ны на сель ніц тва Аляк сандр РУ-
МАК. Ся род ме ра пры ем стваў, што 
ўва хо дзяць у пра гра му тыд ня, — і 
тра ды цый ны ўра чыс ты пры ём ва 
ўра дзе шмат дзет ных жан чын, якія 
рэа лі за ва лі ся так са ма як пра фе сі-
я на лы і са цы яль на ак тыў ныя гра-
ма дзя не, а так са ма су стрэ чы прад-
стаў ні коў га лі но вых мі ніс тэр стваў 
з жан чы на мі, за ня ты мі ў сфе рах 
сель скай гас па дар кі, спор ту, сал-
дац кі мі ма ці, ве тэ ра на мі; і ўру чэн не 
ў Мін ску і кож най воб лас ці ор дэ наў 
Ма ці тым бе ла рус кам, хто на ра дзіў 
і вы хоў вае 5 і больш дзя цей; і вы-
ста вы дзі ця чых ма люн каў, твор чыя 
кон кур сы вер шаў, пе сень і апа вя-
дан няў пра ма му; і ўша на ван не ма ці 
ў пра цоў ных ка лек ты вах, уста но вах 
аду ка цыі.

Так, у дзі ця чых сад ках на гэ-
тым тыд ні ад бу дуц ца свя точ ныя 
кан цэр ты, пры све ча ныя ма ці; у 
шко лах і гім на зі ях ла дзяц ца су-
стрэ чы, на прык лад, з ма ці та ле-
на ві тых дзя цей, якія па дзе ляц ца з 
ін шы мі баць ка мі сак рэ та мі вы ха-
ван ня; у ВНУ кра і ны прой дуць ме-
ра пры ем ствы, скі ра ва ныя на ўма-
ца ван не ма ла дых сем' яў. Акра мя 
та го, як рас ка за ла прэс-сак ра тар 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі 
Юлія ВА НІ НА, сё ле та ўпер шы ню ў 
Мін ску, Гро дзен скай і Го мель скай 
аб лас цях ство ра ны спе цы яль ныя 
ва лан цёр скія атра ды, у склад якіх увай шлі 
най больш да свед ча ныя, ак тыў ныя і не-
раў на душ ныя жан чы ны-ма ці. Ва лан цё ры 
пра вод зяць ва ўста но вах аду ка цыі фа-
куль та тыў ныя за ня ткі з дзець мі і мо лад-
дзю па пра гра ме зда ро ва га ла ду жыц ця.

«Пы тан ні ма ця рын ства і дзя цін ства 
зай ма юць ад но з цэнт раль ных мес цаў у 
са цы яль най па лі ты цы на шай дзяр жа вы, 
— пад крэс ліў Аляк сандр Ру мак. — Ад па-
вед ная сіс тэ ма пад трым кі сем' яў з дзець мі 
дзей ні чае на ўсіх эта пах, па чы на ю чы яшчэ з 
мо ман ту ця жар нас ці бу ду чай ма мы, і ўзмац-
ня ец ца з на ра джэн нем кож на га на ступ на га 
дзі ця ці. Мяр кую, у тым лі ку дзя ку ю чы гэ тай 

пад трым цы на ра джаль насць у Бе ла ру сі, па-
чы на ю чы з 2001 го да, па вя ліч ва ец ца».

Да рэ чы, пас ля жні вень скай на ра ды ў 
кі раў ні ка дзяр жа вы, дзе аб мяр коў ваў ся 
ся род ін шых пы тан няў пра ект ся мей на-
га ка пі та лу «Вя лі кая сям'я», Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны рас пра ца-
ва ла і на кі ра ва ла ва ўрад пра ект ука за 
аб да дат ко вых ме рах пад трым кі сем' яў з 
дзець мі. Пры гэ тым уліч ва лі ся як пра па-
но вы бе ла рус кіх спе цы я ліс таў, так і во пыт 
за меж ных дзяр жаў — Ра сіі, кра ін Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азіі. Ад нак кан крэт ныя тэр-
мі ны пад пі сан ня гэ та га да ку мен та яшчэ 
не вя до мыя.

5 ці ка вых фак таў 
да Дня ма ці

� Дзень ма ці, які пры па дае на 
роз ныя да ты, ад зна ча ец ца ў больш 
як 50 кра і нах све ту, у тым лі ку Бах-
рэй не, Ін дыі, Мек сі цы, Са удаў скай 
Ара віі. У Бе ла ру сі ён су па дае з пра-
ва слаў ным свя там Па кро ва Пра-
свя той Ба га ро дзі цы — 14 каст рыч-
ні ка. 3 1996 го да яно ад зна ча ец ца 
на дзяр жаў ным уз роў ні.

� Сён ня ў пад трым ку сем' ям, 
якія вы хоў ва юць дзя цей, па вод-
ле за ка на даў ства, пры зна ча ец ца 
10 ві даў дзяр жаў ных да па мог: у 
су вя зі з на ра джэн нем пер ша га, 
дру го га і на ступ ных дзя цей, па до-
гля дзе дзі ця ці да 3 га доў, ад рас ныя 
са цы яль ныя да па мо гі, бяс плат нае 
дзі ця чае хар ча ван не, па слу гі ня-
ні пры на ра джэн ні два іх і больш 
дзя цей і г.д. Сіс тэ май дзяр жаў ных 
да па мог у Бе ла ру сі ахоп ле на звыш 
370 ты сяч дзя цей.

� Ле тась у на шай кра і не больш 
як 117 ты сяч жан чын ста лі ма ма-
мі — гэ та, да рэ чы, мак сі маль ная ліч-
ба за апош нія 20 га доў. Сё ле та ж за 
пер шае паў год дзе свет уба чы лі ўжо 
звыш 57 ты сяч не маў лят, пры чым 
больш як у па ло ве вы пад каў гэ та 
дру гія і на ступ ныя дзе ці ў сям'і.

� За мі ну лы год і пер шую па ло ву 
гэ та га ў Бе ла ру сі не за рэ гіст ра ва-
на ні вод на га (!) вы пад ку ма ця рын-

скай смя рот нас ці, а ўзро вень смя рот нас ці 
ся род не маў лят за ста ец ца ад ным з са мых 
ніз кіх ся род еў ра пей скіх кра ін — ка ля 3-3,5 
на 1000 на ро джа ных дзя цей. (Пры клад на 
та кія ж па каз чы кі ў Аў стрыі, Бель гіі, Фран-
цыі, Ні дэр лан дах, а, на прык лад, у Ра сіі ён 
скла дае больш як 7 вы пад каў на 1000 на-
ро джа ных.)

�  У Бе ла ру сі сён ня пры клад на 
70 ты сяч шмат дзет ных сем' яў. Лі дзі руе 
ў гэ тай пры ем най ста тыс ты цы Брэсц-
кая воб ласць (тут пра жы вае больш як 
16 ты сяч вя лі кіх сем' яў).

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК

�

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��

СВЯ ТА ДЛЯ МАМ — ПА ЎСЁЙ КРА І НЕ
З 7 па 14 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі пра хо дзіць Ты дзень ма ці

НА ШЫ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВЫ 
РЭА ЛІ ЗУ ЮЦЬ НО ВЫЯ 
ПРА ЕК ТЫ З АЗЕР БАЙ ДЖА НАМ

Мінск з афі цый ным ві зі там на ве да ла дэ ле га цыя Азер бай-
джан скай Рэс пуб лі кі на ча ле з мі ніст рам за меж ных спраў 
Эль ма рам МА МЕД' Я РА ВЫМ. Пад час су стрэ чы ў Па ла це прад-
стаў ні коў дып ла мат пад крэс ліў, што кра і ны мо гуць па вя лі-
чыць та ва ра зва рот у са мыя блі жэй шыя га ды.

— Мы ба чым вя лі кія перс пек ты вы для раз віц ця на ша га су пра цоў-
ніц тва, — пад крэс ліў, ві та ю чы гас цей, Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 
стар шы ня ніж няй па ла ты пар ла мен та. — І са мае га лоў нае — у нас 
ня ма ні я кіх пе ра шкод для та го, каб уза е ма дзе ян не па шы ра ла ся і па-
глыб ля ла ся. Ха цеў бы звяр нуць ува гу на пра дук тыў ную пра цу ў гэ тым 
кі рун ку пар ла мен таў на шых дзяр жаў.

Па сло вах стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў, кан так ты пад трым лі-
ва юц ца па між ка мі сі я мі. Гэ та свед чыць пра тое, што дэ пу тац кі кор пус 
за ці каў ле ны на ладж ваць су пра цоў ніц тва ў па лі тыч най, эка на міч най, 
аду ка цый най і куль тур най сфе рах. Ула дзі мір Анд рэй чан ка ўпэў не ны, 
што ў асно ве гэ тых ста сун каў ля жаць сяб роў скія ад но сі ны па між кі раў-
ні ка мі на шых дзяр жаў.

Як за ўва жыў Эль мар Ма мед' я раў, з па лі тыч на га пунк ту гле джан-
ня ўза е ма дзе ян не Бе ла ру сі і Азер бай джа на раз ві ва ец ца ды на міч на, 
дзяр жа вы пры трым лі ва юц ца па доб най па зі цыі ў роз ных між на род ных 
ар га ні за цы ях. У той жа час ёсць рэ аль ныя маг чы мас ці па вя лі чыць 
та ва ра зва рот.

— Яны ёсць ужо на блі жэй шыя га ды, — звяр нуў ува гу Эль мар Ма-
мед' я раў. — Сён няш ні та ва ра зва рот — 300 міль ё наў до ла раў — не бла гі, 
у пры ват нас ці для кра ін з та кой коль кас цю на сель ніц тва. Але ў лю бым 
вы пад ку трэ ба яго па вя ліч ваць.

Азер бай джан скі мі ністр за меж ных спраў упэў не ны, што і Бе ла русь, 
і Азер бай джан — са ма да стат ко выя дзяр жа вы і ім не скла да на бу дзе 
рэа лі за ваць но выя су мес ныя пра ек ты ў роз ных сфе рах.

— Нам ці ка вы бе ла рус кі во пыт у га лі не сель скай гас па дар кі. За раз 
у Азер бай джа не аграр ны сек тар ра зам з энер ге тыч ным — кі рун кі, 
раз віц цю якіх на да ец ца асаб лі вае зна чэн не. У гэ тым кан тэкс це на шай 
кра і не бы ло б ці ка ва пе ра няць во пыт, які ёсць у Бе ла ру сі.

Яшчэ адзін но вы кі ру нак маг чы ма га су пра цоў ніц тва па між кра і на-
мі — бу даў ніц тва паўд нё ва г а га за ва га ка лі до ра. Пры род ны газ бу дзе 
па стаў ляц ца з азер бай джан ска га сек та ра Кас пій ска га мо ра па тру ба-
пра вод зе, які прой дзе праз Гру зію, Тур цыю, Грэ цыю, Ал ба нію, Іта лію. 
Гэ та са мы буй ны па доб ны пра ект у рам ках Еў ра са ю за.

— У мі ну лым ме ся цы мы пад пі са лі па гад нен не аб па чат ку рэа лі за цыі 
гэ та га пра ек та, які па тра буе, да рэ чы, пры клад на 50 міль яр даў еў ра ін-
вес ты цый. Мы ўзні ма лі пы тан не аб маг чы мас ці су пра цоў ніц тва на шых 
кам па ній з бе ла рус кім прад пры ем ствам па вы твор час ці труб. Уво гу ле, 
пад час рэа лі за цыі гэ та га пра ек та бу дуць вель мі вя лі кія маг чы мас ці. Та-
му я за пра сіў бе ла рус кія кам па ніі пры маць удзел ва ўсіх гэ тых тэн да рах, 
якія бу дуць аб' яў ляц ца на пра ця гу на ступ ных пя ці га доў.

Пад час су стрэ чы Эль ма ра Ма мед′ я ра ва з мі ніст рам за меж ных спраў 
на шай кра і ны дып ла ма ты аб мер ка ва лі маг чы масць ар га ні за цыі ві зі ту 
кі раў ні ка Азер бай джа на ў Мінск. Як за ўва жыў Ула дзі мір МА КЕЙ, 
тэр мі ны да дат ко ва бу дуць уз год не ны па дып ла ма тыч ных ка на лах у 
за леж нас ці ад гра фі ка пра цы кі раў ні коў абедз вюх кра ін.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Учо ра стар та ваў транс парт ны ты дзень у Мін ску. Па чаў ся ён з ад-
крыц ця вы стаў кі «Транс парт і ла гіс ты ка», якая ўжо ста но віц ца тра ды-
цый най для Бе ла ру сі. Сё ле та фо рум у вось мы раз са браў экс пер таў 
і прад стаў ні коў аў та ма біль ных ар га ні за цый Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, 
Лат віі і Поль шчы.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ана толь КА ЛІ НІН ад зна чыў, што 
ўрад Бе ла ру сі бу дзе ства раць усе ўмо вы для раз віц ця транс парт на га біз не су 
ў кра і не. Па мер ка ван ні ві цэ-прэм' е ра, удзель ні кі фо ру му змо гуць прый сці да 
па гад нен няў, а так са ма пад пі саць «зна ка выя і важ кія кант рак ты для эка но мі кі 
Бе ла ру сі».

Мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый Ана толь СІ ВАК за явіў, што гэ тае ме ра-
пры ем ства з'яў ля ец ца вы дат най пля цоў кай для ўста наў лен ня пра мых кан так таў. 
У час пе ра моў га вор ка вя ла ся аб па ды хо дах да раз віц ця ла гіс тыч ных цэнт раў як 
унут ры Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі. У рам ках транс парт на га тыд ня сён ня і заўт ра 
прой дуць та кія ме ра пры ем ствы, як трэ цяя між на род ная вы стаў ка «Ла гіс тыч ны ін-
жы не рынг» і вось мы бе ла рус кі транс парт на-ла гіс тыч ны кан грэс, а так са ма не каль кі 
між на род ных ме ра пры ем стваў, се мі на раў, кан фе рэн цый і «круг лых ста лоў».

Бе ла рус кі транс парт ны ты дзень ады гры вае знач ную ро лю ў раз віц ці транс-
парт най інф ра струк ту ры і ла гіс тыч най сіс тэ мы як Бе ла ру сі, так і су сед ніх 
дзяр жаў. Так са ма гэ тае ме ра пры ем ства са дзей ні чае пры цяг нен ню іна ва цый 
і ін вес ты цый, рос ту аб' ёму між на род ных пе ра во зак у на шу кра і ну.

Сё ле та ў экс па зі цы ях пры ма юць удзел больш за 100 кам па ній з 11 кра ін, у 
тым лі ку Аў стрыі, Бель гіі, Гер ма ніі, Іра на. Удзель ні кі вы стаў пра дэ ман стру юць 
су час ныя транс парт ныя сіс тэ мы і аб ста ля ван не для іх, тэх на ло гіі і тэх ні ку для 
пра ек та ван ня, бу даў ніц тва, ра мон ту і аб слу гоў ван ня роз ных ві даў транс парт-
ных ка му ні ка цый, па слу гі па пе ра воз цы гру заў і па са жы раў, а так са ма сіс тэ мы 
ін фар ма цыі і аб слу гоў ван ня для транс пар ту і ла гіс ты кі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ

�

Між на род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя 
«Пер шая су свет ная вай на ў на род най па-
мя ці і мас тац кім ад люст ра ван ні» са бра ла 
ў На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 
больш за 100 на ву коў цаў з 11 кра ін све ту 
для аб мер ка ван ня ко ла праб лем, звя за-
ных з тэ май Вя лі кай вай ны, якую на пра-
ця гу мно гіх га доў вы крэс лі ва лі не толь кі з 
гіс та рыч най, але і з люд ской па мя ці.

Як пад крэс ліў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана-
толь ТО ЗІК, кан фе рэн цыя — адзін са шмат лі кіх 
эта паў на шля ху да яе вяр тан ня. «Для Бе ла ру сі 
Пер шая су свет ная вай на — тра гіч ная ста рон ка 
на шай на цы я наль най гіс то рыі, — за зна чыў на-
мес нік прэм' ер-мі ніст ра. — На пра ця гу ча ты рох 
га доў на ша зям ля бы ла мес цам жорст кіх біт ваў. 
Больш чым 800 ты сяч бе ла ру саў апра ну лі сал дац-
кія шы ня лі, 120 ты сяч на заў сё ды за ста лі ся ля жаць 
у брац кіх і не вя до мых ма гі лах, больш за паў та ра 
міль ё на жы ха роў бе ла рус кіх гу бер няў ста лі бе-

жан ца мі, мно гія з якіх так і не змаг лі вяр нуц ца на 
сваю Ра дзі му. Прай шло сто га доў, а коль касць 
на сель ніц тва на шай кра і ны, на жаль, за ста ла ся 
прак тыч на та кой жа».

Па роз ных пры чы нах гэ тая вай на ў са вец кай 
гіс то рыі, а так са ма ў ай чын най па мя ці за ста ва ла-
ся чу жой і за бы тай. З ча сам мы пе ра асэн са ва лі 
мі ну лыя па дзеі, лік ві да ва лі не ка то рыя не спра вяд-
лі вас ці, звя за ныя з іх трак тоў кай. Сён ня ор га на мі 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, ду ха вен ствам, гра мад скас-
цю, на ву ко вай і твор чай ін тэ лі ген цы яй, мо лад дзю 
і прос та эн ту зі яс та мі вя дзец ца сіс тэм ная пра ца 
па ад наў лен ні і за ха ван ні гіс то рыі, па мя ці аб тых 
па дзе ях і лю дзях. Гэ та вя лі кі фронт по шу ка вых 
ра бот, доб ра ўпа рад ка ван не мес цаў па ха ван няў, 
на ву ко выя кан фе рэн цыі, вы ста вы ар хіў ных ма тэ-
ры я лаў, вы дан не кніг, рас пра цоў ка ту рыс тыч ных 
марш ру таў і, вя до ма, ства рэн не пом ні каў.

Най больш яр кі прык лад апош ня га — ад крыц цё 
сё ле та ў Смар го ні ме ма ры я ла па мя ці ах вяр Пер шай 
су свет най вай ны. Пра ца над ім яшчэ не скон ча на: у 

ства раль ні каў пер ша га бе ла рус ка га ме ма ры яль на-
га комп лек су та ко га маш та бу яшчэ шмат ідэй, якія 
па трэб на рэа лі за ваць. Як рас ка заў Ана толь То зік, 
за кон чыць ра бо ту над ме ма ры я лам пла ну ец ца да 
2018 го да, ка лі бу дзе ад зна чац ца 100-год дзе з дня 
за кан чэн ня Пер шай су свет най вай ны.

Удзель ні кі кан фе рэн цыі аб мер ка ва лі ро лю і на-
ступ ствы той вай ны для раз віц ця куль ту ры еў ра пей-
скіх кра ін, яе ўплыў на лі та ра тур ны пра цэс і пуб лі-
цыс ты ку, на раз віц цё на цы я наль най са ма свя до мас-
ці на ро даў, якія бра лі ўдзел у ва ен ных дзе ян нях.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі 
Ула дзі мі ра МА ТУ СЕ ВІ ЧА, вы ні ка мі Пер шай су-
свет най вай ны ста лі раз на стай ныя зме ны куль тур-
на га, фі ла соф ска га, све та по гляд на га ха рак та ру, 
якія на доў гія га ды вы зна чы лі раз віц цё гу ма ні тар-
най сфе ры, мас тац тва, лі та ра ту ры. «Но вую якасць 
на бы лі срод кі пра па ган ды, срод кі ма са вай ін фар-
ма цыі. Ме на ві та з ча соў Пер шай су свет най вай ны 
яны ста лі ак тыў на вы ка рыс тоў вац ца як знач ны 
фак тар фар мі ра ван ня гра мад скай дум кі, а ін фар-

ма цый ная ба раць ба ста ла важ ным склад ні кам ва-
ен ных дзе ян няў», — мяр куе на мес нік мі ніст ра.

— У га ды Пер шай су свет най вай ны на ра джа лі ся 
тво ры паэ зіі і про зы, тво ры мас тац тва, га лоў ная ідэя 
якіх за клю ча ла ся ў по шу ку ін тэр на цы я наль ных асноў 
мас тац тва і куль ту ры, агуль ных за ка на мер нас цяў у 
ідэа ло гіі, — рас ка заў ды рэк тар Цэнт ра да сле да-
ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту-
ры НАН Бе ла ру сі Аляк сандр ЛА КОТ КА. — Сён ня 
з'я ві лі ся но выя пра цы, у якіх не толь кі ацэнь ва юц ца 
тыя гіс та рыч ныя па дзеі, але і тое, што ад бы ло ся на 
пе ра ло ме эпох ва ўмо вах ма дэр ніз му і аван гард ных 
кі рун каў у вы яў лен чым мас тац тве, у лі та ра ту ры так 
на зва на га стра ча на га па ка лен ня. І са мае га лоў нае ў 
гэ тай ацэн цы — якое зна чэн не ма юць сён ня тыя па-
дзеі і ча му яны ву чаць з пунк ту гле джан ня ра зу мен ня, 
на коль кі важ ны свет, гу ма ні тар ны склад нік у гэ тым 
све це, дзе вель мі скла да на за ха ваць раз на стай насць 
куль тур, моў, на ро даў і на цый.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

Рэ ха Пер шай су свет найРэ ха Пер шай су свет най  ��

Па дзеяПа дзея  ��

ФО РУМ ТРАНС ПАРТ НІ КАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад нак іс на ван не на ват гэ тых трох фак-
та раў не пад штурх не ры нак да са праў-
ды іс тот на га па тан нен ня, лі чыць спа дар 
Пра ста лу паў. Цэн ні кі бу дуць зні жац ца 
на 1-1,5% у ме сяц. Спра ва ў тым, што 
на больш іс тот нае па тан нен не не зга-
джа юц ца пра даў цы ква тэр. І тут не пра-
цу юць ні я кія эка на міч ныя фак та ры, бо 
дзей ні чае псі ха ло гія ўлас ні ка.

БЮД ЖЭТ НЫЯ 
АД НА ПА КА ЁЎ КІ — 
ДА 60 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Вы бар не да ра гіх ква тэр на дру гас-
ным рын ку сён ня за ста ец ца да во лі ўну-
шаль ным. І гэ та ня гле дзя чы на тое, што 
на пры кан цы ле та бы ло «вы мы ван не» 
тан на га жыл ля. Боль шая част ка жыл ля, 
якое пра па ну ец ца на про даж, ад но сіц-
ца да сег мен ту ад на- і двух па ка ё вых 
ква тэр.

Зра зу ме ла, што мак сі маль ны по пыт 
пры па дае на не вя лі кія па пло шчы ква-
тэ ры ся рэд няй якас ці і з мі ні маль ным 
кош там. Сён ня са мы мі ні маль ны цэн нік 
бюд жэт ных ад на па ка ё вак у ста лі цы па-
чы на ец ца з 52-53 ты сяч до ла раў. Ад нак 
ця пер на та кія ква тэ ры звяр та юць ува гу 
толь кі тыя па куп ні кі, якія пра кам форт 
не вель мі за дум ва юц ца. У па доб ных 
ква тэ рах агуль ная пло шча жыл ля скла-
дае да 30 квад рат ных мет раў. Так са-
ма не вя лі кае па пло шчы жыл лё (31-36 
«квад ра таў») пра па ну ец ца па кош це ад 
55 да 60 ты сяч до ла раў. Ця пер у гэ тым 
цэ на вым дыя па зо не іс нуе ка ля сот ні 
не вя лі кіх ква тэр. Най больш пра па ноў 
за раз па ад на па ка ёў ках, ца на якіх ад 
60 да 70 ты сяч до ла раў.

Ся рэд ні кошт квад рат на га мет ра 
бюд жэт на га жыл ля не вя лі кіх пло шчаў 
скла дае ў рэ аль ных здзел ках ад 1500 
да 1600 до ла раў. А вось пры про да жы 
больш якас ных ад на па ка ё вак «стаў ка» 
та ко га «квад ра та» агуль най пло шчы 
бу дзе да ся гаць 1650-1700 до ла раў.

Акра мя та го, на про даж за раз вы-
стаў ле на да 400 жы лых па ко яў у стан-
дарт ных шмат па ка ёў ках. Кошт асоб ных 

па ко яў і до ляў у ква тэ рах па чы на ец ца з 
23-25 ты сяч до ла раў.

СТАН ДАРТ НАЯ 
ДВУХ ПА КА ЁЎ КА — 
АД 65 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ

Ця пер у ста ліч ным ка та ло гу су стра-
ка юц ца зу сім «сла бень кія» ква тэ ры 
кош там ад 55 да 65 ты сяч до ла раў. Ад-
нак па та кім кош це на ста ліч ным рын ку 
пры сут ні чае толь кі ка ля 10 ва ры ян таў 
жы лых па мяш кан няў. Двух па ка ё вае 
бюд жэт нае жыл лё мае рас паў сю джа-
ны цэн нік ад 65 да 75 ты сяч до ла раў. 
Гэ та ква тэ ры звы чай на ў па нэль ных да-
мах пло шчай ад 39 да 47 квад рат ных 
мет раў. Ква тэ ры з па леп ша най пла ні-
роў кай і пло шчай да 55 «квад ра таў» 
пра па ну юц ца па куп ні кам па кош це ад 
75 да 85 ты сяч до ла раў. Тут Мі ка лай 
Пра ста лу паў упэў не ны, што сён ня двух-
па ка ё вая ква тэ ра ад шу кае са бе но ва га 
гас па да ра толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 
кошт квад рат на га мет ра гэ та га жыл ля 
бу дзе ў ме жах ад 1500 да 1600 до ла раў. 
Ма лень кія двух па ка ё выя «хру шчоў кі» 
ў ста рых да мах на бы ва юц ца на ват па 
тан ней шым кош це (1470-1500 до ла раў 
за «квад рат»).

Ха пае ця пер ся род пра па ноў са-
праў ды якас ных і пра стор ных двух па-
ка ё вых ква тэр у ад нос на но вых да мах. 
Са мы рас паў сю джа ны кошт на па доб-
нае жыл лё за раз скла дае ад 80 да 110 
ты сяч до ла раў. Ад нак па та кім цэн ні ку 
жыл лё вая не ру хо масць ця пер уво гу ле 
амаль не на бы ва ец ца.

Мі ні маль ны цэн нік на трох па ка ё выя 
па мяш кан ні па чы на ец ца з 70 ты сяч до-
ла раў. Ква тэ ры па та кім кош це пра па-
ну юц ца толь кі ў ста рых да мах і вы ключ-
на на край ніх па вер хах. Стан дарт ныя 
трох па ка ёў кі агуль най пло шчай да 72 
«квад ра таў» каш ту юць да 95 ты сяч 
до ла раў. Трох па ка ёў кі ў дзе вя ці па вяр-
хо вых да мах спаль ных ра ё наў ма юць 
са мы рас паў сю джа ны цэн нік ад 90 да 
150 ты сяч до ла раў. Ад нак ся род па-
тэн цы яль ных па куп ні коў тут за ціш ша. 
Са праўд ны по пыт на вя лі кія і якас ныя 
шмат па ка ёў кі ўзні кае на на шым рын ку 
толь кі пры на яў нас ці да ступ ных крэ-
ды таў.

АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫЯ 
ЗДЗЕЛ КІ

По пыт на ква тэ ры ў ста лі цы не над та 
вя лі кі, але ста біль ны. Лю дзі, як і ра ней, 
жа да юць жыць у леп шых умо вах, ад нак 
у іх не заў сё ды ха пае «жы вых» гро шай. 
Та му на рын ку ўзні кае но вая тэн дэн-
цыя па змя нен ні струк ту ры здзе лак. 
На са мрэч знай сці па куп ні ка з гра шы-
ма вель мі скла да на. Боль шая част ка 
здзе лак — лан цуж ко вая, ка лі пра да вец 
пра дае сваю ква тэ ру і куп ляе ўза мен ін-
шую з не вя лі кай да пла тай. Па час ці лі ся 
прос та аб ме ны з да пла тай. Бе ла ру сы 
пры ста са ва лі ся да ад сут нас ці тан ных 
крэ ды таў. «Ка лі ра ней мы лі чы лі, што 
знай сці ва ры янт аб ме ну, які б за да во ліў 
абод ва ба кі, не рэ аль на, то ця пер лю дзі 
са мі адзін ад на го зна хо дзяць і пры хо-
дзяць да нас толь кі афарм ляць здзел-
ку», — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра 
па про да жах на дру гас ным рын ку 
жыл ля агенц тва не ру хо мас ці «Твая 
ста лі ца» Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА.

ПА ЧА КАЦЬ 
МЭ ТА ЗГОД НА НЕ ЎСІМ

Апош нім ча сам га зе та атрым лі вае 
шмат пы тан няў ад па тэн цы яль ных 
па куп ні коў ста ліч на га жыл ля. На шых 
чы та чоў ці ка віць кан крэт ная рэ ка мен-
да цыя ад экс пер та: ця пер на бы ваць 
ква тэ ру ў Мін ску ці па ча каць іс тот на га 
па тан нен ня на рын ку?

Ад ра зу ад зна чу, што ка тэ га рыч на га 
ад ка зу не бу дзе, бо кож ны са ма стой на 
асмель ва ец ца на та кі сур' ёз ны крок. 
Спа дар Пра ста лу паў мо жа толь кі па-
раз ва жаць на гэ ты конт. Па пер шае, 
пры клад на 90% здзе лак на рын ку пры-
па дае на тых клі ен таў, якія ад на ча со ва 
куп ля юць і пра да юць жыл лё. Ней кае 
не вя лі кае змя нен не цэн ні каў за ка рот-
кі тэр мін ча су ў гэ тым вы пад ку па кі-
шэ ні клі ен таў не ўда рыць. Ка лі мо жа 
па тан нець ва ша бу ду чая ква тэ ра, то 
пры клад на на та кі па мер аба вяз ко ва 
зні зіц ца цэн нік і па жыл лі, якое пра па-
ну ец ца ад на ча со ва клі ен там на про даж. 
Тут іс нуе ад но «але», ка лі са праў ды 
ма лень кія ква тэ ры тан не юць звы чай-

на «са скры пам». Ад нак лік від ную і 
тан ную шмат па ка ёў ку так са ма трэ ба 
па шу каць.

Дру гі ва ры янт, ка лі жыл лё на бы ва-
ец ца за «жы выя» гро шы па лі ніі «чыс-
та га» про да жу. Ад нак і ў гэ тым вы пад ку 
за цяг ваць здзе лу не вы гад на тым, хто 
ця пер зды мае ква тэ ру. Так, жыл лё ў 
блі жэй шыя 6-8 ме ся цаў мо жа па тан-
нець пры клад на на 6-10%. Гэ та цал кам 
ве ра год на, але не факт. Ра зам з тым, 
за гэ ты час сям'я на здым най ква тэ ры 
«згу біць» пры клад на 3,5-4 ты ся чы до-
ла раў па арэн дзе.

Трэ ці ва ры янт ты чыц ца тых лю дзей 
з гра шы ма, якія на бы ва юць жыл лё на 
перс пек ты ву. Для гэ тай ка тэ го рыі па-
куп ні коў ква тэ ра мо жа стаць да дат ко-
вай кры ні цай пры быт ку, бо ця пер цэн-
нік здым на га жыл ля без мэб лі так са ма 
ўну шаль ны. За ста юц ца толь кі ма ла дыя 
сем'і і адзі но кія лю дзі, якія жы вуць ра-
зам з баць ка мі. Ім і са праў ды мож на 
па ча каць не вя лі ка га па тан нен ня.

МЯР КУ Е МАЕ 
ПА ТА ННЕН НЕ — 
МАК СІ МУМ 5-7%

У сён няш няй не зра зу ме лай сі ту-
а цыі на рын ку ўзні кае ад но слуш нае 
пы тан не. Ці ка ва, а коль кі іс ну ю чы по-
пыт на ста ліч нае жыл лё пра тры ма-
ец ца без да ступ ных крэ ды таў? Наш 
экс перт Мі ка лай Пра ста лу паў лі чыць, 
што ста біль насць з по пы там пра тры-
ма ец ца мак сі мум да кан ца го да. На 
рын ку не ру хо мас ці ця пер ха пае ква-
тэр з за вы ша ным кош там, ула даль ні кі 
якіх не спя ша лі ся іх пра да ваць у над зеі, 
што цэ ны вы рас туць. Ця пер яны ра зу-

ме юць, што ча каць гэ та га не вар та, і 
зні жа юць кошт.

Кі раў нік ад дзе ла «но ва бу доў-
ляў» агенц тва «Твая ста лі ца» На та-
ля ПІ ЧУ ХА раз ва жае на гэ ты конт так: 
«Мож на толь кі вы ка заць зда гад ку, што, 
ка лі крэ ды ты да кан ца го да не з'я вяц-
ца, цэ ны на ква тэ ры на пер ша сным 
рын ку зні зяц ца на 5-7%. І за кра нуць 
гэ та мо жа кар кас на-блоч ныя да мы як 
больш да ра гі сег мент. Каб не губ ляць, 
за бу доў шчы кі за раз мя ня юць пра ек ты 
бу ду чых да моў, па мян ша ю чы пло шчы 
ква тэр, — каб зні зіць кан чат ко вую ца-
ну асоб най ква тэ ры, не зні жа ю чы кошт 
квад рат на га мет ра».

КА МЕР ЦЫЙ НАЕ 
ЖЫЛ ЛЁ ВАЕ 
БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
«ЗГОРТ ВАЦ ЦА» 
НЕ БУ ДЗЕ

У свой час ры эл та ры агуч ва лі та кі 
фак тар, як па мян шэн не коль кас ці буд-
п ля цо вак. Ме на ві та та му, на іх по гляд, 
кошт жыл ля ў блі жэй шай перс пек ты ве 
зні жац ца не мо жа. Ра зам з тым, спе-
цы я ліс ты Мін бу дар хі тэк ту ры ўдак лад-
ня юць, што на ле та зні жэн не аб' ёмаў 
жыл лё ва га бу даў ніц тва за пла на ва на 
ўся го на 10%. Больш за тое, па доб ная 
ка рэк ці роў ка не за кра не «ка мер цыю», 
бо бу дзе ажыц цяў ляц ца вы ключ на за 
кошт змян шэн ня аб' ёмаў бу даў ніц тва 
для льгот ні каў. У за бу доў шчы каў, у 
тым лі ку дзяр жаў ных, «у за гаш ні ках» 
пля цоў кі, на якіх мож на па бу да ваць 
35 ты сяч ква тэр, і іх хо піць на два га ды 
бу даў ніц тва сён няш ні мі тэм па мі, па ве-
дам ляе пар тал RЕАLTY.TUT.BY

Акра мя та го, не па срэд на за каль ца-
вой стар та ваў пра ект за бу до вы но вых 
тэ ры то рый ка ля вёс кі Ко пі шча, дзе па 
пла не з'я віц ца ка ля 20 ты сяч но вых 
ква тэр. Пры клад на та кі ж па маш та-
бах пра ект пла ну юць хут ка па чаць і ў 
Зя лё ным Ба ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЦЭН НІ КІ ПАЎ ЗУЦЬ УНІЗ

За цяг ваць здзе лку не вы гад на 
тым, хто ця пер зды мае 
ква тэ ру. Жыл лё ў блі жэй шыя 
6-8 ме ся цаў мо жа па тан нець 
пры клад на на 6-10%. 

На рын ку не ру хо мас ці ха пае 
ква тэр з за вы ша ным кош там, 
ула даль ні кі якіх не спя ша лі ся 
іх пра да ваць у над зеі, што 
цэ ны вы рас туць. Ця пер яны 
ра зу ме юць, што ча каць гэ та га не 
вар та, і зні жа юць кошт.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

9 каст рыч ні ка 2014 го да ў 15.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та Рэс пуб-
лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па ся джэн не шос тай се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га 
склі кан ня.

ВЯ ЛІ КАЯ ВАЙ НА ПАД ШТУРХ НУ ЛА ДА ПО ШУ КУ ІН ТЭР НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ АСНОЎ КУЛЬ ТУ РЫ

У НА РОД НАЙ ПА МЯ ЦІ І Ў МАС ТАЦ ТВЕ


