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АКА ДЭ МІЯ НА ВУК ЧА КАЕ Ў ГОС ЦІ 
КА ЛЯ 500 НА ВУ КОЎ ЦАЎ

Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі, ві цэ-прэ зі дэнт Ра сій скай 
ака дэ міі на вук Жа рэс Ал фё раў возь ме ўдзел у свя точ ных 
ме ра пры ем ствах, пры све ча ных 85-год дзю На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Пла ну ец ца, што Жа рэс Ал фё раў 
вы сту піць у Мін ску з дак ла дам. А ўво гу ле, на ўра чыс тас ці, 
пры све ча ныя свят ка ван ню юбі лею На цы я наль най ака-
дэ міі на вук, у бе ла рус кую ста лі цу з'е дуц ца больш як 500 
на ву коў цаў з Бе ла ру сі, кра ін СНД, Еў ро пы і Азіі.

Ура чыс тыя ме ра пры ем ствы прой дуць у Мін ску 23—25 сту-
дзе ня. Пра гра ма свят ка ван ня ўклю чае пра вя дзен не «круг лых 
ста лоў», дзён ад кры тых дзвя рэй, між на род най на ву ко ва-прак-
тыч най кан фе рэн цыі. У дні ўра чыс тас цяў у ака дэ міі раз гор нец ца 
маш таб ная вы ста ва вы ні каў іна ва цый най дзей нас ці на ву коў цаў 
Ака дэ міі на вук і да сяг нен няў уні вер сі тэц кай і га лі но вай на ву кі. 
Пла ну ец ца, што на ёй бу дзе прад стаў ле на ка ля 500 апош ніх 
на ву ко ва-тэх ніч ных рас пра цо вак па пе ра да вых кі рун ках раз-
віц ця ай чын най на ву ко вай сфе ры — кас міч ныя, ін фар ма цый-
ныя, бія- і на на тэх на ло гіі, но выя ле ка выя срод кі, да сяг нен ні 
ву чо ных-аг ра ры яў. Так са ма бу дуць раз гор ну ты экс па зі цыя кніг 
на ву коў цаў-гу ма ні та ры яў і ар хеа ла гіч ная вы ста ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НЕ МАЎ ЛЯ ТАМ — ПА МЯ ЧЫ
У Ві цеб ску тром хлоп чы кам-не маў ля там, якія на ра-
дзі лі ся ў пер шую ноч 2014 го да, па да ры лі па... фут-
боль ным мя чы. Шчас лі выя ма мы і не маў лят кі, пер шыя 
дзет кі но ва га го да, атры ма лі су ве ні ры ад фут боль на га 
клу ба «Ві цебск».

Ці ка ва, што пер шай у Ві цеб скім аб лас ным клі ніч ным ра-
дзіль ным до ме на ра дзі ла ся дзяў чын ка — а 45-й хві лі не 2014 
го да. Баць кі яе вы ра шы лі даць ёй імя Са фія. Яна — дру гое 
дзі ця ў ма ла дой сям'і.

А по тым на ра дзі лі ся хлоп чы кі. Прад стаў нік фут боль на га 
клу ба «Ві цебск» пад час він ша ван ня вы ка заў мер ка ван не, 
што, мо жа, хто-не будзь з не маў лят ста не пра фе сій ным фут-
ба ліс там і пра сла віць на ўвесь свет ві цеб скі і бе ла рус кі фут-
бол. А ма быць, і Са фія ста не «зор кай» жа но ча га фут бо ла?

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ГА ТО ВЫЯ ПА ЗМА ГАЦ ЦА 
ЗА ДЭ ПУ ТАЦ КІЯ МАН ДА ТЫ

На Ма гі лёў шчы не ство ра на 58 акру го вых вы бар чых ка мі-
сій па вы ба рах дэ пу та таў у аб лас ны Са вет дэ пу та таў 27-га 
склі кан ня і пра ве дзе ны пер шыя па ся джэн ні іх чле наў.

Як па ве да міў сак ра тар Ма гі лёў скай аб лас ной вы бар чай 
ка мі сіі Аляк сей Лаў ра нё нак, у склад ка мі сій увай шлі 638 ча-
ла век, з якіх 254 прад стаў ні кі ад па лі тыч ных пар тый і гра мад-
скіх аб' яд нан няў, 132 вы лу чэн цы ад пра цоў ных ка лек ты ваў і 
252 — з лі ку гра ма дзян.

— Гэ тыя лю дзі прад стаў ля юць ін та рэ сы ўсіх гра мад скіх 
сла ёў, — ад зна чыў ён. — Кож ны па да дзе ны да ку мент раз гля-
даў ся, зы хо дзя чы з ма раль на-ва ля вых якас цяў той ці ін шай 
кан ды да ту ры. Уліч ва ла ся дзе ла вая ак тыў насць кан ды да таў у 
на род ныя абран ні кі, іх пра фе сій ны і гра мад скі аў та ры тэт.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЁСЦЬ 1,6 МЛН ПА СА ЖЫ РАЎ!
За мі ну лы год На цы я наль ная авія кам па нія «Бел авія» 
пе ра вез ла 1 млн 612 тыс. 983 па са жы раў і больш чым 
2 тыс. тон гру зу і пош ты, што, ад па вед на, на 25,6 пра-
цэн та і 18,8 пра цэн та больш, чым у па пя рэд нім го дзе. 
Ужо ў жніў ні па са жы ра па ток авія кам па ніі да сяг нуў 
1 млн ча ла век. 24 ліс та па да 2013 го да быў пе ра ве зе ны 
1,5-міль ён ны па са жыр.

Та кія вы ні кі ста лі маг чы мы мі ў тым лі ку і дзя ку ю чы па шы-
рэн ню геа гра фіі ўлас ных рэй саў. За мі ну лы год бы ло ад кры та 
шэсць но вых на прам каў: Са ма ра, Ку та і сі, Бу да пешт, Бялг рад, 
Жэ не ва і Віль нюс.

Авія кам па нія «Бел авія» ажыц цяў ляе ўлас ныя рэ гу ляр ныя 
рэй сы па 43 марш ру тах у 28 кра ін Еў ро пы, СНД і Азіі. Акра мя 
ад крыц ця но вых рэй саў, авія кам па нія па вя лі чы ла час та ту 
вы ка нан ня па лё таў па ўжо іс ну ю чых на прам ках.

У маі яе па вет ра ны флот па поў ніў ся шос тым Boeіng 737-300. 
Акра мя та го, быў пад пі са ны да га вор з бра зіль скім вы твор цам 
са ма лё таў ад нос на па стаў кі ў 2014 го дзе двух но вых Embraer-
195. 3 сту дзе ня гэ та га го да ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск» 
пры зям ліў ся чар го вы Boeіng 737-300, які быў на бы ты ў апе ра тыў-
ны лі зінг. Як пе рад ае прэс-цэнтр кам па ніі «Бел авія», гэ тае суд на 
ста ла 22-м у па вет ра ным пар ку бе ла рус ка га авія пе ра воз чы ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДОЖДЖ «ЗА КА РА ЦІЎ» ЁЛ КУ
У Ма гі лё ве га рэ ла га лоў ная на ва год няя пры га жу ня.

Гэ та зда ры ла ся 6 сту дзе ня — як раз на пя рэ дад ні свя та 
Рас тва Хрыс то ва га. Вер ха ві на га лоў най ёл кі, якая са бра на 
больш чым са 100 дрэў цаў і ўста ля ва на на пло шчы пе рад До-
мам Са ве таў, не ча ка на за ды мі ла ся, а по тым ус пых ну ла. Як 
па ве да мі лі ў га рад скім ад дзе ле па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
пер шыя зван кі ад ус тры во жа ных га ра джан па ча лі па сту паць 
ка ля па ло вы пя та га ве ча ра. На мес ца вы еха лі вы ра та валь ні кі, 
якія з да па мо гай аў та ма біль най па жар най лес ві цы (вы шы ня 
ма гі лёў скай зя лё най пры га жу ні скла дае 38 мет раў) пад ня лі ся 
на верх і хут ка па ту шы лі по лы мя. Па па пя рэд няй вер сіі, пры-
чы най уз га ран ня ста ла ка рот кае за мы кан не пра вод кі.

Паводле сло ў га лоў нага ін жы не ра ма гі лёў ска га прад пры-
ем ства «Гарс вят ло» Аляк санд ра Люб чан кі, каб рэ ані ма ваць 
на ва год нюю кан струк цыю, прый шло ся за мя ніць транс фар-
ма тар і не каль кі елак, якія па цяр пе лі ад агню. Ён ад зна чыў, 
што та кое зда ры ла ся ўпер шы ню — гэ та му па спры я ла вель мі 
даждж лі вае на двор'е.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«Я ЗДЫ МАЮ КІ НО»
У ПО ЛАЦ КУ ПА ЧАЎ СЯ ПЕР ШЫ 

АД КРЫ ТЫ КОН КУРС АМА ТАР СКА ГА ФІЛЬ МА
27 снеж ня ў кі на тэ ат ры «Ра дзі ма» ад бы ла ся афі цый ная 

цы ры мо нія ад крыц ця пер ша га ў Бе ла ру сі кон кур су ама тар-
ска га філь ма імя Юрыя Та ры ча «Я зды маю кі но».

Юрый Вік та ра віч Та рыч — за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
РСФСР, та ле на ві ты рэ жы сёр і сцэ на рыст, ура джэ нец По лац ка.

— Кон курс, які пра во дзіц ца ў По лац ку ў яго го нар, скла да-
ец ца з 8 ту раў. Ура чыс тае за крыц цё кон кур су і ўзна га ро джан не 
пе ра мож цаў ад бу дзец ца 17 снеж ня 2014 го да, у Дзень бе ла рус-
ка га кі но, — па ве да мі лі ў ар га ні за цый ным ка мі тэ це фэс ту.

Твор чыя пра цы бу дуць ацэнь вац ца су пра цоў ні ка мі кі на-
сту дыі «Бе ла русь фільм», Бел дзярж ака дэ міі мас тац тваў і 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

— У кон кур се «Я зды маю кі но» мо гуць удзель ні чаць жы ха-
ры на шай кра і ны без аб ме жа ван ня па ўзрос це, — па ве да мі ла 
Ва лян ці на Ула сен ка, га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла ідэа ла гіч-
най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі По лац ка га рай вы-
кан ка ма. — З 1 ве рас ня па 30 ліс та па да 2014 го да кі на філь-
мы ад ама та раў, удзель ні каў кон кур су па ка жуць у эфір ным 
тэ ле вя шчан ні ад на го з ка мер цый ных тэ ле ка на лаў. Бу дзе 
ар га ні за ва на ін тэр ак тыў нае га ла са ван не тэ ле гле да чоў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

БЕН ЗА ПІ ЛА ЯК АПОШ НІ АР ГУ МЕНТ 
РЭЎ НАС ЦІ

Ні во дзін раў ні вец не пры ду маў ні чо га но ва га ў сва-
ёй помс це, а вось рас плач ва юц ца за свае «га ра чыя» 
ўчын кі ўсе па-роз на му. Вось і ў Сто лін скім ра ё не ра-
зы гра ла ся са праўд ная лю боў ная дра ма, фі нал якой 
па куль не вя до мы.

Вяс ко вы жы хар за па до зрыў сваю жон ку ў не фар маль-
ных ад но сі нах з ва дзі це лем ве лі ка груз най ма шы ны. По тым 
узяў бен за пі лу і па рэ заў паў пры чэп-рэ фры жэ ра тар ма шы ны 
са пер ні ка. Транс парт ная ар га ні за цыя аца ні ла ўрон у 17 міль-
ё наў руб лёў, які, вя до ма, па ві нен кам пен са ваць ві ноў нік. А 
яшчэ яму па гра жае да двух га доў па збаў лен ня во лі.

Яна СВЕ ТА ВА.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 

4 сту дзе ня 
па за пра шэн ні свай го 
ра сій ска га ка ле гі Ула-

дзі мі ра Пу ці на на ве даў 
Со чы. Аб гэ тым БЕЛ ТА 

па ве да мі лі ў прэс-
служ бе кі раў ні ка бе ла-

рус кай дзяр жа вы.

Уліч ва ю чы шмат га до вае 
за хап лен не бе ла рус ка га 
лі да ра ха ке ем і ве ды ў гэ-
тай га лі не, а так са ма во пыт 
на шай кра і ны па пад рых-
тоў цы да чэм пі я на ту све ту 
2014 го да, Прэ зі дэнт Ра сіі 
за пра сіў Аляк санд ра Лу ка-
шэн ку агле дзець га лоў ную 
алім пій скую ха кей ную арэ ну 
і пры няць удзел у та ва рыс-
кім ха кей ным мат чы.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы азна ё міў ся з умо ва мі, у 
якіх бу дзе пра хо дзіць алім пій-
скі ха кей ны тур нір, на ве даў ля до-
вы па лац «Вя лі кі». Пе рад мат чам 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ў раз дзя-
вал цы па раз маў ляў з ле ген да мі 
су свет на га ха кея, якія пры ма лі 
ўдзел у та ва рыс кім спа бор ніц тве. 
За тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі вый-
шаў на лёд у скла дзе ка ман ды, 
у якой так са ма гу ляў Ула дзі мір 
Пу цін.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы-
сту піў пад сва ім ну ма рам 1, 
Ула дзі мір Пу цін — пад ну ма рам 
11. Ка пі та нам іх ка ман ды быў 
Вя ча слаў Фя ці саў. Ва ро ты аба-
ра няў Дзміт рый Бас каў, іг рок 

ха кей най ка ман ды Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, ды рэк тар дзі ця ча-
юнац кай спар тыў най шко лы 
«Ды на ма». Ра зам з кі раў ні ка-
мі дзяр жаў у ка ман дзе гу ля лі 
та кія зор кі ха кея, як Ва ле рый 
Ка мен скі, Па вел Бу рэ, Аляк-
сандр Ка жэў ні каў, а так са ма 
шэ раг ін шых вя до мых ха ке іс-
таў. У ка ман дзе прэ зі дэн таў на 
лёд вы хо дзі лі мі ністр аба ро ны 
Ра сіі Сяр гей Шай гу і гульцы 
ка ман ды Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі Анд рэй Аста шэ віч і Мі ха іл 
За ха раў. У ка ман ду пра ціў ні-
каў увай шлі Аляк сей Жам ноў, 
Аляк сандр Ма гіль ны, бра ты 

Го лі ка вы, Аляк сандр Яку шаў, 
Сяр гей Ма ка раў і ін шыя ле ген-
ды су свет на га ха кея.

З са ма га па чат ку мат ча ка-
ман да, у якой гу ля лі прэ зі дэн ты, 
вя ла ў лі ку і не ўсту пі ла гэ тай 
пе ра ва гі да за кан чэн ня гуль ні. 
Та ва рыс кі матч за вяр шыў ся з 
лі кам 12:3 на ка рысць ля до вай 
дру жы ны, у скла дзе якой вы-
сту па лі кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў, 
ама та ры Нач ной ха кей най лі гі і 
зор кі су свет на га ха кея. Пас ля 
за кан чэн ня мат ча Аляк сандр 
Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін 
пра доў жы лі раз мо ву ў не фар-
маль най аб ста ноў цы.

КА МАН ДА ПРЭ ЗІ ДЭН ТАЎ БЕ ЛА РУ СІ І РА СІІ 
ПЕ РА МАГ ЛА Ў ТА ВА РЫС КІМ 
ХА КЕЙ НЫМ МАТ ЧЫ Ў СО ЧЫ

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
За свае подз ві гі ў пар ты за нах і на фран тах Вя лі-

кай Ай чын най Алесь Са віц кі ўзна га ро джа ны ор дэ-
на мі Чыр во най Зор кі, Сла вы ІІІ сту пе ні, Ай чын най 
вай ны І і ІІ сту пе ні. Ужо ў мір ны час ён уда сто е ны 
«Зна ка Па ша ны» і ор дэ на Фран цыс ка Ска ры ны, стаў 
лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Але са май вя лі кай уз на га ро дай мне ста ла ся 
тое, што я жы вы і зда ро вы дай шоў да Бер лі на, рас-
пі саў ся на сця не рэйх ста га, — не раз пры зна ваў ся 
Алесь Ануф ры е віч. — Ха ця баі бы лі страш ныя, 
жорст кія, і я на ват не ве даю, як я ўца леў у гэ тым 
вог нен ным ві ху ры. Ча сам на ват ду маю пра тое, 
што, мо жа, там, на вер се, той, хто рас па ра джа ец ца 
люд скі мі жыц ця мі, па гля дзеў на ўсё і вы ра шыў: ня-
хай вось і гэ ты за ста ец ца жыць, хай ста не пісь мен-
ні кам і рас ка жа пра ўсё на ступ ным па ка лен ням, 
каб ве да лі, што та кое вай на».

І ён ім стаў... І рас ка заў... А што мог рас ка заць 
ча ла век, які прай шоў усю вай ну? Без умоў на, толь кі 
праў ду. Яго тво ры — гімн Ра дзі ме, муж нас ці, на ро ду, 
які зма гаў ся за род ную зям лю. Яго кні гі — спо ведзь 
фран та ві ка аб пе ра жы тым, уба ча ным, свое асаб лі вы 
по гляд на жыц цё. Яго сло вы — скар бон ка па тры я тыз-
му, лю бо ві да Баць каў шчы ны, зва рот да ма ла до га 
па ка лен ня. Як ён сам лі чыць, лі та ра ту ра — на столь кі 
сур' ёз ная спра ва, што яна па тра буе ад та го, хто ўзяў ся 
за гэ ты за ня так, уся го ся бе, з най вы шэй шым на пру-
жан нем ду мак, па чуц цяў, ду шы, сэр ца.

Та кіх, як Алесь Са віц кі, у на шай лі та ра ту ры ня-
шмат. Больш за тое, ня мно га та кіх і ў жыц ці. Ча ла-
век-па тры ёт, ча ла век-пра цаў нік, ча ла век-мас так 
сло ва... Прос та Ча ла век з вя лі кай лі та ры.

...На жаль, я з ім па зна ё мі ла ся зу сім ня даў на. 
Ён з цеп лы нёй су стрэў мя не ў сва ёй ква тэ ры, каб 
для бу ду ча га ін тэр в'ю па да рыць «Во баль» — кні гу, 
якая ўба чы ла свет ужо дру гі раз. За тыя паў га дзі-
ны, што мы па гу та ры лі ра ней, я ўба чы ла ў ім ча-
ла ве ка вя лі кай жыц цё вай муд рас ці, не абы яка ва га 
гра ма дзя ні на сва ёй кра і ны, зма га ра з не спра вяд лі-
вас цю і са праўд на га па тры ё та. Ка лі Алесь Ануф ры-
е віч уру чыў мне кні гу, яго хва ля ва ла тое, як ра ман 
ад гук нец ца ў сэр цах сён няш няй мо ла дзі.

Не ма гу га ва рыць за ўсіх, ска жу за ся бе. На ма ёй 
пры лож ка вай тум бач цы даў но не бы ло кні гі ў та кім 
вы гля дзе, як мы пры вык лі яе ба чыць: усё час цей во-
чы «сяб ру юць» з элект рон ны мі нось бі та мі. «Во баль» 
ля жыць там ужо амаль ме сяц: люб лю рас цяг ваць 
аса ло ду ад чы тан ня. Але не пра гэ та. Та кой ад кры-
тас ці, праў дзі вас ці, эма цы я наль на га на пру жан ня я 
даў но не су стра ка ла. Кні га быц цам пе ра но сіць ця бе ў 
тыя па дзеі, і ты ад чу ва еш усю тра ге дыю тых лю дзей, 
за хап ля еш ся муж нас цю та га час най мо ла дас ці. І ду ма-
еш пра аў та ра, які быў там, які зма гаў ся з во ра гам... 
І кож ны раз за дум ва еш ся: а што б ты ра бі ла на іх 
мес цы? І трэ ба ска заць, што, на пэў на, тое ж, асаб лі ва 
пра чы таў шы ра ман, які на поў не ны лю боўю да Ра дзі-
мы і па чуц цём са ма ах вяр нас ці дзе ля яе на ро да.

Та му дзя куй вам, Алесь Ануф ры е віч, за ва шу 
твор часць, за ва шы шчы рыя сло вы, за ва шу праў-
ду! А ка лек тыў вы да вец ка га до ма «Звяз да» ад уся-
го сэр ца він шуе вас з юбі ле ем! Зы чым вам моц на га 
зда роўя, плё ну ў твор час ці, мі ру і цяп ла ў ва шым 
до ме! Ня хай кож ны ваш дзень бу дзе на поў не ны 
ўсмеш ка мі! Жы ві це як ма га даў жэй і пра цяг вай це 
ра да ваць нас но вы мі тво ра мі!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка 7 сту дзе ня 
па він ша ваў Міт ра па лі та Фі ла-
рэ та, па чэс на га Па тры яр ша га 
Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі з Раст-
вом Хрыс то вым і на кі ра ваў яму 
бу кет кве так. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў-
ні ка дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па він ша ваў 

Міт ра па лі та Фі ла рэ та 
з Раст вом

Сне жань скія па гад нен ні Ра-
сіі з Укра і най, якія вы клі ка лі 
та кую рэў насць з бо ку за-
ход ніх па лі ты каў, сур' ёз на 
змя ні лі рас ста ноў ку сіл ва 
ўкра ін скай па лі ты цы. Прэ-
зі дэнт Укра і ны ака заў ся 
здоль ным пры цяг нуць у 
эка но мі ку сва ёй кра і ны вя-
ліз ныя су мы. І 15 міль яр даў 
до ла раў, якія Ра сія ўкла-
дзе ў каш тоў ныя па пе ры 
Укра і ны, з'яў ля юц ца толь-
кі вяр шы няй ай сбер га. Не 
мен шую, а, маг чы ма, і боль-
шую каш тоў насць ма юць 
перс пек ты вы га ран та ва най 
за груз кі асоб ных га лін укра-
ін скай пра мыс ло вас ці даў-
га час ны мі за ка за мі.

Без умоў на, най боль шую знач-
насць ма юць маг чы мыя кант-
рак ты ў сфе ры су пра цоў ніц тва 
ў аба рон най сфе ры. Укра ін скі 
ва ен на-пра мыс ло вы комп лекс 
(ВПК) у га ды СССР быў вель мі 
цес на ін тэ гра ва ны з ра сій скім, 
і пла ны Маск вы ўклас ці сот ні 
міль яр даў до ла раў у блі жэй-
шыя дзе ся ці год дзі ў пра гра мы 

пе ра ўзбра ен ня ра сій скай ар міі 
вы клі ка юць цал кам зра зу ме лы 
ажы я таж ва кол ва ен ных прад-
пры ем стваў Укра і ны, якія і сён-
ня на плы ву. Ві да воч на, што ў 
вы пад ку бліз кіх ста сун каў з Ра-
сі яй, а не з Еў ра са ю зам, укра-
ін скія прад пры ем ствы змо гуць 
атры маць знач ную част ку гэ та-
га вя ліз на га пі ра га. Су мы за ка-
заў мо гуць склас ці ў перс пек ты-
ве дзя сят кі міль яр даў до ла раў. 
Акра мя пры быт ку ад вы ка нан ня 
за ка заў, гэ та яшчэ і маг чы мас ці 
ма дэр ні за ваць укра ін скія прад-
пры ем ствы ВПК пад час пра цы 
на ар мію Ра сіі, што па вя лі чыць 
іх маг чы мас ці пра ца ваць з за каз-
чы ка мі і з ін шых час так све ту. 
Гэ та тыя маг чы мас ці, якія ўкра-
ін скі ВПК мо жа атры маць толь кі 
ў вы пад ку ўза е ма дзе ян ня з Ра сі-
яй, па коль кі Еў ра са юз, зу сім ві-
да воч на, у раз мя шчэн ні знач ных 
ва ен ных за ка заў на ўкра ін скай 
тэ ры то рыі не мае па трэ бу.

Но выя перс пек ты вы атрым лі-
вае і авія цый ная пра мыс ло васць. 
Ад наў лен не се рый най вы твор-
час ці са ма лё таў Ан-124 (кант-
ракт на су му амаль у тры нац цаць 

міль яр даў до ла раў) так са ма бу-
дзе цал кам рэа лі зоў вац ца толь-
кі ва ўмо вах доб рых па лі тыч ных 
ад но сін дзвюх кра ін. Су пра цоў-
ніц тва ў сфе ры суд на бу да ван ня, 
па пад лі ках укра ін ска га бо ку, мо-
жа к 2020 го ду за бяс пе чыць да-
дат ко выя за ка зы на су му больш 
за 4 міль яр ды до ла раў. І но выя 
за ка зы так са ма бу дуць раз мя-
шчац ца ва ўкра ін скай эка но мі цы 
толь кі на пэў ных па лі тыч ных умо-
вах. Так  ідуць спра вы і з ца ной на 
газ: но вая, вы гад ная для Укра і ны 
ца на, якая да зва ляе эка но міць у 
год 3—4 міль яр ды до ла раў, мо-
жа змя ніц ца ў вы пад ку дзе ян няў, 
якія Ра сія па лі чыць не сяб роў скі-
мі.

У вы ні ку па гад нен няў Ра сія 
ства ры ла для Укра і ны сты му лы 
для да стат ко ва сур' ёз на га су пра-
цоў ніц тва з ёй, а не з ЕС, які не 
змог пра па на ваць ні чо га перс-
пек тыў на га для ма дэр ні за цыі 
ўкра ін скай эка но мі кі. Гэ тыя сты-
му лы ства ра юць за ці каў ле насць 
у раз віц ці ад но сін з Маск вой як 
у да стат ко ва сур' ёз най пра слой-
кі біз нес ме наў, так і ў па лі ты каў. 
Па зі цыі Еў ра са ю за знач на аслаб-

лі: ён не га то вы да ваць та кія буй-
ныя па зы кі, як Ра сія, або га ран-
та ваць раз мя шчэн не вы гад ных 
за ка заў ад прад пры ем стваў з ЕС 
ва ўкра ін скай эка но мі цы.

У вы ні ку ў па лі тыч ным су-
праць ста ян ні, якое па ча ло ся 
пас ля ад маў лен ня ўра да Укра-
і ны пад пі саць па гад нен не аб 
аса цы я цыі з ЕС, ад быў ся важ ны 
пе ра лом. Пра ра сій ская ары ен-
та цыя дае не па срэд ныя вы га ды, 
пра еў ра пей ская па-ра ней ша му 
мае спра ву толь кі з не кан крэт ны-
мі абя цан ня мі і па тра ба ван ня мі. 
Край не па зі тыў на на імі джы Ра-
сіі ада б'ец ца і зні жэн не цэн на 
газ — фак тыч на гэ та пад ста ва 
для та го, каб не па вы шаць цэ ны 
на ка му наль ныя па слу гі, ча го ад 
Укра і ны па тра буе За хад. З цал-
кам зра зу ме лых пры чы н ра сій-
скае са дзей ні чан не па за ха ван ні 
бы лых та ры фаў ста ноў ча ўспры-
ма ец ца на сель ніц твам.

Сі лы, якія мі тын гу юць на 
«май да не», мо гуць у но вай сі ту-
а цыі аба пер ці ся толь кі на жа дан-
не част кі на сель ніц тва бу да ваць 
ілю зіі на конт маг чы ма га ў ней кай 
ад да ле най бу ду чы ні «еў рач лен-

ства» Укра і ны або аб ад ме не віз, 
як гэ та бы ло зроб ле на ня даў на 
для на сель ніц тва Мал довы. Гэ-
та да стат ко ва ма гут ныя сты му лы 
для част кі мо ла дзі, але не для 
больш праг ма тыч на на стро е на га 
элек та ра ту ста рэй ша га ўзрос ту, 
які ад дае пе ра ва гу рэ аль ным вы-
га дам, а не рас плыў ча тым, не-
вы раз ным.

У вы ні ку пад пі сан ня па гад-
нен ня з Ра сі яй Прэ зі дэнт Укра і-
ны фак тыч на па зба віў «май дан» 
пад трым кі знач най част кі біз-
нес ме наў і элек та ра ту з ус ход-
няй Укра і ны. «Май дан» у вы ні ку 
на быў вы раз на ад люст ра ва нае 
рэ гі я наль нае зна чэн не ў па лі-
тыч ным вы мя рэн ні, як мес ца 
кан цэнт ра цыі перш за ўсё ан-
ты рус ка- і на цы я на ліс тыч на на-
стро е ных сіл з За ход няй Укра і-
ны і част кі кі еў скай ін тэ лі ген цыі. 
Што да ты чыц ца біз не су, то эка-
на міч ная пад трым ка «май да на» 
грун ту ец ца на тых прад стаў ні ках 
укра ін ска га біз не су, якія не ары-
ен та ва ны на Ра сію як на га лоў ны 
ры нак у збы це сва ёй пра дук цыі. 
У дру гой па ло ве снеж ня част ка 
з іх атры ма ла важ кія ар гу мен-

ты для пе ра асэн са ван ня сва ёй 
па зі цыі.

З улі кам та го, што ад бы ло ся, 
укра ін ская ўла да атры ма ла бяс-
спрэч ную пе ра ва гу над сва і мі 
апа не нта мі. Эка на міч ныя сты-
му лы ад Ра сіі да зва ля юць ста-
бі лі за ваць эка но мі ку і зву зіць 
са цы яль ную і эка на міч ную ба зу 
пра ціў ні каў ула ды на «май да не». 
У су вя зі з гэ тым ад па дае не аб-
ход насць сур' ёз на аб мяр коў ваць 
да тэр мі но выя вы ба ры і зні зі ла ся 
не аб ход насць да маў ляц ца з Еў-
ра са ю зам аб аса цы я цыі на ня вы-
гад ных для Укра і ны ўмо вах. А па-
коль кі вы гад ных ЕС пра па на ваць 
не ў ста не, Ра сія атрым лі вае не-
аб ход ны час і ўзмац нен не сва ёй 
па зі цыі ў пе ра мо вах аб удзе ле 
Укра і ны ў пра цэ сах еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі. А прэ зі дэнт Укра і ны 
змо жа бу да ваць сваю пе рад вы-
бар ную кам па нію не на ло зун гах 
еў ра ін тэг ра цыі, а на пра дэ ман-
стра ва най здоль нас ці знай сці ў 
цяж кі час важ кую пад трым ку для 
ўкра ін скай эка но мі кі.

Сяр гей КІ ЗІ МА, 
док тар па лі тыч ных на вук
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УКРА І НА: ШТО ДА ЛЕЙ?

ЗА СТАЎ СЯ ЖЫЦЬ, 
КАБ РАС КА ЗАЦЬ ПРАЎ ДУ

Пен сіі-2014 го да: 
па вы шэн не за ле жыць ад эка но мі кі
Як за яві ла на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 
пен сій на га за бес пя чэн ня Мінп ра цы і са цы яль най аба ро-
ны Бе ла ру сі Ла ры са Яш ко ва, па вы шэн не пен сій у 2014 го-
дзе бу дзе пра во дзіц ца з улі кам рос ту да хо даў ра бот ні каў, 
зме ны бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му і да хо даў Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

Што ты чыц ца на ві нак, якія па ча лі дзей ні чаць ужо з 1 сту дзе ня, 
то ся род іх — па ве лі чэн не мі ні маль на га ста жу пра цы з вы пла тай 
аба вяз ко вых стра ха вых уз но саў, па трэб на га для на зна чэн ня пра-
цоў ных пен сій па ўзрос це і за вы слу гу, з 5 да 10 га доў. Ра ней-
шыя ўмо вы па мі ні маль ным ста жы за ха ва ны для пры зна чэн ня 
да тэр мі но вых пен сій па ўзрос це баць кам ін ва лі даў з дзя цін ства, 
шмат дзет ным ма ці, ін ва лі дам з дзя цін ства і не ка то рым ін шым ка-
тэ го ры ям гра ма дзян, а так са ма пен сій па ін ва лід нас ці і з на го ды 
стра ты кар мі це ля.

Так са ма з 1 сту дзе ня 2014 
го да па вы ша ны та ры фы ўзно-
саў на пра фе сій нае пен сій нае 
стра ха ван не за ра бот ні каў, 
што пра цу юць у шкод ных умо-
вах.

Раз ві ва ец ца між на род нае 
су пра цоў ніц тва ў га лі не пен-
сій на га за бес пя чэн ня. Так, 21 
ліс та па да 2013 го да бы ло пад-

пі са на па гад нен не з Азер бай джа нам, якое пра ду гледж вае экс парт 
пен сій. Ус туп лен не яго ў сі лу дасць маг чы масць за бяс пе чыць 
атры ман не пен сіі гра ма дзя на мі Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі і 
Бе ла ру сі, якія пе ра еха лі з Азер бай джа на ў Бе ла русь ці на ад ва рот, 
па мес цы жы хар ства.

Так са ма пра пра цоў ва ец ца пы тан не аб за клю чэн ні двух ба ко вых 
да га во раў з Укра і най, Эс то ні яй, Ка зах ста нам.

Свят ла на БУСЬ КО
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У снеж ні 2013 го да пен сія 
па ўзрос це скла да ла 
2 291 000 руб лёў. Су ад но сі ны 
пен сіі з ся рэд няй зар пла тай 
вы трым лі ва юц ца на ўзроў ні 
ка ля 40%, што ад па вя дае 
між на род ным стан дар там.

СоцыумСоцыум  ��

Ма ец ца на ўва зе ўвя дзен-
не тэх ніч на га рэг ла мен ту 
Мыт на га са ю за аб пра дук-
цыі лёг кай пра мыс ло вас ці. 
Пра гэ та па ве да міў Вік тар 
Мар ге лаў, пер шы ві цэ-стар-
шы ня Мінск ага ста ліч на га 
са ю за прад пры маль ні каў і 
пра ца даў цаў, рас каз ва ю чы 
жур на ліс там аб вы ні ках го-
да з пунк ту гле джан ня біз-
нес-су поль нас ці.

«Са юз бу дзе ду маць аб тым, 
як аб лег чыць пра цу прад пры-
маль ні каў у но вых умо вах Адзі-
най эка на міч най пра сто ры. Як 
вя до ма, з 1 лі пе ня ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі — пла цель-
шчы кі адзі на га па да тку бу дуць 
аба вя за ны мець сер ты фі ка ты 
на ўсю сваю пра дук цыю. Больш 
ад тэр мі но вак не бу дзе, — сцвяр-
джае Вік тар Мар ге лаў. — Ад ным 

з та кіх кро каў да па мо гі мо жа 
стаць ства рэн не спа жы вец ка га 
ка а пе ра ты ва, які бу дзе зай мац-
ца цэнт ра лі за ва ны мі за куп ка мі. 
Сён ня прад пры маль ні кі па він ны 
кан са лі да вац ца, аб' яд ноў вац ца, 
бо па ад ным вы жы ваць бу дзе 
амаль не маг чы ма». Да рэ чы, па 
яго сло вах, спа жыў цы змо гуць 
за ўва жыць зме ны ў асар ты мен-
це і цэ нах у прад пры маль ні каў, 
хут чэй за ўсё, блі жэй да 1 лі пе-
ня 2014 го да. Цэ ны мо гуць тро ху 
па вы сіц ца.

Уво гу ле, прад стаў ні кі біз не су 
лі чаць, што 2013 год быў да во лі 
скла да ным. Ад ным з га лоў ных 
фак та раў бы ла не да ступ насць 
фі нан са вых рэ сур саў з-за вы со-
кіх пра цэнт ных ста вак па крэ ды-
тах. А ледзь не асноў ным да сяг-
нен нем дзей нас ці біз нес-са юзаў, 
на дум ку Вік та ра Мар ге ла ва, 
ста ла пра ду хі лен не пад вы шэн-

ня стаў кі па да тку на да баў ле ную 
вар тасць.

Акра мя та го, біз нес-су поль-
насць пла нуе на ступ ны год аб-
вяс ціць Го дам фран чай зін гу, каб 
у Бе ла ру сі з'я ві лі ся най леп шыя 
су свет ныя брэн ды. На га да ем, 
што фран чай зінг — гэ та від ад-
но сін па між рын ка вы мі суб' ек та-
мі, ка лі адзін бок пе рад ае дру го-
му за пла ту пра ва на пэў ны від 
біз не су, вы ка рыс тоў ва ю чы рас-
пра ца ва ную біз нес-ма дэль яго 
вя дзен ня. Гэ та дае пра ва дзей ні-
чаць ад свай го імя, вы ка рыс тоў-
ва ю чы та вар ныя зна кі і брэн ды 
фран чай зе ра. Ін шы мі сло ва мі, у 
та кім вы пад ку мы атрым лі ва ем 
пра дук цыю брэн да вай якас ці, 
але вы раб ле ную ў на шай кра і-
не, што ка рыс на як лю дзям, так 
і эка но мі цы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

«ІПЭш ні кам» НЕ ВАР ТА СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА 
НА НО ВЫЯ АД ТЭР МІ НОЎ КІ

Ну і ну!Ну і ну!  ��

КА ЛЯД НЫ ВЕ ЧАР 
БЕЗ КА ЛЕК ЦЫЙ НА ГА ВІ НА

Хто вя зе з Па ры жа вы тан ча ную пар фу му, хто ша ка лад ці зна ка-
мі ты кань як. А вось пра вад ні ца по ез да Па рыж — Маск ва вы ра шы ла 
па ра да ваць ся бе і бліз кіх на свя та ка лек цый ным ві ном. І ўсё бы ло 
б доб ра, каб 45-га до вая жан чы на за дэк ла ра ва ла та вар, вы ка на ла 
мыт ныя фар маль нас ці ў вы гля дзе апла ты збо ру... А так яна сха ва ла 
шас ці літ ро вую бу тэль ку кош там ка ля 80 міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў 
у ка цель ным ад дзя лен ні спаль на га ва го на. А гэ та ўжо кант ра бан да, 
якую піль ныя брэсц кія мыт ні кі знай шлі ў схо ван цы. Пас ля ча го бы ло 
вель мі ста ран на агле джа на служ бо вае ку пэ пра вад ні цы, у якім, як 
вы свет лі ла ся, зна хо дзі ла ся больш за 90 упа ко вак ме ды цын скіх прэ-
па ра таў. Іх спра ба ва лі пра вез ці так са ма без мыт на га кант ро лю.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Застройщик: Общество с дополнительной от-
ветственностью «Айрон», зарегистрировано Мин-
ским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. 
№ 1397 в Едином государственном регистре юри-
дических 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 строи-
тельства: 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 «Ай-
рон», как заказчиком строительства были постро-
ены 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 до-

говора № 170-Д от 24 июня 2013 года, заключен-
ного с Минским городским исполнительным коми-
тетом на реализацию права проектирования и 
строительства многоэтажного односекционного 
жилого дома со встроенными помещениями тор го-
во- общественного назначения № 72 по генплану 
по ул. Ясной.

Начало строительства – январь 2014 года, окон-
чание строительства – июль 2015 года.

Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы (РУП 

«Госстройэкспертиза») архитектурного проекта с 
рекомендацией к утверждению проекта № 708-
60/13 от 30.09.2013 г.;

- решение Минского городского исполнитель-
ного комитета № 2672 от 25 октября 2013 года «Об 
изъятии, предоставлении земельных участков и 

разрешении строительства»;
- свидетельства (удостоверения) №№ 500/726-

11935 - 500/726-11940 о государственной регистра-
ции на право временного пользования на земель-
ные участки, расположенные по адресу г. Минск, 
улица Ясная для строительства и обслуживания 
объекта «Строительство многоэтажного односек-
ционного жилого дома со встроенными помеще-
ниями торгово-общественного назначения № 72 по 
генплану по ул. Ясной»;

- разрешение на производство строительно-
монтажных работ Инспекции Департамента по над-
зору и контролю за строительством по г. Минску 
№ 2-205Ж-028/13 от 31.12.2013 г.

Генеральный подрядчик ООО «ДомСтрой Агент». 
Договор генерального подряда №-22-11/Я72 от 
22.11.2013 г. 

Проектом предусматривается строительство 
20-этажного жилого дома с размещением в под-
вале 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 пар-
ковок на придомовой территории и по ул. Высокая 
на 101 машино-место, детской игровой площадки.   
Конструктивная схема здания – монолитный желе-
зобетонный каркас с наружными стенами из блоков 
ячеистого бетона. Наружная отделка – декоратив-
ная 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 – под-
готовка 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 инже-
нерного 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, электри-
ческое, сантехническое и иное оборудование, на-
ходящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы внутридомовой ин-
женерной инфраструктуры, элементы озеленения и 
благоустройства, гостевые парковки, а также от-
дельно стоящие объекты, служащие целевому ис-
пользованию здания и право землепользования.

Для привлечения дольщиков к строитель-
ству по договорам создания объектов долевого 
строительства предлагаются для граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, юридических лиц двухком-
натные, 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-обществен-
ного назначения на 1 этаже жилого дома – пло-
щадью от 50 до 78 м2 стоимость 1 м2 1900 долларов 
США;

встроенные помещения торгово-обществен-
ного назначения в цокольном этаже жилого 
дома площадью от 50 до 78 м2 стоимость 1 м2 1700 
долларов США.

Стоимость неизменна до окончания строитель-
ства. Оплата за объект долевого строительства 
производится дольщиком поэтапно в соответствии 
с графиком платежей. По соглашению сторон доль-
щику может быть предоставлена скидка.

Ознакомление дольщиков с планировками 
квартир, предлагаемых для заключения договоров 
создания объектов долевого строительства, осу-
ществляется в рабочее время ОДО «Айрон» по 
адресу: г. Минск, переулок Червякова, д. 21А, ка-
бинет 12. Тел.: 8 (017) 216 00 09, 8 (029) 654 10 10, 
8 (029) 708 46 64. 

Официальный сайт www.airon.by

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я
«Строительство многоэтажного односекционного жилого дома 

со встроенными помещениями торгово-общественного назначения № 72 
по генплану по ул. Ясной» 


