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УНЁ САК ЧАР НА ГОР ЦАЎ 
У БЕ ЛА РУС КУЮ ЛI ТА РА ТУ РУ

Па куль што ў Чар на го рыi, якая атры ма ла сваю су час ную 
не за леж насць у 2006 го дзе, з пiсь мен нiц кiх iм ёнаў бо лей 
на слы ху Ал як сандр Пуш кiн i Ула дзi мiр Вы соц кi (апош нi 
як аў тар пес нi-пры знан ня ў люб вi да гэ тай ста рон кi), чым 
Якуб Ко лас i Ян ка Ку па ла. Вы соц кi на ват пом нi кам уга на-
ра ва ны. Але ўсё ж склад ва юц ца i ў пiсь мен нi каў Бе ла ру сi i 
Чар на го рыi доб рыя твор чыя ста сун кi.

Вi да воч най ад зна кай гэ та га ста ла ўзна га родж ван не ме да лём 
Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi «За вя лi кi ўклад у лi та ра ту ру» паэ-
та i пе ра клад чы ка Сла ба да на Ву ка на вi ча i дзi ця ча га пiсь мен нi ка 
Ду ша на Джу ру шы ча. Апош нi з iх пе ра клаў i ўклаў ан та ло гiю бе ла-
рус кай дзi ця чай лi та ра ту ры. А Сла ба дан Ву ка на вiч — час ты госць 
у Бе ла ру сi, удзель нiк «круг лых ста лоў» за меж ных пiсь мен нi каў, 
якiя ар га нi зоў ва юць што год Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi кра i ны, Са юз 
пiсь мен нi каў Бе ла ру сi i Вы да вец кi дом «Звяз да». Да рэ чы, у Мiн-
ску вы да дзе ны адзiн з яго вер ша ва ных збор нi каў. Пе ра клад чык 
паэ зii Сла ба да на Ву ка на вi ча на бе ла рус кую мо ву — док тар фi ла-
ла гiч ных на вук, пра фе сар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
Iван Ча ро та.

Мак сiм ЛА ДЫ МЕ РАЎ.

ДА РО ГА МІ КНЯ ЗЁЎ РА ДЗІ ВІ ЛАЎ
У Бір жай скім края знаў чым му зеі (Літ ва) ад кры ла ся вы ста ва 
«Ку зэ ны Ра дзі ві лы (Мі ка лай Ры жы і Мі ка лай Чор ны) — па-
ча так ве ліч най эпо хі кня зёў».

Яна пра хо дзіць у рам ках су мес на га пра ек та му зей шчы каў Літ-
вы, Бе ла ру сі і Поль шчы «Да ро га мі кня зёў Ра дзі ві лаў». Вы ста-
ва, дзе прад стаў ле ны і ар тэ фак ты з зам ка ва га комп лек су «Мір», 
пры све ча на 500-га до ва му юбі лею дзяр жаў ных дзея чаў Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га Мі ка лая Ра дзі ві ла Ры жа га і Мі ка лая Ра дзі ві ла 
Чор на га. Праў да, ка лі да та на ра джэн ня апош ня га су мнен няў не 
вы клі кае (4 лю та га 1515 го да), то ў да чы нен ні Мі ка лая Ра дзі ві ла 
Ры жа га яна трак ту ец ца па-роз на му, бо ад па вед ны да ку мент не 
вы яў ле ны. Част ка гіс то ры каў лі чыць, што ён на ра дзіў ся ў тым жа 
го дзе, што і стры еч ны брат. У 1547 го дзе за за слу гі пе рад дзяр жа-
вай яны атры ма лі ты ту лы кня зёў і тым са мым рас па ча лі кня жац кую 
эпо ху ро ду Ра дзі ві лаў. З Бір жая гэ тая экс па зі цыя, якая зна ё міць 
з пе ры я дам пра цві тан ня зна ка мі та га ро ду ў XVІ-XVІІ ста год дзях, 
на кі ру ец ца ў Ке дай няй скі края знаў чы му зей, а за тым пе ра мяс ціц ца 
ў Лі тоў скі мас тац кі му зей — па лац Ра дзі ві лаў. У на ступ ным го дзе 
вы ста ва прой дзе ў му зе ях Бе ла ру сі і Поль шчы. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

РЭ ХА ВАЙ НЫ
Ста ліч ная будп ля цоў ка не ча ка на пе ра тва ры ла ся ў склад бо е-
п ры па саў. Цяс ляр у кат ла ва не ад на го з рэ кан стру я ва ных бу-
дын каў, што на ву лі цы Ка му ніс тыч най, знай шоў 2 сна ра ды.

Як ад зна чы ла Тац ця на Абоз ная, прэс-афі цэр Цэнт раль на га 
РУ УС Мін ска, па ве дам лен не аб не ча ка най зна ход цы па сту пі ла 
апе ра та ру служ бы «102». Пры лег лую тэ ры то рыю ад ра зу ача пі лі, 
а су пра цоў ні кі са пёр на-пі ра тэх ніч най служ бы в/ч 5448 тым ча сам 
вы ка па лі яшчэ 16 бо еп ры па саў. Імі ака за лі ся 18 сна ра даў ра зам 
з уз ры валь ні ка мі і 6 кап суль ных уту лак ча соў Дру гой су свет най 
вай ны. Усе зна ход кі вы вез лі на спе цы яль ны па лі гон і зні шчы лі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ПЕР ШЫ КРОК ЗРОБ ЛЕ НЫ
Мін скае «Ды на ма» атры ма ла пе ра мо гу ў гас ця вым мат чы 
над «Цю ры хам» (1:0) у пер шым мат чы 3-га ква лі фі ка цый-
на га раў нда Лі гі Еў ро пы.

Мін ча не пра вя лі да во лі ўда лы па яды нак. Ка ман да вы дат на згу ля ла ў 
аба ро не і амаль не да зво лі ла вя до ма му са пер ні ку ства рыць не бяс пе ку 
ва ро там Аляк санд ра Гу та ра. Пры гэ тым мін ча не імк ну лі ся мак сі маль на 
ска рыс таць свае маг чы мас ці. І ў бе ла ру саў гэ та атры ма ла ся. У дру гой 
па ло ве ў ва ро ты швей цар цаў пры зна чы лі пе наль ці, які дак лад на вы ка-
наў Фа тос Бе чы рай. 1:0 — гас ця вая вік то рыя «ды на маў цаў».

— Усю гуль ню пра вя лі так, як да маў ля лі ся, — ска заў пас ля су-
стрэ чы Вук Ра ша віч, га лоў ны трэ нер «Ды на ма». — Праў да, бы лі 
мо ман ты, ка лі гу ля лі кры ху ня пра віль на. У дру гой па ло ве атры ма-
ла ся на шмат лепш. Вель мі за да во ле ны тым, што мы пе ра маг лі. 
Ад нак яшчэ ні чо га не вы ра ша на ў на шай спрэч цы. Трэ ба сур' ёз на 
рых та вац ца да паў тор най су стрэ чы.

Як гу ля лі ка ман ды з пост асвец кай пра сто ры? 3-ці ква лі фі ка-
цый ны раўнд Лі гі Еў ро пы. «Жы лі на» (Сла ва кія) — «Ворс кла» (Укра і на) 
— 2:0, «Шар ле руа» (Бель гія) — «За ра» (Укра і на) — 0:2, «Ат ле тык» 
(Іс па нія) — «Ін тэр» (Азер бай джан) — 2:0, «Кай рат»(Ка зах стан) — 
«Абер дзін» (Шат лан дыя) — 2:1, «Штурм» (Аў стрыя) — «Ру бін» (Ра сія) 
— 2:3, «Апа лон» (Кіпр) — «Га ба ла» (Азер бай джан) — 1:1, «Крас на-
дар» (Ра сія) — «Сло ван» (Сла ва кія) — 2:0.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ПЯЦЬ ГА ДОЎ ЗА ХА БАР У КА ЛЕ ДЖЫ
Вы клад чы ка, які рых та ваў кур са выя пра ек ты за на ву чэн-
цаў, пры га ва ры лі да пя ці га доў па збаў лен ня во лі.

У пе ры яд з каст рыч ні ка 2012 па май 2015 го да вы клад чык дыс цып-
лі ны «Тэх ніч нае аб слу гоў ван не сель ска гас па дар чай тэх ні кі» з Бу да-
Ка ша лёў ска га дзяр жаў на га аграр на-тэх ніч на га ка ле джа атрым лі ваў 
ха бар ад на ву чэн цаў. За ма тэ ры яль нае ўзна га ро джан не (гра шо выя 
срод кі ў бе ла рус кіх руб лях і ва лю це, а так са ма ма тэ ры яль ныя каш тоў-
нас ці) аб ві на ва ча ны рых та ваў кур са выя пра ек ты ад імя па да печ ных. 
Пас ля — без пра вер кі — вы стаў ляў ста ноў чыя ад зна кі за кур са выя ў 
ве да мас ці, жур нал за ня ткаў і кніж ку па спя хо вас ці. Уся го ў су дзе быў 
да сле да ва ны 21 та кі эпі зод, на зва ны аб ві на ва чан нем. Каш та ва ла 
вы клад чыц кая кур са вая 50 до ла раў у эк ві ва лен це.

Суд пры га ва рыў ха бар ні ка да пя ці га доў па збаў лен ня во лі з кан-
фіс ка цы яй ма ё мас ці і па збаў лен нем пра ва зай маць вы клад чыц кія 
па са ды на пра ця гу та ко га ж тэр мі ну.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

1, су бо та, 21.30 — 23.00
3, па ня дзе лак, 20.00 — 23.30
6, чац вер, 0.00 — 3.30
8, су бо та, 7.00 — 8.30
10, па ня дзе лак, 14.00 — 15.30
12, се ра да, 20.00 — 23.00
17, па ня дзе лак, 18.30 — 22.30

20, чац вер, 5.00 — 11.30
22, су бо та, 21.00 — 23.00
24, па ня дзе лак, 23.00 — 24.00
25, аў то рак, 0.00 — 7.30
27, чац вер, 9.30 — 11.00
29, су бо та. 9.00 — 12.00
31, па ня дзе лак, 8.30 — 11.30

НЕ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ ДНІ І ГА ДЗІ НЫ Ў ЖНІЎ НІ

У ся рэ дзі не лі пе ня ад бы лі ся 
па дзеі, якія да зва ля юць зра-
біць асця рож ную вы сно ву пра 
тое, што пра цэс ажыц цяў лен ня 
мін скіх па гад нен няў па ўрэ гу-
ля ван ні кан флік ту на паў днё-
вым ус хо дзе Укра і ны скра нуў-
ся з мёрт ва га пунк ту. Вя ду чыя 
дзяр жа вы За ха ду і Ра сія не за-
ці каў ле ны ў эс ка ла цыі ўкра ін-
ска га кан флік ту і раз гля да юць 
ме на ві та мін скія па гад нен ні ў 
якас ці асно вы для яго ўрэ гу-
ля ван ня.

16 лі пе ня ў Вяр хоў най Ра дзе Укра-
і ны боль шасць дэ пу та таў пад тры ма лі 
па праў кі ў Кан сты ту цыю, якія пра ду-
гледж ва лі асаб лі вы ста тус Дан ба са, а 
21 лі пе ня ў Мін ску на су стрэ чы трох ба-
ко вай кан такт най гру пы бы ла ўзгод не-
на да моў ле насць аб ад вод зе тан каў і 
гар мат ка ліб рам менш за 100 мм. Іві цы 
Да чыч, кі раў нік мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў стар шы ні ў АБ СЕ Сер біі, які на-
ве даў у той дзень Мінск, ад зна чыў, што 
«Мінск стаў сі но ні мам мір на га пра цэ су 
па Укра і не», і «аль тэр на ты вы мін скім 
да моў ле нас цям па Укра і не ня ма».

Ад нак кож ны з кан флік ту ю чых ба-
коў імк нец ца най больш вы гад на для 
ся бе ін тэр прэ та ваць кож ны пункт 
па гад нен няў. Свед чан нем гэ та му, у 
пры ват нас ці, з'яў ля ец ца за ява Пят-
ра Па ра шэн кі, зроб ле ная ад ра зу ж 
пас ля га ла са ван ня ў Вяр хоў най Ра-
дзе 16 лі пе ня, пра тое, што па праў кі 
ў Кан сты ту цыю Укра і ны не пра ду-
гледж ва юць асаб лі ва га ста ту су для 
Дан ба са. У су вя зі з гэ тым атры ма ную 
раў на ва гу мож на аха рак та ры за ваць, 

як вель мі хісткую, і з вы со кай до ляй 
ве ра год нас ці сцвяр джаць, што ім пле-
мен та цыя мін скіх па гад нен няў бу дзе 
ад бы вац ца вель мі ня прос та. По шук 
кам пра міс ных ра шэн няў па між ба-
ка мі кан флік ту бу дзе аб ця жар ваць і 
васт ры ня су пя рэч нас цяў па між Ра сі яй 
і За ха дам.

Пра скла да ны ха рак тар пе ра моў 
згад ва лі як спе цы яль ныя прад стаў-
ні кі АБ СЕ Хай дзі Таль я ві ні і Мар цін 
Сай дзік, так і прад стаў ні кі кан флік-
ту ю чых ба коў. Свед чан нем гэ та му 
з'яў ля ец ца і тое, што з лю та га па лі-
пень цал кам не быў вы ка на ны ні во-
дзін з пунк таў мін скіх па гад нен няў. 

Та му пра грэс, які ня даў на азна чыў ся 
на пе ра мо вах у Мін ску, быў за бяс-
пе ча ны не толь кі і не столь кі ў хо дзе 
пра мых пе ра моў па між удзель ні ка мі 
кан флік ту пад эгі дай АБ СЕ, коль кі 
ціс кам вя ду чых дзяр жаў све ту на 
ўдзель ні каў кан флік ту.

У пры ват нас ці, вя ду чыя кра і ны За-
ха ду ака за лі ціск на Кі еў, каб у пра ек це 
па пра вак да Кан сты ту цыі Укра і ны быў 
за фік са ва ны асаб лі вы ста тус Дан ба са. 

Так, 15—16 лі пе ня Кі еў на ве да ла па-
моч ні ца дзярж сак ра та ра ЗША па спра-
вах Еў ро пы і Еў ра зіі Вік то рыя Ну ланд, 
якая ра зам з па слом ЗША Джэ ры Па-
етам аса біс та пры сут ні ча ла ў Ра дзе 
ў мо мант га ла са ван ня за па праў кі ў 
Кан сты ту цыю. Ві зіт Вік то рыі Ну ланд, 
на пэў на, быў аб умоў ле ны пер ша па чат-
ко ва ад моў най рэ ак цы яй афі цый на га 
Кі е ва на больш ран нюю пра па но ву еў-
ра ка мі са ра Ёха не са Ха на па ско рыць 
вы ка нан не мін скіх па гад нен няў. Дэ-
пу тат ад «На род на га фрон ту» Ле а нід 
Емец па цвер дзіў, што прад стаў ні ца 
ЗША на пе ра мо вах з пар ла мен та ры-
я мі ак тыў на на стой ва ла на тым, каб 
у пра ек це кан сты ту цый ных змен быў 
пра пі са ны асаб лі вы ста тус Дан ба са. 
У сваю чар гу, дзе ян ні аме ры кан ска га 
бо ку бы лі за га дзя ўзгод не ныя на су-
стрэ чы Вік то рыі Ну ланд з на мес ні кам 
мі ніст ра за меж ных спраў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Ры го рам Ка ра сі ным 9 лі-
пе ня ў Цю ры ху.

Усё гэ та свед чыць аб тым, што ся-
род вя ду чых дзяр жаў, пра ма ці ўскос на 
ўцяг ну тых ва ўкра ін скі кан флікт, ця пер 
склаў ся кан сэн сус на конт та го, што 
мін скія па гад нен ні і пе ра мо вы трох ба-
ко вай кан такт най гру пы на іх асно ве 
з'яў ля юц ца фун да мен там для за бес пя-
чэн ня мір на га пра цэ су на паў днё вым 
ус хо дзе Укра і ны, аль тэр на ты вы ім ня-
ма. Ад нак пос пех мінск ага фар ма ту за-
бяс пе ча ны па ра лель най пра цай «нар-
манд скай чац вёр кі» (Ра сія — Укра і на 
— Гер ма нія — Фран цыя), а так са ма 
ўза е ма дзе ян нем ЗША і Ра сіі.

Сёння Еў ра са юз не за ці каў ле ны ў 
эс ка ла цыі ўкра ін ска га кан флік ту, па-

коль кі клю ча вую ўва гу вя ду чых еў-
ра пей скіх дзяр жаў зай мае грэ час кі 
фі нан са вы кры зіс. Кі раў ніц тва Злу ча-
ных Шта таў пры трым лі ва ец ца та кой 
жа па зі цыі па ўнут ры па лі тыч ных пры-
чы нах: но вы ві ток су праць ста ян ня на 
паў днё вым ус хо дзе Укра і ны спра ва куе 
аб васт рэн не ўнут ры па лі тыч ных дэ ба-
таў у ЗША з на го ды пра да стаў лен ня 
ва ен най да па мо гі Кі е ву. У гэ тым вель-
мі не за ці каў ле на кі ру ю чая ад мі ніст ра-
цыя дэ ма кра таў (якая і вы пра цоў вае 
знеш не па лі тыч ную лі нію ў да чы нен ні 
да ўкра ін ска га кан флік ту), бо та ды ёй 
да вя дзец ца су праць ста яць Кан грэ су, у 
якім да мі ну юць рэс пуб лі кан цы. Для Ба-
ра ка Аба мы бу дзе не па жа да най но вая 
пор цыя кры ты кі з бо ку апа зі цы я не раў-
рэс пуб лі кан цаў ва ўмо вах рас па ча тай 
прэ зі дэнц кай гон кі ў ЗША. Ра сій скае 
кі раў ніц тва так са ма імк нец ца па збег-
нуць но ва га аб васт рэн ня ва ен на га 
су праць ста ян ня, па коль кі яно вы клі ча 
не па збеж ныя дэ ба ты як у па лі тыч най 
элі це, так і ў гра мад стве, што ва ўмо-
вах ця пе раш ня га эка на міч на га кры зі-
су мо жа спра ва ка ваць цяж ка прад ка-
заль ныя на ступ ствы.

Тым не менш мож на сцвяр джаць, 
што ця пер скла лі ся най больш спры-
яль ныя ўмо вы за апош нія ме ся цы для 
рэ аль на га ажыц цяў лен ня ха ця б асоб-
ных пунк таў мін скіх па гад нен няў, якія 
да па мо гуць мі ні мі за ваць ве ра год насць 
ад наў лен ня ба я вых дзе ян няў. У гэ тым 
кан тэкс це ўзрас тае ро ля на шай кра і ны 
як пля цоў кі для пра вя дзен ня мір ных пе-
ра моў. Не вы пад ко ва мі ністр за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей у ін-
тэр в'ю ка на лу «Ра сія-24» па ве да міў аб 

пра па но вах па раз мя шчэн ні ў Мін ску 
сак ра та ры я та па ўрэ гу ля ван ні ўкра ін-
ска га кры зі су і па цвер дзіў, што Бе ла-
русь мо жа за бяс пе чыць гэ та. Больш 

хут кая ім пле мен та цыя мін скіх па гад-
нен няў зні зі ла б ве ра год насць ад наў-
лен ня ўзбро е на га су праць ста ян ня. Бо 
эс ка ла цыя кан флік ту мо жа дэ ста бі лі за-
ваць сі ту а цыю не толь кі ў са мой Укра і-
не, але і ва Ус ход няй Еў ро пе ў цэ лым.

Ма быць, з трох маг чы мых сцэ на ры-
яў да лей ша га раз віц ця ўкра ін ска га кан-
флік ту (аб васт рэн не — «за ма рож ван-
не» — мір нае вы ра шэн не) най больш 
ве ра год ным у най блі жэй шай перс пек-
ты ве зда ец ца «за ма рож ван не». У гэ-
тым кан тэкс це най больш рэа ліс тыч ным 
уяў ля ец ца ажыц цяў лен не тых пунк таў 
мін скіх па гад нен няў, якія бу дуць спры-
яць кан чат ко ва му спы нен ню ба я вых 
дзе ян няў, а так са ма іс тот на не за кра-
нуць ста тус-кво. Рэа лі за цыя пунк таў, 
якія ма юць да чы нен не да па лі тыч най 
рэ фор мы ва Укра і не, хут чэй за ўсё, бу-
дзе звя за на з вя лі кі мі цяж кас ця мі.

Ігар АЎ ЛА СЕН КА,
вы клад чык гіс та рыч на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та
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Гла баль ны кан тэкстГла баль ны кан тэкст  ��

Жыл лё маёЖыл лё маё  ��

ІН СТРУК ЦЫЯ ДЛЯ ШМАТ ДЗЕТ НЫХ
За гро шы ся мей на га ка пі та лу ця пер мож на куп ляць нерухомасць 

на ват у пры ват ні ка
За цвер джа ны па ра дак вы ка ры стан ня срод каў ся мей на га ка пі та лу 
на па ляп шэн не жыл лё вых умоў. У пры ня тым да ку мен це га во рыц ца 
аб тым, што гра ма дзя не, у да чы нен ні да якіх пры ня та ра шэн не аб 
рас па ра джэн ні срод ка мі ся мей на га ка пі та лу, ма юць пра ва вы ка рыс-
тоў ваць гэ тыя срод кі ў поў ным аб' ёме або па част ках на па ляп шэн не 
сва іх жыл лё вых умоў не каль кі мі спо са ба мі.

У пры ват нас ці, гэ та мо жа быць бу даў ніц тва або ра монт па мяш кан ня 
ў скла дзе ар га ні за цыі за бу доў шчы каў, на пад ста ве да га во ра па аб' ек це 
до ле ва га бу даў ніц тва, ад на ква тэр на га жы ло га до ма, ква тэ ры ў бла кі ра ва-
ным жы лым до ме пад рад ным спо са бам. Та кія гро шы ця пер да зва ля ец ца 
на кі роў ваць на на быц цё жы ло га па мяш кан ня, у тым лі ку па бу да ва на га па 
дзярж за ка зе, на кап ра монт жыл ля, па га шэн не за па зы ча нас ці па крэ ды це 
(у тым лі ку льгот ным), па га шэн не па зы кі (якая вы да на ар га ні за цы яй на 
бу даў ніц тва або на быц цё жы ло га па мяш кан ня) і вы пла ту пра цэн таў за 
ка ры стан не ёю.

Ін струк цыя ўдак лад няе, што для вы ка ры стан ня срод каў ся мей на га 
ка пі та лу на па ляп шэн не жыл лё вых умоў гра ма дзя не па він ны звяр тац ца 
ў аддзя лен не Бе ла рус бан ка па мес цы жы хар ства або ад крыц ця дэ па-
зіт на га ра хун ку «Ся мей ны ка пі тал» з ад па вед най за явай. Не па срэд на ў 
бан ку не аб ход на бу дзе прад' явіць да ку мен ты, якія пад цвяр джа юць асо бу 
і паў на моц твы прад стаў ні ка. Бе ла рус банк бу дзе пе ра ліч ваць срод кі ся-
мей на га ка пі та лу на ра хун кі юры дыч ных або фі зіч ных асоб, у тым лі ку 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Вы ка наў чы ды рэк тар Бе ла рус бан ка 
Ана толь БА ГА ВІК пад час анон су но вай 
бес кан такт най пла цеж най карт кі за явіў, 
што ў най блі жэй шай бу ду чы ні бе ла ру саў 
мо жа ча каць маг чы масць ра біць раз лі кі 
праз смарт фон. Ужо сён ня шмат хто праз 
свой га джэт ро біць па куп кі ў ін тэр нэ це. 
А з да па мо гай ін тэр нэт-бан кін гу мож на 
аплач ваць ка му наль ныя па слу гі. Акра мя 
та го, гэ ты цуд тэх ні кі на столь кі шчыль на 
ўвай шоў у на ша жыц цё, што яго сён ня 
вы ка рыс тоў ва юць як га дзін нік, ар га най-
зер, а так са ма ў якас ці схо ві шча раз на-
стай най ін фар ма цыі, «пра вад нік» на він, 
зно сін, муль ты ме дыя і на ват як пульт для 
тэ ле ві за ра. Пры чым ка рыс та юц ца ім не 
толь кі ма ла дыя лю дзі, але і тыя, ка му 
за 60. Стра та або ўзлом та ко га апа ра та 
ня се сум ныя на ступ ствы для ўла даль ні-
ка. Та му лепш не за бы ваць пра тэх ні ку 
бяс пе кі.

НА КОЛЬ КІ МОЦ НАЯ ТВАЯ «БРА НЯ»?
Каб за ха ваць жыц цё ва ша му дэ вай су, зра-

біць так, каб яго мож на бы ло не згу біць, а ў 
вы пад ку стра ты — знай сці, рас пра цоў шчы кі 
пры ду ма лі ня ма ла ва ры ян таў аба ро ны. Сю-
ды мож на ад нес ці ўсім звык лае бла кі ра ван не 
эк ра на з да па мо гай ПІН-ко да і дыс тан цый нае 
зні шчэн не ўсёй ін фар ма цыі. На не ка то рых 
пры ла дах мож на вы ка рыс тоў ваць функ цыю 
«фо та па роль», ка лі смарт фон рас па знае твар 
ула даль ні ка. Каб не стра ціць да ныя ў га джэ-
це, іс нуе функ цыя рэ зер во ва га ка пі ра ван ня 
або, як яе яшчэ на зы ва юць, «бэ кап». Дзя ку-
ю чы на яў нас ці «воб лач ных тэх на ло гій», якія 
да зва ля юць за хоў ваць усю ін фар ма цыю дэ-
вай са на сер ве рах кам па ніі-вы твор цы, мож на 
ні чо га не стра ціць і звес ці ры зы ку да мі ні му-
му. У вы пад ку стра ты або кра дзя жу вый сце 
так са ма ёсць. Праз свой улі ко вы за піс, які 
злу чае ваш смарт фон з агуль ным сер ве рам, 
вы мо жа це знай сці свой тэ ле фон на кар це 
з дак лад нас цю ў не каль кі мет раў. Так са ма 
яго мож на цал кам за бла кі ра ваць і сцер ці ўсе 
звест кі. Ад нак усе гэ тыя сэр ві сы бу дуць пра-
ца ваць толь кі ў тым вы пад ку, ка лі смарт фон 
пад клю ча ны да ін тэр нэ ту. Акра мя та го, мно гія 
апа ра ты сён ня ро бяць з вы со кім уз роў нем 
аба ро ны ад фі зіч ных уз дзе ян няў, што ро біць 
з га джэ та свое асаб лі вы «танк».

НЕ НА ДЗЕЙ НЫЯ І ВЕЛЬ МІ 
ПРАЗ РЫС ТЫЯ

Ня гле дзя чы на ўсю аба ро не насць — як фі-
зіч ную, так і вір ту аль ную — вы ра та вац ца ад 
усіх праб лем кан чат ко ва не атры ма ец ца. На 
мно гіх ін тэр нэт-рэ сур сах мож на пра чы таць 
аб ураз лі вас цях, якія ха ке ры зна хо дзяць у 
апе ра цый ных сіс тэ мах ма біль ных пры лад, 
аб уцеч цы звестак з сер ве раў кам па ній-вы-
твор цаў. На ват та кія буй ныя тэх на ла гіч ныя 
гі ган ты, як «Гугл» і «Май кра софт», час та са мі 
гра шаць вы ка рыс тоў ван нем ін фар ма цыі ка-
рыс таль ні каў у сва іх ка рыс лі вых мэ тах (на-
прык лад, на вяз ва юць тэ ма тыч ную рэ кла му). 
Смарт фон сён ня ро біць нас больш да ступ-
ны мі і дзя ку ю чы са цы яль ным сет кам, дзе 
на ва шай ста рон цы па зна ча юц ца ўлас ныя 
пе ра ва гі. Дзя ку ю чы GPS нас мож на знай сці 
на кар це. Так са ма вар та ад зна чыць, што дзя-
ку ю чы ма біль ным да дат кам і ін тэр нэ ту, з'я ві-
ла ся маг чы масць атрым лі ваць ад ра зу шмат 
ін фар ма цыі ад кож на га ка рыс таль ні ка. Але 
гэ тую ін фар ма цыю цяж ка апра цоў ваць з-за 
та го, што яна хут ка губ ляе ак ту аль насць. 
Га вор ка ідзе пра «bіg data» — тэ о рыю вя лі-
кіх да ных. Мно гія кам па ніі за ці каў ле ны ў іх 
апра цоў цы, бо яны ад кры ва юць уні каль ныя 
маг чы мас ці, ра ней ня ба ча ныя. Для гэ та га 
на ват з'я віў ся но вы від спе цы я ліс таў — ана лі-
тык вя лі кіх да ных. У най блі жэй шай бу ду чы ні 
(мо жа, ужо і ця пер) буй ныя ін фар ма цый ныя 
кам па ніі бу дуць ве даць пра нас больш, чым 
мы са мі, і на ват пра ду гледж ваць на шы кро кі: 
на прык лад, пра па ноў ваць ме на ві та тое, што 
мы жа да ем ку піць, да та го, як мы зро бім за-
пыт у по шу ка ві ку.

ЦІ ВАР ТА ДА ВЯ РАЦЬ ГРО ШЫ 
ТЭ ЛЕ ФО НУ?

У хут кім ча се смарт фо ну мож на бу дзе да ве-
рыць і сваю бан каў скую карт ку, каб рас плач-
вац ца праз яго ў кра мах Бе ла ру сі. Сіс тэ му, 
хут чэй за ўсё, бу дуць рэа лі зоў ваць су мес на з 
кам па ні яй MasterCard. За ўвесь час іс на ван ня 
на рын ку яе су пра цоў ні кі рас пра ца ва лі ня ма ла 
спо са баў аба ро ны раз лі каў праз смарт фон. 
Ад ным з іх з'яў ля ец ца па цвяр джэн не асо бы 
з да па мо гай сэл фі (раз на від насць аў та парт-
рэ та). Па сло вах спе цы я ліс та па ін тэр нэт-
бяс пе цы з Nok Nok Labs Фі лі па ДУН КЕЛЬ-
БЕР ГА, на сер ве рах MasterCard за хоў ва ец ца 
не сам фо та зды мак, а пэў ны ал га рытм, так 
што ўзла маць або пад ма нуць сіс тэ му бу дзе 
вель мі ня прос та. Так са ма ёсць да да так, які 
па раў ноў вае геа гра фіч нае мес ца зна хо джан не 
карт кі і раз мя шчэн не смарт фо на, і ка лі рас па-
знае не ад па вед насць, то ад хі ляе апе ра цыю па 
раз лі ках. Зла чын цу прый дзец ца скрас ці ад ра-
зу ва шу карт ку і тэ ле фон, каб неш та ку піць. 
Ад нак жа, ня гле дзя чы на ўсе хіт ры кі рас пра-
цоў шчы каў, ха ке ры мо гуць ата ка ваць ад ра зу 
сер вер кам па ніі, як гэ та бы ва ла. Акра мя та го, 
пры куп лі праз бан каў скую карт ку вы па кі да е-
це свае звест кі ў бан ку. Пры якім-не будзь збоі 
імі мо гуць ска рыс тац ца не па пры зна чэн ню. 
Ста но віц ца зра зу ме ла, што, ня гле дзя чы на ўсе 
зруч нас ці, раз лі кі праз смарт фон яшчэ да лё кія 
ад дас ка на лас ці. Дум кі лю дзей на гэ ты кон т 
так са ма не ад на знач ныя.

Мі ка лай Пад ва лы нін,  бу даў нік, 41 год.
— Я не ка рыс та ю ся смарт фо нам. На ват 

за раз ха джу са звы чай ным тэ ле фо нам. Люб-
лю ча сам па за ба віц ца на ім у гуль ні. Але ка-
лі б у мя не быў смарт фон, то гэ та б пе рай шло 
мя жу. У вы пад ку, ка лі з'я віц ца функ цыя куп лі 
праз смарт фон у на шай кра і не, то па ду маю 
пра тое, каб яго на быць.

Іван Ге ра сі мен ка, пра гра міст, 23 га ды.
— Смарт фо нам ка рыс та ю ся вель мі час та 

ў сва ім жыц ці. Шмат ча го куп ляю ў ін тэр нэ це. 
У мя не ёсць карт ка, якую я «пры вя заў» да 
свай го тэ ле фо на. І ка лі з'я віц ца маг чы масць 
раз ліч вац ца праз смарт фон у кра мах Бе ла ру-
сі, то для мя не гэ та бу дзе вель мі зруч на.

Воль га Жы га ла, тэх ніч ны рэ дак тар, 
24 га ды.

— Ка рыс та ю ся сва ім смарт фо нам для та-
го, каб шу каць ін фар ма цыю ў ін тэр нэ це, і для 
та го, каб тэ ле фа на ваць. Па куп кі праз яго не 
раб лю. Ка лі функ цыя раз лі каў праз смарт фон 
з'я віц ца, то без стра ху бу ду ка рыс тац ца. Ка лі 
асвою яе.

Аляк сандр Ла за раў, ін жы нер кан-
струк тар элект ра за бес пя чэн ня, 27 га доў.

— Сва ім смарт фо нам я ка рыс та ю ся як 
плэ е рам, фо та апа ра там, ві дэа ка ме рай, на-
тат ні ка ім, бу дзіль ні кам, ме сен жа рам. Праз 
тэ ле фон я звы чай на па цвяр джаю па куп кі і 
гра шо выя пе ра во ды, але ад даю пе ра ва гу 
куп лі з пер са наль на га кам п'ю та ра з вя лі-
кім ма ні то рам, каб ле пей агля даць віт ры ну 
ін тэр нат-крам і па раў ноў ваць кошт та ва ру. 
Я ка тэ га рыч на су праць аб' яд ноў ван ня бан-
каў скай карт кі і га джэ та. Апе ра цый ныя сіс-
тэ мы ма біль ных тэ ле фо наў, на мой по гляд, 
не бяс печ ныя. Да стат ко ва і вы ка ры стан ня 
бан кін гу. Я га то вы ка рыс тац ца смарт фо-
нам як пра меж ка вым схо ві шчам гра шо вых 
срод каў.

Алег Вет раў, бух гал тар, 30 га доў.
— Вы ка рыс тоў ваю свой смарт фон для та-

го, каб слу хаць ра дыё, ча сам кні гі чы таю. Сам 
па куп кі не раб лю праз яго, але мая жон ка 
гэ тым зай ма ец ца. У вы пад ку, ка лі з'я віц ца 
маг чы масць пла ціць праз смарт фон у Бе ла-
ру сі, бу ду ка рыс тац ца гэ тым, та му што лі чу 
та кую функ цыю зруч най і бяс печ най.

З усіх мною апы та ных лю дзей боль шасць 
схі ля ла ся да та го, што раз лі кі праз смарт фон 
бу дуць зруч ны мі. Як адап ту юць гэ тую маг чы-
масць у на шай кра і не, па ка жа час і іна ва цый-
ныя спо са бы аба ро ны.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
Kryzhevіch@zvіazda.by
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СМАРТ ФОН СТА НЕ 
БАН КАЎ СКАЙ КАРТ КАЙ

Сёння Еў ра са юз не за ці каў ле ны 
ў эс ка ла цыі ўкра ін ска га 
кан флік ту, па коль кі клю ча вую 
ўва гу вя ду чых еў ра пей скіх 
дзяр жаў зай мае грэ час кі 
фі нан са вы кры зіс.

Мож на сцвяр джаць, што ця пер 
скла лі ся най больш спры яль ныя 
ўмо вы за апош нія ме ся цы для 
рэ аль на га ажыц цяў лен ня ха ця 
б асоб ных пунк таў мін скіх 
па гад нен няў, якія да па мо гуць 
мі ні мі за ваць ве ра год насць 
ад наў лен ня ба я вых дзе ян няў.

Грод на: сем кі з кад мі ем, 
ра зы нкі з цвіл лю

Не бяс печ ныя ра зы нкі і на сен не 
сла неч ні ку вы яў ле ны Гро дзен скай 
аб лас ной ін спек цы яй Дзярж стан-
дар та ў вы ні ку па за пла на вай пра-
вер кі прад пры ем ства «Бел кан ды-
тар» у Грод не. Ім пар цё рам гэ тых 
та ва раў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
з'яў ля ец ца ста ліч нае прад пры ем-
ства «Экат рэйд».

У на сен ні сла неч ні ку, узя тым 
на скла дзе СП «Бел кан ды тар», 
як па ка за лі да сле да ван ні, ма-
са вая до ля кад мію пе ра вы ша на 
больш як у 3 ра зы (фак тыч ны 
ўзро вень склаў 0,31 мг/кг пры 
да пу шчаль ным уз роў ні — 0,1 мг/
кг). Гэ ты эле мент — адзін з са-
мых так січ ных цяж кіх ме та лаў і 
ад но сіц ца да 2-га кла са не бяс пе кі 
(«вы со ка не бяс печ ныя рэ чы вы»). 
Ка лі доў гі час у ар га нізм з ежай 
бу дзе па сту паць на ват не вя лі кая 
коль касць кад мію, то ў вы ні ку гэ-
та мо жа пры вес ці да па ру шэн ня 
ра бо ты ны рак, пе ча ні, сэр ца і па-
слаб лен ня кас ця вой ткан кі.

Вы твор цам на зва най пра дук-
цыі з'яў ля ец ца ра сій скае прад-
пры ем ства з Но ва сі бір ска «Бас-
ты ён», дзе пры ня лі дэк ла ра цыю 
аб яе ад па вед нас ці па тра ба ван-
ням тэх ніч ных рэг ла мен-
таў Мыт на га са ю за «Аб 
бяс пе цы хар чо вай пра-
дук цыі» (ТР МС 021/2011) 
і «Аб бяс пе цы збож жа» 
(ТР МС 015/2011).

У ра зы нак фір мы 
Tabacom raіsіn processіng 
factory (Аф га ні стан), якія 
ўзя лі на да сле да ван не на 
тым жа скла дзе, вы яў ле-
на пе ра вы шэн не да пу-
шчаль на га ўзроў ню кан-
цэнт ра цыі мік ра бія ла гіч-
на га па каз чы ку «цвіль»). 
Ра зам з тым ра сій скім 
прад пры ем ствам «Фру-
та» (г. Маск ва), якое за ку-
пі ла ў вы твор цы гэ ту пра-
дук цыю, бы ла пры ня тая 
дэк ла ра цыя аб яе ад па-
вед нас ці па тра ба ван ням 
ТР МС 021/2011.

Та кім чы нам, у вы ні-
ку на гляд ных ме ра пры-
ем стваў Гро дзен скай 
аб лас ной ін спек цы яй 
Дзярж стан дар та вы яў ле-
ны па ру шэн ні па тра ба-
ван няў ТР МС 021/2011, 
ТР МС 015/2011 і за ка на-
даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у га лі не якас ці і бяс-
пе кі хар чо вай сы ра ві ны і 
хар чо вых пра дук таў для 
жыц ця і зда роўя ча ла ве-
ка. Прад пры ем ству «Бел-
кан ды тар» вы да дзе ны 
прад пі сан ні аб вы ман ні 
не бяс печ най пра дук цыі 
з аба ра чэн ня. Ма тэ ры я-
лы аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях пе ра-
да дзе ны ў суд.

Як па ве да мі лі ў прэс-
служ бе Дзярж стан дар та, 
у да чы нен ні да дэк ла ра-
цый бу дзе раз гле джа на 
пра па но ва аб спы нен ні 
іх дзе ян ня на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
ад па вед нас ці п. 2.1 Ука-
за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь ад 9 лю та га 
2015 № 48.

Мінск: бін ты, 
якія не го яць

Пад час па за пла на вай пра-
вер кі, якую пра вя ла ін спек цыя 
Дзярж стан дар та па Мін скай воб-
лас ці і г. Мін ску, на ста ліч ным 
вы твор ча-ганд лё вым уні тар ным 
прад пры ем стве «Фарм медп рэ-
па ра ты» спе цы я ліс ты ін спек цыі 
ўста на ві лі не ад па вед насць стан-
дар там і па тра ба ван ням бяс пе кі 
мар ле вых ме ды цын скіх стэ рыль-
ных і не стэ рыль ных бін тоў.

Ад ным з най больш важ ных па-
каз чы каў гэ тай пра дук цыі з'яў ля-
ец ца ка пі ляр насць. Гэ ты па каз чык 
вы зна чае здоль насць ма тэ ры я лу 
па ды маць вад касць з ніж ніх сла ёў 
па вяз кі ў верх нія слаі, што, у сваю 
чар гу, спры яе вы да лен ню з ра ны 
мік ро баў і так сі наў, вы сы хан ню яе 
па верх ні. Та кім чы нам ства ра юц-
ца доб рыя ўмо вы, якія спры я юць 
хут ка му га ен ню.

У пра ве ра ных жа бін тах па каз-
чык ка пі ляр нас ці па вы ні ках вы-
пра ба ван няў склаў: у стэ рыль ных 
— 5,1 см/г пры нор ме не менш 6,5 
см/г; у не стэ рыль ных — 6,1 см/г 
пры нор ме не менш як 7 см/г.

Вы твор ца мі на зва най не ад-
па вед най стан дар там пра дук-
цыі з'яў ля юц ца прад пры ем ствы 

«Ват фарм» (Укра і на) і «Емельянъ 
Савостинъ. Ват ная фабрика» (Ра-
сій ская Фе дэ ра цыя).

Прад пры ем ства «Фарм мед-
п рэ па ра ты» атры ма ла прад пі сан-
не аб вы ман ні з аба ра чэн ня гэ тых 
пе ра вя зач ных ма тэ ры я лаў. Апроч 
гэ та га, за вы пуск і рэа лі за цыю 
на зва най пра дук цыі яно так са ма 
пры цяг ну та да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Як па ве да мі лі ў ін спек цыі 
Дзярж стан дар та па Мін скай воб-
лас ці і г. Мін ску, у рам ках вы ка-
нан ня вы да дзе на га прад пі сан ня 
прад пры ем ствам вер ну та з ар га-
ні за цый роз ніч на га ганд лю больш 
за 200 упа ко вак бін тоў.

Брэст: не на дзей ныя арэ лі
Брэсц кая аб лас ная ін спек цыя 

Дзярж стан дар та за ба ра ні ла экс-
плу а та цыю ў рэ гі ё не ка ля 180 
адзі нак аб ста ля ван ня на дзі ця чых 
гуль ня вых пля цоў ках.

Так, у маі-лі пе ні 2015 го да 
спе цы я ліс та мі ін спек цыі су мес на 
з Брэсц кай аб лас ной пра ку ра ту-
рай пра ве дзе на 29 ма ні то рын гаў 
за ха ван ня па тра ба ван няў тэх-
ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў (ТНПА) пры экс плу а та цыі 
аб ста ля ван ня на дзі ця чых гуль ня-
вых пля цоў ках. Бы ло пра ве ра на 

аб ста ля ван не на 37 дзі ця-
чых гуль ня вых пля цоў ках 
у Брэс це, Ма ла ры це, Дра-
гі чы не, Ля ха ві чах і Ба ра-
на ві чах.

Пра ве ра ныя пя соч ні цы, 
гор кі, арэ лі-ба лан сі ры, ка-
ру се лі, лаў кі, тур ні кі, бру сы 
і ін шыя ві ды аб ста ля ван-
ня не ад па вя да лі дзяр-
жаў ным стан дар там СТБ 
614-2007 «Аб ста ля ван не 
дзі ця чых гуль ня вых пля-
цо вак. Агуль ныя тэх ніч ныя 
ўмо вы» і СТБ ЕН 1176-1-
2006 «Аб ста ля ван не дзі ця-
чых гуль ня вых пля цо вак. 
Част ка 1. Агуль ныя па тра-
ба ван ні бяс пе кі і ме та ды 
вы пра ба ван няў» па па тра-
ба ван нях бяс пе кі.

«Вы яў ле ны па ру шэн ні 
па па тра ба ван нях да кан-
струк цыі і па верх ні аб-
ста ля ван ня, мі ні маль най 
сва бод най пра сто ры, уда-
ра паг лы наль на му па крыц-
цю, глы бі ні за клад ван ня 
фун да мен та і ма ца ван ня 
да яго аб ста ля ван ня. Не-
вы ка нан не гэ тых па тра-
ба ван няў ства рае ры зы ку 
траў ма ван ня дзі ця ці», — 
па тлу ма чы лі ў прэс-служ-
бе Дзярж стан дар та.

Так са ма на дзі ця чых 
гуль ня вых пля цоў ках ад-
сут ні ча лі шыль ды з ука-
зан нем най блі жэй ша га 
мес ца су вя зі і тэ ле фон-
ных ну ма роў для вы клі ку 
служ баў вы ра та ван ня.

Па вы ні ках дзярж на гля-
ду суб' ек там гас па да ран ня 
бы ло вы да дзе на 29 рэ ка-
мен да цый па лік ві да цыі вы-
яў ле ных па ру шэн няў і 157 
прад пі сан няў аб за ба ро не 
экс плу а та цыі 178 адзі нак 
аб ста ля ван ня дзі ця чых 
гуль ня вых пля цо вак.

Аляк санд ра 
НА ЗА РАН КА,
Да р'я ШО ЦІК 
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СА СТАН ДАР ТА МІ 
НЕ ЖАР ТУ ЮЦЬ
Дзярж стан дарт у хо дзе пра ве рак вы яў ляе та ва ры, 
не бяс печ ныя для зда роўя і на ват для жыц ця

АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВЫ 
МІН СКІМ ПА ГАД НЕН НЯМ НЯ МА

Ка мен та рый
На іна БАК, на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла дзяр-

жаў на га на гля ду і кант ро лю Дзярж стан дар ту 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Ін спек цыі Дзярж стан дар та пра вод зяць на гляд-
ныя ме ра пры ем ствы роз на га фар ма ту ў ганд лё вых 
аб' ек тах — і буй ных, і дроб ных, у ап то вых па стаў-
шчы коў, а так са ма вы твор цаў па ўсёй кра і не. У хо-
дзе пра ве рак пры мя ня юц ца як спо са бы ві зу аль на га 
кант ро лю, так і вы пра ба ван ні вы бра ных та ва раў у 
акрэ ды та ва ных вы пра ба валь ных ла ба ра то ры ях.

Вя до ма, ва ўмо вах функ цы я на ван ня Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за, ка лі да вя лі кай на менк ла ту ры 
пра дук цыі ўжо пры мя ня юц ца адзі ныя па тра ба ван ні 
і да ку мен ты аб па цвяр джэн ні ад па вед нас ці, ры нак 
та ва раў іс тот на па шы рыў ся, стаў больш ад кры тым. 
З ін ша га бо ку, па вя ліч ва ец ца і ве ра год насць па-
ступ лен ня не бяс печ най пра дук цыі. Да лё ка не ўсе 
вы твор цы і па стаў шчы кі, і гэ та па каз вае на ша прак-
ты ка, з'яў ля юц ца доб ра сум лен ны мі. Та му на гляд за 
спа жы вец кім рын кам кра і ны з бо ку кам пе тэнт ных 
ор га наў, у тым лі ку Дзярж стан дар та, ця пер уз моц-
не ны.

Но выя маг чы мас ці для ўзмац нен ня жорст кас ці 
ад каз нас ці вы твор цаў і па стаў шчы коў за вы пуск 
у аба ра чэн не та ва раў, не бяс печ ных і не ад па вед-
ных за дэк ла ра ва ным у да га во рах па стаў кі, мар кі-
роў цы і ін шай да ку мен та цыі па каз чы ках, да дзе ны 
Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 9 лю та га 
2015 го да № 48. Да ку мент ус ту піў у сі лу з 1 чэр ве ня 
2015 го да.

У су вя зі з гэ тым ім пар цё рам, ап то вым ар га ні за-
цы ям рэ ка мен ду ец ца пры за клю чэн ні да га во раў на 
па стаў ку пра дук цыі звяр таць асаб лі вую ўва гу на 
вы ка нан не па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў 
Мыт на га са ю за, а так са ма за яў ле ных у яе мар кі-
роў цы ха рак та рыс тык.


