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 Соцыум

Пенсіі-2014 года:
павышэнне залежыць ад эканомікі
Як заявіла намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення
пенсійнага забеспячэння Мінпрацы і сацыяльнай абароны Беларусі Ларыса Яшкова, павышэнне пенсій у 2014 годзе будзе праводзіцца з улікам росту даходаў работнікаў,
змены бюджэту пражытковага мінімуму і даходаў Фонду
сацыяльнай абароны насельніцтва.
Што тычыцца навінак, якія пачалі дзейнічаць ужо з 1 студзеня,
то сярод іх — павелічэнне мінімальнага стажу працы з выплатай
абавязковых страхавых узносаў, патрэбнага для назначэння працоўных пенсій па ўзросце і за выслугу, з 5 да 10 гадоў. Ранейшыя ўмовы па мінімальным стажы захаваны для прызначэння
датэрміновых пенсій па ўзросце бацькам інвалідаў з дзяцінства,
шматдзетным маці, інвалідам з дзяцінства і некаторым іншым катэгорыям грамадзян, а таксама пенсій па інваліднасці і з нагоды
страты карміцеля.
Таксама з 1 студзеня 2014
У снежні 2013 года пенсія
года павышаны тарыфы ўзносаў на прафесійнае пенсійнае
па ўзросце складала
2 291 000 рублёў. Суадносіны страхаванне за работнікаў,
што працуюць у шкодных умопенсіі з сярэдняй зарплатай
вах.
вытрымліваюцца на ўзроўні
Развіваецца міжнароднае
супрацоўніцтва ў галіне пенкаля 40%, што адпавядае
сійнага забеспячэння. Так, 21
міжнародным стандартам.
лістапада 2013 года было падпісана пагадненне з Азербайджанам, якое прадугледжвае экспарт
пенсій. Уступленне яго ў сілу дасць магчымасць забяспечыць
атрыманне пенсіі грамадзянамі Азербайджанскай Рэспублікі і
Беларусі, якія пераехалі з Азербайджана ў Беларусь ці наадварот,
па месцы жыхарства.
Таксама прапрацоўваецца пытанне аб заключэнні двухбаковых
дагавораў з Украінай, Эстоніяй, Казахстанам.
Святлана БУСЬКО



 Ну і ну!

КАЛЯДНЫ ВЕЧАР
БЕЗ КАЛЕКЦЫЙНАГА ВІНА
Хто вязе з Парыжа вытанчаную парфуму, хто шакалад ці знакаміты каньяк. А вось правадніца поезда Парыж — Масква вырашыла
парадаваць сябе і блізкіх на свята калекцыйным віном. І ўсё было
б добра, каб 45-гадовая жанчына задэкларавала тавар, выканала
мытныя фармальнасці ў выглядзе аплаты збору... А так яна схавала
шасцілітровую бутэльку коштам каля 80 мільёнаў беларускіх рублёў
у кацельным аддзяленні спальнага вагона. А гэта ўжо кантрабанда,
якую пільныя брэсцкія мытнікі знайшлі ў схованцы. Пасля чаго было
вельмі старанна агледжана службовае купэ правадніцы, у якім, як
высветлілася, знаходзілася больш за 90 упаковак медыцынскіх прэпаратаў. Іх спрабавалі правезці таксама без мытнага кантролю.
Яна СВЕТАВА



Аляксандр Лукашэнка
павіншаваў
Мітрапаліта Філарэта
з Раством
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляксандр Лукашэнка 7 студзеня
павіншаваў Мітрапаліта Філарэта, пачэснага Патрыяршага
Экзарха ўсяе Беларусі з Раством Хрыстовым і накіраваў яму
букет кветак. Аб гэтым БЕЛТА
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

«ІПЭшнікам» НЕ ВАРТА СПАДЗЯВАЦЦА
НА НОВЫЯ АДТЭРМІНОЎКІ
Маецца на ўвазе ўвядзенне тэхнічнага рэгламенту
Мытнага саюза аб прадукцыі лёгкай прамысловасці.
Пра гэта паведаміў Віктар
Маргелаў, першы віцэ-старшыня Мінскага сталічнага
саюза прадпрымальнікаў і
працадаўцаў, расказваючы
журналістам аб выніках года з пункту гледжання бізнес-супольнасці.
«Саюз будзе думаць аб тым,
як аблегчыць працу прадпрымальнікаў у новых умовах Адзінай эканамічнай прасторы. Як
вядома, з 1 ліпеня індывідуальныя прадпрымальнікі — плацельшчыкі адзінага падатку будуць
абавязаны мець сертыфікаты
на ўсю сваю прадукцыю. Больш
адтэрміновак не будзе, — сцвярджае Віктар Маргелаў. — Адным

з такіх крокаў дапамогі можа
стаць стварэнне спажывецкага
кааператыва, які будзе займацца цэнтралізаванымі закупкамі.
Сёння прадпрымальнікі павінны
кансалідавацца, аб'ядноўвацца,
бо па адным выжываць будзе
амаль немагчыма». Дарэчы, па
яго словах, спажыўцы змогуць
заўважыць змены ў асартыменце і цэнах у прадпрымальнікаў,
хутчэй за ўсё, бліжэй да 1 ліпеня 2014 года. Цэны могуць троху
павысіцца.
Увогуле, прадстаўнікі бізнесу
лічаць, што 2013 год быў даволі
складаным. Адным з галоўных
фактараў была недаступнасць
фінансавых рэсурсаў з-за высокіх працэнтных ставак па крэдытах. А ледзь не асноўным дасягненнем дзейнасці бізнес-саюзаў,
на думку Вік тара Маргелава,
стала прадухіленне падвышэн-

ня стаўкі падатку на дабаўленую
вартасць.
Акрамя таго, бізнес-супольнасць плануе наступны год абвясціць Годам франчайзінгу, каб
у Беларусі з'явіліся найлепшыя
сусветныя брэнды. Нагадаем,
што франчайзінг — гэта від адносін паміж рынкавымі суб'ектамі, калі адзін бок перадае другому за плату права на пэўны від
бізнесу, выкарыстоўваючы распрацаваную бізнес-мадэль яго
вядзення. Гэта дае права дзейнічаць ад свайго імя, выкарыстоўваючы таварныя знакі і брэнды
франчайзера. Іншымі словамі, у
такім выпадку мы атрымліваем
прадукцыю брэндавай якасці,
але вырабленую ў нашай краіне, што карысна як людзям, так
і эканоміцы.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

НАВІНЫ

НЕМАЎЛЯТАМ — ПА МЯЧЫ

На Магілёўшчыне створана 58 акруговых выбарчых камісій па выбарах дэпутатаў у абласны Савет дэпутатаў 27-га
склікання і праведзены першыя пасяджэнні іх членаў.

«Строительство многоэтажного односекционного жилого дома
со встроенными помещениями торгово-общественного назначения № 72
по генплану по ул. Ясной»
разрешении строительства»;
- свидетельства (удостоверения) №№ 500/72611935 - 500/726-11940 о государственной регистрации на право временного пользования на земельные участки, расположенные по адресу г. Минск,
улица Ясная для строительства и обслуживания
объекта «Строительство многоэтажного односекционного жилого дома со встроенными помещениями торгово-общественного назначения № 72 по
генплану по ул. Ясной»;
- разрешение на производство строительномонтажных работ Инспекции Департамента по надзору и контролю за строительством по г. Минску
№ 2-205Ж-028/13 от 31.12.2013 г.
Генеральный подрядчик ООО «ДомСтройАгент».
Договор генерального подряда №-22-11/Я72 от
22.11.2013 г.
Проектом предусматривается строительство
20-этажного жилого дома с размещением в подвале и первом этаже встроенных помещений
торгово-общественного назначения по ул. Яной в
Партизанском районе города Минска. Генеральным
планом участка предусматривается строительство
126-квартирного жилого дома, автомобильных парковок на придомовой территории и по ул. Высокая
на 101 машино-место, детской игровой площадки.
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас с наружными стенами из блоков
ячеистого бетона. Наружная отделка – декоративная рельефная штукатурка с покраской фасадными
красками. Оконные блоки – стеклопакеты ПВХ,
лоджии и балконы остеклены. Планировки квартир
выполнены с учетом принципов функционального
зонирования, внутренняя отделка квартир – подготовка под финишную отделку. Дом оборудован
двумя лифтами, мусоропроводом.
В состав общего имущества в многоквартирном
жилом доме, которое подлежит передаче в общую
долевую собственность, входят помещения инженерного назначения (электрощитовые, машинные
отделения, мусоросборники, тепловые пункты,
лифтовые шахты, водомерный узел); коридоры (за
исключением коридоров, составляющих вспомога-

тельные площади по отношению к встроенным,
встроенно-пристроенным помещениям), лифты и
лифтовые холлы, вестибюли, межэтажные лестницы
и переходные балконы, тамбуры, конструкции дома,
водоотводящие устройства, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или)
нежилых помещений, элементы внутридомовой инженерной инфраструктуры, элементы озеленения и
благоустройства, гостевые парковки, а также отдельно стоящие объекты, служащие целевому использованию здания и право землепользования.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого
строительства предлагаются для граждан, не
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, юридических лиц двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные и
пятикомнатные квартиры:
при 100% оплате стоимость 1 м2 1180 долларов
США, при оплате в рассрочку стоимость 1 м2 1250
долларов США;
встроенные помещения торгово-общественного назначения на 1 этаже жилого дома – площадью от 50 до 78 м2 стоимость 1 м2 1900 долларов
США;
встроенные помещения торгово-общественного назначения в цокольном этаже жилого
дома площадью от 50 до 78 м2 стоимость 1 м2 1700
долларов США.
Стоимость неизменна до окончания строительства. Оплата за объект долевого строительства
производится дольщиком поэтапно в соответствии
с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.
Ознакомление дольщиков с планировками
квартир, предлагаемых для заключения договоров
создания объектов долевого строительства, осуществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по
адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, кабинет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10,
8 (029) 708 46 64.
Официальный сайт www.airon.by

Безумоўна, найбольшую значнасць маюць магчымыя кантракты ў сферы супрацоўніцтва
ў абароннай сферы. Украінскі
ваенна-прамысловы комплекс
(ВПК) у гады СССР быў вельмі
цесна інтэграваны з расійскім,
і планы Масквы ўкласці сотні
міль яр даў дола раў у блі жэйшыя дзесяцігоддзі ў праграмы

лі: ён не гатовы даваць такія буйныя пазыкі, як Расія, або гарантаваць размяшчэнне выгадных
заказаў ад прадпрыемстваў з ЕС
ва ўкраінскай эканоміцы.
У выніку ў палітычным супраць ста ян ні, якое пача ло ся
пасля адмаўлення ўрада Украі ны пад пі саць па гад нен не аб
асацыяцыі з ЕС, адбыўся важны
пералом. Прарасійская арыентацыя дае непасрэдныя выгады,
праеўрапейская па-ранейшаму
мае справу толькі з неканкрэтнымі абяцаннямі і патрабаваннямі.
Крайне пазітыўна на іміджы Расіі адаб'ецца і зніжэнне цэн на
газ — фактычна гэта падстава
для таго, каб не павышаць цэны
на камунальныя паслугі, чаго ад
Украіны патрабуе Захад. З цалкам зразумелых прычын расійскае садзейнічанне па захаванні
былых тарыфаў станоўча ўспрымаецца насельніцтвам.
Сі лы, якія мі тын гу юць на
«майдане», могуць у новай сітуацыі абаперціся толькі на жаданне часткі насельніцтва будаваць
ілюзіі наконт магчымага ў нейкай
аддаленай будучыні «еўрачлен-

ства» Украіны або аб адмене віз,
як гэта было зроблена нядаўна
для насельніцтва Малдовы. Гэта дастаткова магутныя стымулы
для часткі моладзі, але не для
больш прагматычна настроенага
электарату старэйшага ўзросту,
які аддае перавагу рэальным выгадам, а не расплыўчатым, невыразным.
У выніку падпісання пагаднення з Расіяй Прэзідэнт Украіны фактычна пазбавіў «майдан»
падтрымкі значнай часткі бізнесменаў і электарату з усходняй Украіны. «Майдан» у выніку
набыў выразна адлюстраванае
рэгіянальнае значэнне ў палітычным вымярэнні, як месца
канцэнтрацыі перш за ўсё антыруска- і нацыяналістычна настроеных сіл з Заходняй Украіны і часткі кіеўскай інтэлігенцыі.
Што датычыцца бізнесу, то эканамічная падтрымка «майдана»
грунтуецца на тых прадстаўніках
украінскага бізнесу, якія не арыентаваны на Расію як на галоўны
рынак у збыце сваёй прадукцыі.
У другой палове снежня частка
з іх атрымала важкія аргумен-

ты для пераасэнсавання сваёй
пазіцыі.
З улікам таго, што адбылося,
украінская ўлада атрымала бясспрэчную перавагу над сваімі
апанентамі. Эканамічныя стымулы ад Расіі дазваляюць стабілізаваць эканоміку і звузіць
сацыяльную і эканамічную базу
праціўнікаў улады на «майдане».
У сувязі з гэтым адпадае неабходнасць сур'ёзна абмяркоўваць
датэрміновыя выбары і знізілася
неабходнасць дамаўляцца з Еўрасаюзам аб асацыяцыі на нявыгадных для Украіны ўмовах. А паколькі выгадных ЕС прапанаваць
не ў стане, Расія атрымлівае неабходны час і ўзмацненне сваёй
пазіцыі ў перамовах аб удзеле
Украіны ў працэсах еўразійскай
інтэграцыі. А прэзідэнт Украіны
зможа будаваць сваю перадвыбарную кампанію не на лозунгах
еўраінтэграцыі, а на прадэманстраванай здольнасці знайсці ў
цяжкі час важкую падтрымку для
ўкраінскай эканомікі.
Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук



Такія вынікі сталі магчымымі ў тым ліку і дзякуючы пашырэнню геаграфіі ўласных рэйсаў. За мінулы год было адкрыта
шэсць новых напрамкаў: Самара, Кутаісі, Будапешт, Бялград,
Жэнева і Вільнюс.
Авіякампанія «Белавія» ажыццяўляе ўласныя рэгулярныя
рэйсы па 43 маршрутах у 28 краін Еўропы, СНД і Азіі. Акрамя
адкрыцця новых рэйсаў, авіякампанія павялічыла частату
выканання палётаў па ўжо існуючых напрамках.
У маі яе паветраны флот папоўніўся шостым Boeіng 737-300.
Акрамя таго, быў падпісаны дагавор з бразільскім вытворцам
самалётаў адносна пастаўкі ў 2014 годзе двух новых Embraer195. 3 студзеня гэтага года ў Нацыянальным аэрапорце «Мінск»
прызямліўся чарговы Boeіng 737-300, які быў набыты ў аператыўны лізінг. Як перадае прэс-цэнтр кампаніі «Белавія», гэтае судна
стала 22-м у паветраным парку беларускага авіяперавозчыка.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Гэта здарылася 6 студзеня — якраз напярэдадні свята
Раства Хрыстовага. Верхавіна галоўнай ёлкі, якая сабрана
больш чым са 100 дрэўцаў і ўсталявана на плошчы перад Домам Саветаў, нечакана задымілася, а потым успыхнула. Як
паведамілі ў гарадскім аддзеле па надзвычайных сітуацыях,
першыя званкі ад устрывожаных гараджан пачалі паступаць
каля паловы пятага вечара. На месца выехалі выратавальнікі,
якія з дапамогай аўтамабільнай пажарнай лесвіцы (вышыня
магілёўскай зялёнай прыгажуні складае 38 метраў) падняліся
наверх і хутка патушылі полымя. Па папярэдняй версіі, прычынай узгарання стала кароткае замыканне праводкі.
Паводле слоў галоўнага інжынера магілёўскага прадпрыемства «Гарсвятло» Аляксандра Любчанкі, каб рэанімаваць
навагоднюю канструкцыю, прыйшлося замяніць трансфарматар і некалькі елак, якія пацярпелі ад агню. Ён адзначыў,
што такое здарылася ўпершыню — гэтаму паспрыяла вельмі
дажджлівае надвор'е.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

«Я ЗДЫМАЮ КІНО»

ФАКТЫ

мільярдаў долараў) таксама будзе цалкам рэалізоўвацца толькі ва ўмовах добрых палітычных
адносін дзвюх краін. Супрацоўніцтва ў сферы суднабудавання,
па падліках украінскага боку, можа к 2020 году забяспечыць дадатковыя заказы на суму больш
за 4 мільярды долараў. І новыя
заказы таксама будуць размяшчацца ва ўкраінскай эканоміцы
толькі на пэўных палітычных умовах. Так ідуць справы і з цаной на
газ: новая, выгадная для Украіны
цана, якая дазваляе эканоміць у
год 3—4 мільярды долараў, можа змяніцца ў выпадку дзеянняў,
якія Расія палічыць несяброўскімі.
У выніку пагадненняў Расія
стварыла для Украіны стымулы
для дастаткова сур'ёзнага супрацоўніцтва з ёй, а не з ЕС, які не
змог прапанаваць нічога перспек тыўнага для мадэрнізацыі
ўкраінскай эканомікі. Гэтыя стымулы ствараюць зацікаўленасць
у развіцці адносін з Масквой як
у дастаткова сур'ёзнай праслойкі бізнесменаў, так і ў палітыкаў.
Пазіцыі Еўрасаюза значна аслаб-

ЁСЦЬ 1,6 МЛН ПАСАЖЫРАЎ!
За мінулы год Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
перавезла 1 млн 612 тыс. 983 пасажыраў і больш чым
2 тыс. тон грузу і пошты, што, адпаведна, на 25,6 працэнта і 18,8 працэнта больш, чым у папярэднім годзе.
Ужо ў жніўні пасажырапаток авіякампаніі дасягнуў
1 млн чалавек. 24 лістапада 2013 года быў перавезены
1,5-мільённы пасажыр.

ДОЖДЖ «ЗАКАРАЦІЎ» ЁЛКУ

УКРАІНА: ШТО ДАЛЕЙ?
пераўзбраення расійскай арміі
выклікаюць цалкам зразумелы
ажыятаж вакол ваенных прадпрыемстваў Украіны, якія і сёння на плыву. Відавочна, што ў
выпадку блізкіх стасункаў з Расіяй, а не з Еўрасаюзам, украінскія прадпрыемствы змогуць
атрымаць значную частку гэтага вялізнага пірага. Сумы заказаў могуць скласці ў перспектыве дзясяткі мільярдаў долараў.
Акрамя прыбытку ад выканання
заказаў, гэта яшчэ і магчымасці
мадэрнізаваць украінскія прадпрыемствы ВПК падчас працы
на армію Расіі, што павялічыць
іх магчымасці працаваць з заказчыкамі і з іншых частак свету.
Гэта тыя магчымасці, якія ўкраінскі ВПК можа атрымаць толькі
ў выпадку ўзаемадзеяння з Расіяй, паколькі Еўрасаюз, зусім відавочна, у размяшчэнні значных
ваенных заказаў на ўкраінскай
тэрыторыі не мае патрэбу.
Новыя перспектывы атрымлівае і авіяцыйная прамысловасць.
Аднаўленне серыйнай вытворчасці самалётаў Ан-124 (кантракт на суму амаль у трынаццаць

Як паведаміў сакратар Магілёўскай абласной выбарчай
камісіі Аляксей Лаўранёнак, у склад камісій увайшлі 638 чалавек, з якіх 254 прадстаўнікі ад палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, 132 вылучэнцы ад працоўных калектываў і
252 — з ліку грамадзян.
— Гэтыя людзі прадстаўляюць інтарэсы ўсіх грамадскіх
слаёў, — адзначыў ён. — Кожны пададзены дакумент разглядаўся, зыходзячы з маральна-валявых якасцяў той ці іншай
кандыдатуры. Улічвалася дзелавая актыўнасць кандыдатаў у
народныя абраннікі, іх прафесійны і грамадскі аўтарытэт.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

У Магілёве гарэла галоўная навагодняя прыгажуня.

 Погляд

Снежаньскія пагадненні Расіі з Украінай, якія выклікалі
такую рэўнасць з боку заходніх палітыкаў, сур'ёзна
змянілі расстаноўку сіл ва
ўкраінскай палітыцы. Прэзі дэнт Укра і ны ака заў ся
здоль ным пры цяг нуць у
эканоміку сваёй краіны вялізныя сумы. І 15 мільярдаў
долараў, якія Расія ўкладзе ў каштоўныя паперы
Украіны, з'яўляюцца толькі вяршыняй айсберга. Не
меншую, а, магчыма, і большую каштоўнасць маюць
перспектывы гарантаванай
загрузкі асобных галін украінскай прамысловасці даўгачаснымі заказамі.

Цікава, што першай у Віцебскім абласным клінічным радзільным доме нарадзілася дзяўчынка — а 45-й хвіліне 2014
года. Бацькі яе вырашылі даць ёй імя Сафія. Яна — другое
дзіця ў маладой сям'і.
А потым нарадзіліся хлопчыкі. Прадстаўнік футбольнага
клуба «Віцебск» падчас віншавання выказаў меркаванне,
што, можа, хто-небудзь з немаўлят стане прафесійным футбалістам і праславіць на ўвесь свет віцебскі і беларускі футбол. А мабыць, і Сафія стане «зоркай» жаночага футбола?
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ГАТОВЫЯ ПАЗМАГАЦЦА
ЗА ДЭПУТАЦКІЯ МАНДАТЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г.
№ 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 100070331.
Юридический и почтовый адрес: Республика
Беларусь, 220053, г. Минск, пер. Червякова, д. 21А,
пом. 3, каб. 4, 6. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029)
654 10 10, 8 (029) 708 46 64.
Режим работы по вопросам долевого строительства: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота,
воскресенье.
В течение трех предшествующих лет ОДО «Айрон», как заказчиком строительства были построены следующие объекты:
в 2011 году:
жилой дом № 37А по ул. Бумажкова в г. Минске,
жилой дом № 10 по ул. Нововиленская в г. Минске;
в 2012 году:
жилой дом № 31А по ул. Карвата в г. Минске;
в 2013 году:
жилой дом № 44 по ул. Янковского в г. Минске.
Информация о проекте строительства.
Цель строительства – исполнение условий договора № 170-Д от 24 июня 2013 года, заключенного с Минским городским исполнительным комитетом на реализацию права проектирования и
строительства многоэтажного односекционного
жилого дома со встроенными помещениями торгово-общественного назначения № 72 по генплану
по ул. Ясной.
Начало строительства – январь 2014 года, окончание строительства – июль 2015 года.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП
«Госстройэкспертиза») архитектурного проекта с
рекомендацией к утверждению проекта № 70860/13 от 30.09.2013 г.;
- решение Минского городского исполнительного комитета № 2672 от 25 октября 2013 года «Об
изъятии, предоставлении земельных участков и

Урачыстыя мерапрыемствы пройдуць у Мінску 23—25 студзеня. Праграма святкавання ўключае правядзенне «круглых
сталоў», дзён адкрытых дзвярэй, міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. У дні ўрачыстасцяў у акадэміі разгорнецца
маштабная выстава вынікаў інавацыйнай дзейнасці навукоўцаў
Акадэміі навук і дасягненняў універсітэцкай і галіновай навукі.
Плануецца, што на ёй будзе прадстаўлена каля 500 апошніх
навукова-тэхнічных распрацовак па перадавых кірунках развіцця айчыннай навуковай сферы — касмічныя, інфармацыйныя, бія- і нанатэхналогіі, новыя лекавыя сродкі, дасягненні
вучоных-аграрыяў. Таксама будуць разгорнуты экспазіцыя кніг
навукоўцаў-гуманітарыяў і археалагічная выстава.
Надзея НІКАЛАЕВА.

У Віцебску тром хлопчыкам-немаўлятам, якія нарадзіліся ў першую ноч 2014 года, падарылі па... футбольным мячы. Шчаслівыя мамы і немаўляткі, першыя
дзеткі новага года, атрымалі сувеніры ад футбольнага
клуба «Віцебск».

ПАДЗЕІ

Голі ка вы, Аляксандр Яку шаў,
Сяргей Макараў і іншыя легенды сусветнага хакея.
З самага пачатку матча каманда, у якой гулялі прэзідэнты,
вяла ў ліку і не ўступіла гэтай
перавагі да заканчэння гульні.
Таварыскі матч завяршыўся з
лікам 12:3 на карысць лядовай
дру жыны, у складзе якой выступалі кіраўнікі дзвюх дзяржаў,
аматары Начной хакейнай лігі і
зоркі сусветнага хакея. Пасля
заканчэння матча Аляксандр
Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін
прадоўжылі размову ў нефармальнай абстаноўцы.

...На жаль, я з ім пазнаёмілася зусім нядаўна.
Ён з цеплынёй сустрэў мяне ў сваёй кватэры, каб
для будучага інтэрв'ю падарыць «Вобаль» — кнігу,
якая ўбачыла свет ужо другі раз. За тыя паўгадзіны, што мы пагутарылі раней, я ўбачыла ў ім чалавека вялікай жыццёвай мудрасці, неабыякавага
грамадзяніна сваёй краіны, змагара з несправядлівасцю і сапраўднага патрыёта. Калі Алесь Ануфрыевіч уручыў мне кнігу, яго хвалявала тое, як раман
адгукнецца ў сэрцах сённяшняй моладзі.
Не магу гаварыць за ўсіх, скажу за сябе. На маёй
прыложкавай тумбачцы даўно не было кнігі ў такім
выглядзе, як мы прывыклі яе бачыць: усё часцей вочы «сябруюць» з электроннымі носьбітамі. «Вобаль»
ляжыць там ужо амаль месяц: люблю расцягваць
асалоду ад чытання. Але не пра гэта. Такой адкрытасці, праўдзівасці, эмацыянальнага напружання я
даўно не сустракала. Кніга быццам пераносіць цябе ў
тыя падзеі, і ты адчуваеш усю трагедыю тых людзей,
захапляешся мужнасцю тагачаснай моладасці. І думаеш пра аўтара, які быў там, які змагаўся з ворагам...
І кожны раз задумваешся: а што б ты рабіла на іх
месцы? І трэба сказаць, што, напэўна, тое ж, асабліва
прачытаўшы раман, які напоўнены любоўю да Радзімы і пачуццём самаахвярнасці дзеля яе народа.
Таму дзякуй вам, Алесь Ануфрыевіч, за вашу
творчасць, за вашы шчырыя словы, за вашу праўду! А калектыў выдавецкага дома «Звязда» ад усяго сэрца віншуе вас з юбілеем! Зычым вам моцнага
здароўя, плёну ў творчасці, міру і цяпла ў вашым
доме! Няхай кожны ваш дзень будзе напоўнены
ўсмешкамі! Жывіце як мага даўжэй і працягвайце
радаваць нас новымі творамі!
Вераніка КАНЮТА.

НАВІНЫ

хакейнай каманды Прэзідэнта
Бе ла ру сі, ды рэк тар дзі ця чаюнац кай спар тыў най школы
«Дынама». Разам з кіраўнікамі дзяржаў у камандзе гулялі
такія зоркі хакея, як Валерый
Ка мен скі, Па вел Бу рэ, Аляксандр Ка жэў ні каў, а такса ма
шэраг іншых вядомых хакеістаў. У камандзе прэзідэнтаў на
лёд выходзілі міністр абароны
Ра сіі Сяр гей Шай гу і гульцы
ка ман ды Прэ зі дэн та Бе ла русі Анд рэй Аста шэ віч і Мі ха іл
За ха раў. У ка ман ду пра ціў нікаў увайшлі Аляксей Жамноў,
Аляк сандр Ма гіль ны, бра ты

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
За свае подзвігі ў партызанах і на франтах Вялікай Айчыннай Алесь Савіцкі ўзнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Славы ІІІ ступені, Айчыннай
вайны І і ІІ ступені. Ужо ў мірны час ён удастоены
«Знака Пашаны» і ордэна Францыска Скарыны, стаў
лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь.
«Але самай вялікай узнагародай мне сталася
тое, што я жывы і здаровы дайшоў да Берліна, распісаўся на сцяне рэйхстага, — не раз прызнаваўся
Алесь Ануфрыевіч. — Хаця баі былі страшныя,
жорсткія, і я нават не ведаю, як я ўцалеў у гэтым
вогненным віхуры. Часам нават думаю пра тое,
што, можа, там, наверсе, той, хто распараджаецца
людскімі жыццямі, паглядзеў на ўсё і вырашыў: няхай вось і гэты застаецца жыць, хай стане пісьменнікам і раскажа пра ўсё наступным пакаленням,
каб ведалі, што такое вайна».
І ён ім стаў... І расказаў... А што мог расказаць
чалавек, які прайшоў усю вайну? Безумоўна, толькі
праўду. Яго творы — гімн Радзіме, мужнасці, народу,
які змагаўся за родную зямлю. Яго кнігі — споведзь
франтавіка аб перажытым, убачаным, своеасаблівы
погляд на жыццё. Яго словы — скарбонка патрыятызму, любові да Бацькаўшчыны, зварот да маладога
пакалення. Як ён сам лічыць, літаратура — настолькі
сур'ёзная справа, што яна патрабуе ад таго, хто ўзяўся
за гэты занятак, усяго сябе, з найвышэйшым напружаннем думак, пачуццяў, душы, сэрца.
Такіх, як Алесь Савіцкі, у нашай літаратуры няшмат. Больш за тое, нямнога такіх і ў жыцці. Чалавек-патрыёт, чалавек-працаўнік, чалавек-мастак
слова... Проста Чалавек з вялікай літары.

Лаўрэат Нобелеўскай прэміі, віцэ-прэзідэнт Расійскай
акадэміі навук Жарэс Алфёраў возьме ўдзел у святочных
мерапрыемствах, прысвечаных 85-годдзю Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі. Плануецца, што Жарэс Алфёраў
выступіць у Мінску з дакладам. А ўвогуле, на ўрачыстасці,
прысвечаныя святкаванню юбілею Нацыянальнай акадэміі навук, у беларускую сталіцу з'едуцца больш як 500
навукоўцаў з Беларусі, краін СНД, Еўропы і Азіі.

ФАКТЫ

Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка
4 студзеня
па запрашэнні свайго
расійскага калегі Уладзіміра Пуціна наведаў
Сочы. Аб гэтым БЕЛТА
паведамілі ў прэсслужбе кіраўніка беларускай дзяржавы.
Улічваючы шматгадовае
за хап лен не бе ла рус ка га
лідара хакеем і веды ў гэтай галіне, а таксама вопыт
нашай краіны па падрыхтоўцы да чэмпіянату свету
2014 года, Прэзідэнт Расіі
запрасіў Аляксандра Лукашэнку агледзець галоўную
алімпійскую хакейную арэну
і прыняць удзел у таварыскім хакейным матчы.
Кіраўнік беларускай дзяржавы азнаёміўся з умовамі, у
якіх будзе праходзіць алімпійскі хакейны турнір, наведаў лядовы палац «Вялікі». Перад матчам
Аляксандр Лукашэнка ў раздзявалцы паразмаўляў з легендамі
сусветнага хакея, якія прымалі
ўдзел у таварыскім спаборніцтве.
Затым Прэзідэнт Беларусі выйшаў на лёд у складзе каманды,
у якой таксама гуляў Уладзімір
Пуцін.
Аляксандр Лу ка шэн ка высту піў пад сва ім ну ма рам 1,
Уладзімір Пуцін — пад нумарам
11. Капітанам іх каманды быў
Вячаслаў Фяцісаў. Вароты абараняў Дзмітрый Баскаў, ігрок

АКАДЭМІЯ НАВУК ЧАКАЕ Ў ГОСЦІ
КАЛЯ 500 НАВУКОЎЦАЎ

ЗАСТАЎСЯ ЖЫЦЬ,
КАБ РАСКАЗАЦЬ ПРАЎДУ
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2

НАДЗЁННАЕ

У ПОЛАЦКУ ПАЧАЎСЯ ПЕРШЫ
АДКРЫТЫ КОНКУРС АМАТАРСКАГА ФІЛЬМА
27 снежня ў кінатэатры «Радзіма» адбылася афіцыйная
цырымонія адкрыцця першага ў Беларусі конкурсу аматарскага фільма імя Юрыя Тарыча «Я здымаю кіно».
Юрый Віктаравіч Тарыч — заслужаны дзеяч мастацтваў
РСФСР, таленавіты рэжысёр і сцэнарыст, ураджэнец Полацка.
— Конкурс, які праводзіцца ў Полацку ў яго гонар, складаецца з 8 тураў. Урачыстае закрыццё конкурсу і ўзнагароджанне
пераможцаў адбудзецца 17 снежня 2014 года, у Дзень беларускага кіно, — паведамілі ў арганізацыйным камітэце фэсту.
Творчыя працы будуць ацэньвацца супрацоўнікамі кінастудыі «Беларусьфільм», Белдзяржакадэміі мастацтваў і
Інстытута журналістыкі БДУ.
— У конкурсе «Я здымаю кіно» могуць удзельнічаць жыхары нашай краіны без абмежавання па ўзросце, — паведаміла
Валянціна Уласенка, галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Полацкага райвыканкама. — З 1 верасня па 30 лістапада 2014 года кінафільмы ад аматараў, удзельнікаў конкурсу пакажуць у эфірным
тэлевяшчанні аднаго з камерцыйных тэлеканалаў. Будзе
арганізавана інтэрактыўнае галасаванне тэлегледачоў.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

БЕНЗАПІЛА ЯК АПОШНІ АРГУМЕНТ
РЭЎНАСЦІ
Ніводзін раўнівец не прыдумаў нічога новага ў сваёй помсце, а вось расплачваюцца за свае «гарачыя»
ўчынкі ўсе па-рознаму. Вось і ў Столінскім раёне разыгралася сапраўдная любоўная драма, фінал якой
пакуль невядомы.
Вясковы жыхар западозрыў сваю жонку ў нефармальных адносінах з вадзіцелем велікагрузнай машыны. Потым
узяў бензапілу і парэзаў паўпрычэп-рэфрыжэратар машыны
саперніка. Транспартная арганізацыя ацаніла ўрон у 17 мільёнаў рублёў, які, вядома, павінен кампенсаваць віноўнік. А
яшчэ яму пагражае да двух гадоў пазбаўлення волі.
Яна СВЕТАВА.

