
Для Фран цыі яна не но вая. 
Ра ней га лоў ную па гро зу гра мад-
ству нес лі ра ды каль ныя на цы я на-
ліс тыч ныя ру хі. Ся род іх су мную 
вя до масць атры ма лі ўлас на фран-
цуз скі, кар сі кан скі, баск скі, ал жыр-
скі, па лес цін скі і на ват ар мян скі. 
Апош нія дзе ся ці год дзі мо да на 
на цы я на лізм змен шы ла ся, за тое 
ў Фран цыі па ча лі з'яў ляц ца да во лі 
эк за тыч ныя тэ ра рыс ты, на кшталт 
анар ха-ка му ніс таў, ла каль ных ві-
на ро баў ці аба рон цаў пра воў жы-
вёл. Але за раз усіх іх пе ра ўзы хо-
дзіць іс ла місц кі тэ ра рызм: у 1990-я 
ад бы ла ся се рыя вы бу хаў у Па ры-
жы, у 2012-м — стра ля ні на ў Ту-
лу зе, ця пер — дзёрз кі рас стрэл 
рэ дак цыі Charlіe Hebdo.

І па доб ныя пра цэ сы — ва ўсім 
све це. З ад на го бо ку, гэ та ві да-
воч ныя на ступ ствы эман сі па цыі 
іс ла місц кіх ра ды ка лаў, перш за 
ўсё — у араб скіх кра і нах, якія да 
ся рэ дзі ны XX ста год дзя з'яў ля лі ся 
еў ра пей скі мі ка ло ні я мі. Мяс цо выя 
ўла ды, што ары ен та ва лі ся на еў-
ра пей скую цы ві лі за цыю і аба пі-
ра лі ся на сі ла выя струк ту ры, у 
апош нія два дзе ся ці год дзі не дэ-
ман стру юць вя лі кай устой лі вас ці. 

Пад уда ра мі джы ха дзіс таў хіс та-
юц ца Ал жыр, Егі пет, Ірак, Лі ван, 
Лі вія, Емен, Са ма лі, Сі рыя і г.д.

З вы бу хам іс ла місц ка га ра ды-
ка ліз му ўсё зра зу ме ла: ве лі зар ныя 
ма сы сла ба а ду ка ва на га і бед на га 
на сель ніц тва араб скіх кра ін хо чуць 
прос тых ад ка заў на скла да ныя пы-
тан ні. І ра ды ка лы гэ тыя пры ваб-
ныя ад ка зы пра па ну юць. Та му з 
та кой лёг кас цю эк стрэ міс ты ма ні-
пу лю юць на род ны мі ма са мі. Але 
яшчэ больш ці ка вы мі вы гля да юць 
без ад каз ныя па во дзі ны За ха ду ў 
гэ тай сі ту а цыі: еў ра ат лан тыч ныя 
элі ты ў сваю чар гу спра бу юць ма-
ні пу ля ваць лі да ра мі джы ха дзіс таў. 
Атрым лі ва ец ца гэ та што раз горш, 
джын эк стрэ міз му ўсё час цей вы-
хо дзіць з-пад кант ро лю і ата куе 
бы лых гас па да роў.

Гэ тым і тлу ма чац ца дзе ян ні еў-
ра пей скіх па лі ты каў, якія, на пер шы 
по гляд, зда юц ца аб са лют на не пас-
ля доў ны мі. Са мы яск ра вы прык лад 
апош ніх ча соў — Сі рыя. Спа чат-
ку за ход нім элі там не па да баў ся 
ва ен ны рэ жым Ба ша ра Аса да, які 
ні бы та па ру шаў пра вы ча ла ве ка, 
і яны па спра ба ва лі яго зні шчыць 
пад вы гля дам «араб скай вяс ны» 

ру ка мі шы ро кай ка а лі цыі па лі тыч-
най і рэ лі гій най апа зі цыі. Іс ла міс-
ты пры гэ тым атрым лі ва лі шчод-
рую да па мо гу За ха ду, а Фран цыя 
ледзь ве не скі ра ва ла авія но сец 
«Шарль дэ Голь» су праць «зла-
чын на га сі рый ска га дык та та ра» ў 
жніў ні 2013 го да. Але не ўза ба ве 
сі ту а цыя вый шла з-пад кант ро лю: 
іс ла міс ты з да па мо гай ма са ва га 
тэ ро ру спа чат ку ад ціс ну лі ў цень 
сва іх пра еў ра пей скіх са юз ні каў, 
ства ры лі «Іс лам скую дзяр жа ву 
Іра ка і Ле ван та» (ІДЗІЛ), а по тым 
аб вяс ці лі но вы ха лі фат. У вы ні-
ку не каль кі кра ін Бліз ка га Усхо ду 
зна хо дзяц ца на мя жы маш таб най 
вай ны, Еў ро па за хлы на ец ца ад не-
ле галь най міг ра цыі і ча кае но вую 
хва лю тэ ра рыз му. І вось па ра докс: 
Фран цыя і ЗША вы му ша ны за раз 

да па ма гаць «сі рый ска му дык та-
та ру» стрым лі ваць ба е ві коў-іс ла-
міс таў, тых са мых, што ажыц ця ві лі 
на пад у Па ры жы.

За раз мож на па чуць, што ка ры-
ка ту рыс ты Charlіe Hebdo са мі ві на-
ва ты ва ўлас най гі бе лі, бо спра ва-
ка ва лі эк стрэ міс таў сва і мі ма люн-
ка мі. Мож на хі ба па га дзіц ца, што 
жур на ліс ты не да стат ко ва дба лі пра 
ўлас наю бяс пе ку, але асноў ная ві-
на ў іх гі бе лі — усё ж на еў ра пей скіх 
элі тах, якія ўлас на руч на вы га да ва-
лі зве ра іс ла місц ка га эк стры міз му, 
не ства рыў шы адэ кват най сіс тэ мы 
еў ра пей скай ан ты тэ ра рыс тыч най 
бяс пе кі, а за раз льюць кра ка дзі-
ла вы слё зы па «не па літ ка рэкт ных 
ка ры ка ту рыс тах».

Але гэ тым праб ле ма не вы-
чэрп ва ец ца. Га лоў ны вы нік — 

яшчэ на пе ра дзе. І гэ та не толь кі 
ма са вая міг ра цыя ў Еў ро пу жы ха-
роў трэ ця га све ту, якія не па дзя-
ля юць еў ра пей скія каш тоў нас ці 
і жы вуць за кры ты мі су пол ка мі. 
Праб ле ма — унут ры са мо га еў-
ра пей ска га гра мад ства, што за 
апош нія 200 га доў дра ма тыч на 
се ку ля ры за ва ла ся і згу бі ла ўлас-
ную куль тур ную ідэн тыч насць, пе-
ра тва рыў шы ся ў арыф ме тыч ную 
су му кас ма па лі тыч ных спа жыў-
цоў, пра сяк ну тых ідэа ло гі яй муль-
ты куль ту ра ліз му і та ле рант нас ці. 
Міг ран ты са сва ёй моц най рэ лі гій-
най і на цы я наль най ідэн тыч нас цю 
грэб лі ва і з ня на віс цю ста вяц ца 
да ка рэн ных еў ра пей цаў — як да 
«іва наў-бяз ро дзі чаў». У той жа 
час з са цы яль на-эка на міч на га 
пунк ту гле джан ня еў ра пей цы на-
гад ва юць но вых ра баў ла даль ні-
каў і ста вяц ца да міг ран таў, як да 
лю дзей дру го га га тун ку, па збаў-
ля ю чы іх до сту пу да са цы яль ных 
ліф таў. Та кім чы нам, да на цы я-
наль най і рэ лі гій най на пру жа нас-
ці да лу ча ец ца са мы не бяс печ ны 
склад нік — са цы яль ны.

Гіс то рыя ву чыць, што гэ та 
мо жа скон чыц ца вель мі кеп ска. 
Адзін з вя до мых пры кла даў — 
Лі ван, які ў 60-я і 70-я га ды XX 
ста год дзя быў квіт не ю чай кра і-
най еў ра пей скай ары ен та цыі з 
пе ра важ на хрыс ці ян скім на сель-
ніц твам. Рап тоў нае з'яў лен не вя-
лі кай коль кас ці па лес цін скіх бе-
жан цаў спра ва ка ва ла пра цяг лую 
гра ма дзян скую вай ну — і з тых 
ча соў Лі ван ля жыць у ру і нах.

Ці зной дуць Фран цыя і ўся Еў ро-
па сі лы ма бі лі за вац ца і пра ду хі ліць 
гра ма дзян скую вай ну на сва ёй зям-
лі аль бо пра цяг нуць без ад каз ныя 
інт ры гі на Бліз кім Ус хо дзе і муль ты-
куль ту раль ныя экс пе ры мен ты над 
улас ным на сель ніц твам — пы тан не 
ад кры тае. Але па куль усё ідзе па 
най гор шым сцэ на рыі. Паў плы ваць 
на лёс усёй Еў ро пы Бе ла русь не 
мо жа, але пэў ныя вы сно вы для ся-
бе зра біць мы аба вя за ны.

Ва Укра і не пра цяг ва ец ца гра-
ма дзян ская вай на, ча му па гро за 
тэ ра рыз му і бан ды тыз му аб васт-
ра ец ца і для нас. Трэ ба на ву чыц-
ца жорст ка спы няць эк стрэ мізм 
у лю бым вы гля дзе: на цы я на ліс-
тыч ным, рэ лі гій ным, са цы яль ным, 
эка ла гіч ным і г.д. Та му трэ ба мець 
доў га тэр мі но вую стра тэ гію кі ра-
ван ня пра цэ са мі міг ра цыі. Пе ра-
ва гу трэ ба ад да ваць міг ран там, 
цы ві лі за цый на бліз кім да бе ла-
ру саў, якія здоль ныя хут ка ін тэ-
гра вац ца ў на ша гра мад ства. Але 
га лоў нае — нам, бе ла ру сам, трэ ба 
згур та вац ца дзе ля за ха ван ня мі ру 
і спа кою, што з'яў ля юц ца га лоў най 
каш тоў нас цю на шай кра і ны.
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— За ко на пра ект па сту піў у Па-
ста ян ную ка мі сію па пра вах ча-
ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах 
і срод ках ма са вай ін фар ма цыі 25 
ліс та па да мі ну ла га го да, але пер шы 
яго ма кет быў на кі ра ва ны На цы-
я наль ным цэнт рам за ка на даў ства 
і пра ва вых да сле да ван няў яшчэ ў 
сту дзе ні 2014-га. На гэ тай ста дыі 
дэ пу та ты ўнес лі ка ля 30 за ўваг і 
пра па ноў. Пра па но вы па сту па лі 
так са ма ад гра ма дзян, прад стаў-
ні коў мяс цо вай вы ка наў чай ула ды, 
мі ніс тэр стваў і ве дам стваў. У вы ні-
ку ма кет за ко на пра ек та змя няў ся 
трой чы.

— Чым пра дык та ва на не аб-
ход насць ка рэк ці роў кі За ко на 
«Аб зва ро це гра ма дзян і юры-
дыч ных асоб»?

— За кон 2011 го да па тра буе 
змя нен ня ў су вя зі з на пра ца ва-
ным прак тыч ным во пы там па яго 
рэа лі за цыі, га лоў ным чы нам — з 
ука ра нен нем элект рон ных зва ро-
таў. Увесь гэ ты час па сту па лі пра-
па но вы і за ўва гі ў тым лі ку і ў на шу 
ка мі сію. Для ма ні то рын гу ра бо ты 
за ко на «Аб зва ро тах гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб» пар ла менц кая 
ка мі сія пра вя ла два вы яз ныя па-
ся джэн ні ў Аст раў цы і На ва груд ку. 
Та кім чы нам, тэкст, які па сту піў у 
ніж нюю па ла ту пар ла мен та ў ліс-
та па дзе, стаў вы ні кам агуль най 
ра бо ты ўсіх за ці каў ле ных ба коў: і 
дэ пу та таў, і дзяр жаў ных ор га наў, 
і гра ма дзян.

— Якія пра па но вы ад дзяр жаў-
ных ор га наў не бы лі пад тры ма-
ны?

— Не бы ла пад тры ма на пра па-
но ва вы клю чыць са сфе ры дзе ян-
ня за ко на зва ро ты па атры ман не 
агуль на да ступ най ін фар ма цыі і 
зва ро ты па тлу ма чэн ні за ка на даў-
ства. Не пад тры ма на бы ла пра па-
но ва аб вы клю чэн ні элект рон ных 
зва ро таў.

— Якія асноў ныя но ва ўвя дзен-
ні прай шлі пер шае чы тан не?

— Вы клю чэн не са сфе ры дзе ян-
ня за ко на зва ро таў, якія па сту па-
юць ад чле наў праф са ю за і ін шых 
гра мад скіх ар га ні за цый. Кан крэ ты-
за цыя пры чын ад мо вы служ бо вай 
асо бы ў аса біс тым пры ёме або за-
пі се на та кі пры ём гра ма дзя ні ну. 
Гэ та пра па но ва па сту пі ла ў пар ла-

мент ад гра ма дзян яшчэ на ста дыі 
аб мер ка ван ня ма ке ту за ко на пра-
ек та.

Пра ду гледж ва ец ца пра ва ар га-
ні за цый і ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў за пыт ваць не аб ход ныя 
для вы ра шэн ня пы тан няў, якія вы-
кла дзе ны ў зва ро це, да ку мен ты або 
пры цяг ваць за яў ні каў да раз гля ду 
зва ро таў з вы ез дам на мес ца.

На прак ты цы час та ў ар га ні за-
цыі па сту па юць ідэн тыч ныя зва ро-
ты або да дат кі да ўжо на кі ра ва на га 
зва ро ту, і та ды ўзні кае пы тан не: як 
у та кіх вы пад ках ад каз ваць — на 
кож ны зва рот асоб на ці ўсім ад ра-
зу? За ко на пра ект да зва ляе на кі-
роў ваць агуль ны ад каз у тэр мін, які 
ад ве дзе ны для пер ша га зва ро ту з 
ана ла гіч ных. Та кім чы нам, тэр мі ны 
не бу дуць за цяг ну тыя.

Удак лад ня юц ца змест і дэ та лё-
вы ал га рытм раз лі ку вы дат каў, што 
мо гуць быць спаг на ныя з за яў ні ка 
ў вы пад ку сіс тэ ма тыч ных бес пад-
стаў ных зва ро таў у ад ну і тую ж 
ар га ні за цыю ці да ад на го і та го ж ін-
ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, а 
так са ма ў вы пад ку зва ро ту, які мае 
за га дзя іл жы выя свед чан ні. Та кая 
нор ма іс нуе ў дзе ю чым за ка на даў-
стве, але не бы ло кан крэ ты за цыі.

Пра ект за ко на пра ду гледж вае 
змя ніць па ра дак раз гля ду элект-
рон ных зва ро таў. Гэ та фор ма ся бе 
апраў да ла, яна ак тыў на вы ка рыс-
тоў ва ец ца бе ла ру са мі, але з ёй 
уз нік лі скла да нас ці. На прык лад, 
не заў сё ды ёсць кан так ты за яў ні-
ка, зва ро ты мо гуць згу біц ца ся род 
вя лі кай коль кас ці элект рон ных пі-
сьмаў. Та му пра па ну ец ца зра біць 
аба вяз ко вым раз гляд зва ро ту, які 
па сту піў праз спе цы яль ную руб-
ры ку на афі цый ным сай це ар га ні-
за цыі, а зва ро ты, што прый шлі па 
элект рон най по шце, кі раў нік мо жа 
раз гля даць на сваё мер ка ван не.

Пра ект кан крэ ты зуе па тра ба-
ван ні да элект рон на га зва ро ту па 
ана ло гіі з па тра ба ван ня мі да пісь-
мо вых: ён па ві нен змя шчаць ін фар-
ма цыю пра мес ца жы хар ства, проз-
ві шча і імя за яў ні ка. Ка лі элект рон-
ны зва рот на кі ра ва ны не за яў ні кам, 
а яго прад стаў ні ком, пра па ну ец ца 
пры кла даць элект рон ныя ко піі да-
ку мен таў, якія па цвяр джа юць паў-
на моц твы апош ня га. Для аба ро ны 
пер са наль ных да дзе ных пра ду гле-
джа на маг чы масць пра дуб лі ра ваць 
зва рот у пісь мо вым або вус ным вы-
гля дзе.

Ка лі на сайт па сту па юць ана ла-
гіч ныя зва ро ты ад роз ных гра ма-
дзян, да ец ца маг чы масць ад каз-
ваць так са ма праз сайт.

— Ад ной чы на аса біс ты пры-
ём да дэ пу та та пар ла мен та, ку-

ды быў за про ша ны жур на ліст 
«Звяз ды», прый шла жы хар ка 
аг ра га рад ка ў Мін скім ра ё не. 
Яна рас ка за ла пра за ме ну да ху 
ў шмат ква тэр ным до ме, дзе за 
дзень да за кан чэн ня ра бот бу-
даў ні коў пе ра вя лі на ін шы аб' ект. 
У тую ноч моц ны лі вень за ліў усе 
ква тэ ры, са пса ваў сце ны, мэб лю, 
элект ра пра вод ку. Вы свет лі ла ся, 
што бу даў ні кі бы лі пе ра ве дзе ны 
на ін шы аб' ект пас ля «пра мой лі-
ніі» з вы со кім аб лас ным на чаль-
ствам, якое па абя ца ла не ка му з 
за яў ні каў хут ка вы ра шыць яго 
праб ле му. Гэ та сі ту а цыя мя не 
вель мі ўра зі ла. Ці не пе ра ўтва-
ра ец ца ра бо та са зва ро та мі гра-
ма дзян у на шай кра і не ў «па ка-
зу ху» і ці пра ду гледж вае но вы 
ва ры янт за ко на су праць дзе ян не 
па доб най прак ты цы?

— Сі ту а цыі, ка лі пад час аса біс-
та га пры ёму гра ма дзян іх праб ле-
мы вы ра ша юц ца за кошт ін та рэ саў 
ін шых лю дзей, дыс крэ ды ту юць ула-
ду. Рас пра цоў шчы кі за ко на пра ек та, 
дэ пу та ты і юрыс ты па га дзі лі ся, што 
на спе ла не аб ход насць пра вя дзен-
ня сур' ёз най ву чо бы прад стаў ні коў 
ор га наў ула ды, якія пра цу юць са 
зва ро та мі гра ма дзян. Гэ та маг ло б 
вы пра ца ваць ад на знач ны па ды ход 
да іх. Заў сё ды ёсць суб' ек тыў ны 
фак тар, і на па пе ры ўсё не пра пі-
шаш. Адзін лі чыць, што ад ка заў па 
сут нас ці, ін шы з гэ тым не згод ны. 
Мае мес ца па ды ход «абы ад пі сац-
ца», «абы ўклас ці ся ў тэр мін», а 
сі ту а цыя не вы ра ша ец ца. І ка лі за-
яў нік больш не звяр та ец ца, пра яе 
за бы ва юць. На жаль, та кое ёсць.

Трэ ба мя няць псі ха ло гію прад-
стаў ні коў дзяр жаў ных ор га наў. Не 
трэ ба ба чыць ва ўсіх, хто звяр та-
ец ца, ама та раў па скар дзіц ца. Ка лі 
пы тан не мож на бы ло вы ра шыць на 
пер ша сным уз роў ні, але яно да хо-
дзіць да больш вы со ка га, то ад бы-
ва ец ца тое, пра што вы рас ка за лі: 
вы со ка па стаў ле ны чы ноў нік за гад-
вае вы ра шыць яго без пра ма рудж-
ван ня. Ад нак та ко га б не бы ло, ка лі 
б праб ле ма бы ла зня тая ў са мым 
па чат ку.

Пра ва вая куль ту ра бе ла ру саў 
рас це, і прый шоў час на кі ра ваць 
ра бо ту са зва ро та мі ў кан струк тыў-
ную плынь. У боль шас ці вы пад каў 
лю дзі не па тра бу юць ад ула даў не-
маг чы ма га. Да та го ж лю дзі ў нас, 
у боль шас ці вы пад каў, імк нуц ца 
вы ра шыць свае праб ле мы са ма-
стой на.

Тым не менш пра ва гра ма дзян 
на зва рот у дзяр жаў ныя ор га ны га-
ран туе ар ты кул 40 Кан сты ту цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. Апроч та го, гэ та 
ад на з формаў рэа лі за цыі бе ла ру са-
мі свай го пра ва на ўдзел у кі ра ван ні 
спра ва мі дзяр жа вы, якое за ма ца ва-
на ў ар ты ку ле 37 Кан сты ту цыі.

На рэш це, зва ро ты з'яў ля юц ца 
важ най кры ні цай ін фар ма цыі для 
ра шэн ня дзяр жаў ных пы тан няў, 
свед чаць пра гра мад скія пра цэ сы 
і ад но сі ны гра ма дзян да ор га наў 
дзяр жаў най ула ды.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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Сён ня вы шэй шую аду ка цыю ў 
бе ла рус кіх ВНУ атрым лі ва юць 

13,9 ты ся чы за меж ных гра ма дзян. 
У БДУ ІР на ву ча юц ца 530 сту дэн таў 

і ма гіст ран таў з роз ных кра ін 
све ту. Але ў не да лё кай бу ду чы ні 

коль касць ін ша зем ных сту дэн таў, 
пад рых та ва ных бе ла рус кі мі 
вы клад чы ка мі, мо жа знач на 

ўзрас ці. Ка лі пра ект па ства рэн ні 
Бе ла рус ка га між на род на га 

ўні вер сі тэ та ў Банг ла дэш бу дзе 
рэа лі за ва ны, то ўжо ў 2016 го дзе 

ўні вер сі тэт пры ме пер шых 500 
сту дэн таў, а да 2020 го да ў ім бу дуць 

на ву чац ца ка ля 20 ты сяч ча ла век.

— Да га вор аб су пра цоў ніц тве па між БДУ ІР 
і кам па ні яй Add-MoreServіces па ства рэн ні 
су мес на га ўні вер сі тэ та быў пад пі са ны пад час 
на ша га ві зі ту ў Банг ла дэш во сен ню мі ну ла-
га го да, — рас каз вае рэк тар БДУ ІР Мі ха іл 
БА ТУ РА. — У ім, у пры ват нас ці, пра пі са ны 
асноў ныя па ла жэн ні па рэа лі за цыі су мес на га 
пра ек та і за фік са ва ны пункт аб не аб ход нас ці 
рас пра цоў кі біз нес-пла на да мая 2015 го да. 
Пла ну ец ца, што ў маі гэ та га го да дэ ле га цыя 
з Банг ла дэш на ве дае БДУ ІР, і пры ста ноў чым 
вы ра шэн ні ўсіх пы тан няў рас пач нец ца бу даў-
ніц тва сту дэнц ка га га рад ка.

Пад час пе ра моў бы лі вы зна ча ны аба вяз кі 
двух ба коў: парт нё ры з Банг ла дэш па він ны 
за бяс пе чыць атры ман не лі цэн зіі на аду ка цый-
ную дзей насць, па бу да ваць уні вер сі тэц кі кам-
пус і аб ста ля ваць ву чэб ныя кар пу сы су час най 
тэх ніч най і ву чэб на-ла ба ра тор най ба зай. Пер-
шую част ку кам пу са (ву чэб на-ла ба ра тор ныя 
кар пу сы, ін тэр нат для сту дэн таў, спар тыў ныя 
збу да ван ні і гас ці ні цу для бе ла рус кіх вы клад-
чы каў) пла ну ец ца ад крыць ужо ў чэр ве ні 2016 
го да. Гэ та ўсё вы ма гае сур' ёз ных фі нан са вых 
вы дат каў. Але і за да чы, якія ста яць пе рад бе-
ла рус кім бо кам, прос ты мі не на за веш.

Да чэр ве ня 2016 го да нам трэ ба пад рых-
та ваць вы клад чыц кі кор пус і ар га ні за ваць на-
ву чан не сту дэн таў па пя ці спе цы яль нас цях з 
поў ным ву чэб на-ме та дыч ным за бес пя чэн нем 
на ву чаль на га пра цэ су на анг лій скай мо ве, 
пры чым як на па пя ро вых, так і на элект рон-
ных нось бі тах. Не аб ход на за бяс пе чыць вы-
кла дан не па воч най і дыс тан цый най фор мах 
на ву чан ня, атэс та цыю і вы да чу дып ло маў.

Між ін шым, Мі ха іл Ба ту ра ўпэў не ны, што 
яны з гэ тай за да чай спра вяц ца, бо пер шай 

ВНУ ў кра і не, якая рас па ча ла пад рых тоў ку 
за меж ных гра ма дзян на анг лій скай мо ве, 
стаў ме на ві та Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер-
сі тэт ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. У 2009 
го дзе быў ажыц цёў ле ны на бор на пер шую 
сту пень на ву чан ня, а за тым і ў анг ла моў ную 
ма гіст ра ту ру.

Але, па сло вах Мі ха і ла Ба ту ры, вы клад-
чы каў, якія сва бод на раз маў ля юць на анг-
лій скай мо ве, знач на больш, чым вы клад чы-
каў, га то вых на анг лій скай мо ве вы кла даць, 
асаб лі ва тэх ніч ныя дыс цып лі ны. І гэ та адзін з 
га лоў ных фак та раў, які стрым лі вае да лей шае 
па шы рэн не аб' ёмаў і на прам каў пад рых тоў-
кі спе цы я ліс таў з вы шэй шай аду ка цы яй на 
анг лій скай мо ве. Ме на ві та та му кі раў ніц тва 
БДУ ІР не ад ной чы вы сту па ла з іні цы я ты вай аб 
ства рэн ні рэс пуб лі кан скай ба зы спе цы я ліс-
таў, га то вых ар га ні зоў ваць на ву чаль ны пра-
цэс на анг лій скай мо ве. У Банг ла дэш ра бо та 
бу дзе рас па чы нац ца з тых спе цы яль нас цяў, 
па якіх у БДУ ІР ужо вя дзец ца анг ла моў нае 
на ву чан не. Праў да, да вя дзец ца пад бі раць 
вы клад чы каў, га то вых пра ца ваць вах та вым 
ме та дам.

Але БДУ ІР — не адзі ная ВНУ, якая бу дзе 
ўдзель ні чаць у ства рэн ні між на род на га ўні-
вер сі тэ та на тэ ры то рыі Банг ла дэш. Да пра ек-
та да лу чыц ца так са ма Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт. Акра мя та го, прад-
стаў ні кі Add-MoreServіces ха це лі б ад крыць 
яшчэ і ме ды цын скі фа куль тэт. Та му Бе ла рус-
ка му дзяр жаў на му ме ды цын ска му ўні вер сі тэ-
ту так са ма па сту пі ла пра па но ва да лу чыц ца 
да перс пек тыў най спра вы.

Да рэ чы, экс парт ныя перс пек ты вы, што 
ад кры ва юц ца пе рад бе ла ру са мі ў Банг ла-
дэш, вы гля да юць вель мі за ман лі ва. На 160 
міль ё наў на сель ніц тва тут уся го 20 пры ват-
ных уні вер сі тэ таў і 9 дзяр жаў ных ка ле джаў. 
У 2015 го дзе коль касць вы пуск ні коў ся рэд ніх 
на ву чаль ных уста ноў — па тэн цы яль ных абі-
ту ры ен таў ВНУ — скла дзе 1 млн 253 ты ся чы. 
Для па раў на ння: у Бе ла ру сі ча ка ец ца толь кі 
57 ты сяч вы пуск ні коў. А цэ ны на на ву чан не 
ў мяс цо вых ВНУ знач на вы шэй шыя, чым у 
бе ла рус кіх: ад 7 да 20 ты сяч до ла раў.

Та кім чы нам, пра ект па ства рэн ні ў Банг ла-
дэш Бе ла рус ка га між на род на га ўні вер сі тэ та 
мае ве лі зар ныя перс пек ты вы не толь кі для 
БДУ ІР, але і для ін шых уні вер сі тэ таў на шай 
кра і ны...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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У пар ла мен цеУ пар ла мен це  �� ФактФакт  ��

ЭЛЕКТРОННЫЯ «АНАНІМКІ» 
РАЗГЛЯДАЦЦА НЕ БУДУЦЬ

У Па ла це прад стаў ні коў да дру го га чы тан ня рых ту юц ца змя нен ні 
і да паў нен ні ў За кон «Аб зва ро це гра ма дзян і юры дыч ных асоб»

Удак лад ня юц ца змест 
і дэ та лё вы ал га рытм раз лі ку 
вы дат каў, што мо гуць 
быць спаг на ныя з за яў ні ка 
ў вы пад ку сіс тэ ма тыч ных 
бес пад стаў ных зва ро таў.

Сі ту а цыі, ка лі пад час 
аса біс та га пры ёму гра ма дзян 
іх праб ле мы вы ра ша юц ца за 
кошт ін та рэ саў ін шых лю дзей, 
дыс крэ ды ту юць ула ду.

Міг ран ты са сва ёй моц най 
рэ лі гій най і на цы я наль най 
ідэн тыч нас цю грэб лі ва 
і з ня на віс цю ста вяц ца 
да ка рэн ных еў ра пей цаў — 
як да «іва наў-бяз ро дзі чаў».

Перс пек ты выПерс пек ты вы  ��

АДУ КА ЦЫЯ... НА ЭКС ПАРТ
У Банг ла дэш ужо рых ту юць пля цоў ку 

для Бе ла рус ка га між на род на га ўні вер сі тэ та

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

Парадоксы, якія дорага каштуюць
Рас стрэл іс ла міс та мі жур на ліс таў фран цуз ска га са ты рыч на га 
ча со пі са Charlіe Hеbdo ша ка ваў Еў ро пу і вы клі каў сты хій ную 
хва лю са лі дар нас ці ва ўсім све це. На жаль, ло зун гі «За ха ва ем 
сва бо ду сло ва!» ці «Уз моц нім ба раць бу з су свет ным тэ ра рыз-
мам!» — гэ та толь кі аб стракт ныя па жа дан ні. Пы тан не «Што 
ра біць?» па-ра ней ша му за ста ец ца без уцям на га ад ка зу. Ад бы-
ва юц ца жа лоб ныя мі тын гі, пра маў ля юц ца дзя жур ныя фра зы, і 
гра мад ства зноў за сы нае да чар го ва га тэ рак та. Каб зра зу мець 
пры чы ны гэ тай сі ту а цыі, вар та зір нуць на праб ле му еў ра пей-
ска га тэ ра рыз му ў больш шы ро кім кан тэкс це.

У пер шым чы тан ні за ко на пра ект 
быў пры ня ты 19 снеж ня 

мі ну ла га го да — менш чым праз 
ме сяц пас ля яго па ступ лен ня 

ў пар ла мент. Ад нак пра ца над 
ка рэк ці роў кай за ко на вя ла ся 
знач на даў жэй — па сут нас ці 
ад ра зу пас ля яго пры няц ця ў 
2011 го дзе. Пра тое, на вош та 
за кон спат рэ бі ла ся змя няць і 

якім ён ста не пас ля пры няц ця 
па пра вак, мы рас пы та лі 

на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах і 
срод ках ма са вай ін фар ма цыі 

Ак са ну НЯ ХАЙ ЧЫК.

Аб гэ тым кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў на 
су стрэ чы з прэ зі дэн там Еў ра пей скай 
лёг ка ат ле тыч най аса цы я цыі Ханс-Ёр-
гам Вір цам, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Ка лі ў вас бу дзе ін та рэс да Бе ла ру сі ў 
су вя зі з пра вя дзен нем тут роз ных су стрэч, 
кан фе рэн цый, між на род ных спа бор ніц тваў, 
вы мо жа це заў сё ды на нас раз ліч ваць», — 
за явіў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў 
Бе ла ру сі га то вы ства рыць усе не аб ход ныя 
ўмо вы для пра вя дзен ня між на род ных лёг ка-
ат ле тыч ных спа бор ніц тваў са ма га вы со ка га 
ўзроў ню. «Мы ўме ем гэ та ра біць, і ня даў ні 
чэм пі я нат све ту па ха кеі гэ та па ка заў. Ён 
стаў най леп шым у гіс то рыі чэм пі я на таў све-
ту. Та му мо жа це раз ліч ваць, што і лёг ка ат-
ле тыч ны фо рум, які тут, маг чы ма, ад бу дзец-
ца, бу дзе та кім са мым», — ска заў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па дзя ка-
ваў Ханс-Ёр гу Вір цу за ўва гу, што ўдзя ля-
ец ца Бе ла ру сі ў част цы раз віц ця лёг ка ат ле-
тыч на га спор ту. «Гэ та для нас вя лі кі сты мул 
для раз віц ця лёг кай ат ле ты кі. Дзя куй вам 

за пад трым ку на шай фе дэ ра цыі, за ўдзел 
у пад рых тоў цы трэ не раў, пе ра да чу ме то-
дык, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Мы 
ня даў на вы бра лі но ва га стар шы ню фе дэ-
ра цыі лёг кай ат ле ты кі (Ва дзім Дзе вя тоў-
скі. — За ўва га БЕЛ ТА). Гэ та звя за на з тым, 
што мы хо чам удзя ліць вель мі сур' ёз ную 
ўва гу раз віц цю лёг кай ат ле ты кі ў на шай 
кра і не».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у Бе ла ру сі ёсць 
вель мі доб рыя тра ды цыі па раз віц ці роз ных 
лёг ка ат ле тыч ных ві даў спор ту. «Я лі чу, што 
мы ад но вім гэ тыя шко лы, і вы ў хут кім ча се 
па чу е це шмат доб ра га пра бе ла рус кіх ат ле-
таў», — да даў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу Ханс-Ёрг Вірц ад зна чыў, што 
за не каль кі пра ве дзе ных у Бе ла ру сі дзён меў 
маг чы масць аса біс та ўба чыць да сяг нен ні ў 
спра ве ства рэн ня спар тыў най інф ра струк-
ту ры. «Га то вы па га дзіц ца з ва шы мі сло ва мі, 
што Бе ла русь мо жа пры маць у ся бе спар-
тыў ныя ме ра пры ем ствы су свет на га маш та-
бу. Ця пер мы ўжо лі чым сва ім аба вяз кам 
пры няць ва шу пра па но ву і ска рыс таць яе 
для пра вя дзен ня та кіх ме ра пры ем стваў», — 
ска заў ён.

Хут чэй, вы шэй, мац ней
На ша кра і на га то ва пры няць у ся бе між на род ныя 
лёг ка ат ле тыч ныя спа бор ніц твы са ма га вы со ка га ўзроў ню

ПРА ВЫ КІ РОЎ ЦЫ 
«ПА ЦЯ ЖЭ ЛІ»

У кра і не па вя лі ча на стаў ка дзяр жаў най пош лі ны за пры ём эк-
за ме наў на пра ва кі ра ван ня транс парт ным срод кам.

Як па ве да мі лі нам ва УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ця пер за тэ а-
рэ тыч ны ква лі фі ка цый ны эк за мен на пра ва кі ра ван ня транс парт ным 
срод кам яна скла дзе 0,3 ба за вай ве лі чы ні (54 ты ся чы руб лёў). Да гэ туль 
стаў ка дзяр жаў най пош лі ны бы ла роў ная 0,05 ба за вай ве лі чы ні. За 
прак тыч ны ква лі фі ка цый ны эк за мен на пра ва кі ра ван ня транс парт-
ным срод кам стаў ка дзяр жаў най пош лі ны скла дзе: для ма та цык лаў — 
0,7 ба за вай ве лі чы ні (126 ты сяч руб лёў), да гэ туль бы ло 0,05 ба за вай 
ве лі чы ні; для ін шых транс парт ных срод каў (за вы клю чэн нем ма пе да) — 
1 ба за вая ве лі чы ня (180 ты сяч руб лёў), бы ло 0,1 ба за вай ве лі чы ні.

ЗА ТРЫ МА НА 40 ТОН ПІ РА ТЭХ НІ КІ
На пунк це про пус ку «Но вая Руд ня» Го мель скай мыт ні за тры-
ма ны гру за выя аў та ма бі лі з вя лі кай коль кас цю пі ра тэх ні кі. Ма-
шы ны іш лі з Поль шчы ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю. За ру лём бы лі 
гра ма дзя не Укра і ны.

Да мыт на га афарм лен ня кі роў ца мі бы лі прад стаў ле ны та ва ра су-
пра ва джаль ныя да ку мен ты, па вод ле якіх у паў пры чэ пах зна хо дзіц ца 
больш за 6 міль ё наў штук роз ных пі ра тэх ніч ных вы ра баў агуль най ва гой 
ка ля 40 000 кг, ацэ не ных у 4 міль яр ды бе ла рус кіх руб лёў. У прэс-гру пе 
Го мель скай мыт ні па ве да мі лі, што пі ра тэх ніч ныя вы ра бы з'яў ля юц ца 
аб ме жа ва ны мі та ва ра мі і іх увоз ці вы ваз да пус ка ец ца пры на яў нас ці 
спе цы яль на га да зво лу. Гэ ты да ку мент пе ра воз чы ка мі прад стаў ле ны не 
быў. Та му пі ра тэх ні ка кан фіс ка ва на, а ма тэ ры я лы ад мі ніст ра цый ных 
спраў на кі ра ва ны ў суд.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Молодечнопиво» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ ОДНИМ ЛОТОМ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ: 

№ Наименование Инв. №
Общ. пл., 

кв.м
1 Склад горючего 630/С-39487 29,8
2 Трансформаторная подстанция 630/С-39488 42,0
3 Трансформаторная подстанция 630/С-39493 44,4
4 Склад тары 630/С-39489 1054,6
5 Магазин 630/С-39492 29,1
6 Заправочная станция 630/С-39494 13,6
7 Гаражи 630/С-39495 128,7
8 Скважина минеральной воды 630/С-39496 27,9

9
Кирпичное пятиэтажное 
здание главного корпуса

630/С-39908 2693,6

10
Здание мастерских 
и складских помещений

630/С-39909 939,6

11 Кирпичная одноэтажная проходная 630/С-39910 76,6

12
Цех производства 
безалкогольных напитков

630/С-39911 1903,0

13
Одноэтажны цех виноделия 
смешанной конструкции

630/С-41212 1432,9

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке 
площадью 3,0952 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользова-
ния) с кадастровым номером 623850100003000524 по адресу: Минская область, 
Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 143.

Цех производства безалкогольных напитков (инв. № 630/С-39911) и одно-
этажный цех виноделия смешанной конструкции (инв. № 630/С-41212) на-
ходятся в залоге (ипотеке). После реализации имущества продавец обязует-
ся исполнить обязательства перед банком для снятия обременения.

Начальная цена составляет с НДС – 27 100 000 000 бел. руб. 
Задаток 5% от начальной цены (1 355 000 000 бел. руб.) перечисляет-

ся на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, УНП 690324015. 

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (с изменениями и дополнениями).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на организа-
цию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.12.2014. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-

виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 20.01.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.01.2015 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

14 Автомобиль МАЗ 54323
15 Полуприцеп МАЗ 93866
16 Автомобиль МАЗ 53371
17 Трактор МТЗ 82.1
18 Автомобиль ГАЗ 3110
19 Полуприцеп МТМ 9330
20 Автомобиль УАЗ 3303
21 Прицеп тракторный

22
Автомобиль ГАЗ 3307 
(по свидетельству об регистрации 
GAZ 27751-01)

23 Автомобиль ГАЗ 3307

24 Прицеп тракторный

25 Автомобиль ГАЗ 3307

26 Автомобиль МАЗ 5336 А3

27 Автомобиль FIAT DOBLO

28 Автопогрузчик 62-8FD18

29

Оборудование 
согласно перечню 
(перечень находится 
у организатора аукциона)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ИООО «Датч Стар», 

опубликованной в газете «Звязда 26.09.2013 г. № 181, 
строительства многоквартирного жилого дома с подземной 

гараж-стоянкой (№ 1 по генеральному плану в квартале 
пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 

со встроенными объектами обслуживания населения: 
«...стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, квартир площадью от 65 до 72 кв.м при первоначальном взносе 30% 
– 1  550 (тысяча  пятьсот пятьдесят) долларов США, при первоначальном взно-
се 50% – 1  500 (тысяча  пятьсот) долларов США, при 100% оплате – 1  450 
(тысяча  чтыреста пятьдесят) долларов США; площадью от 83 до 91 кв.м при 
первоначальном взносе 30% – 1  500 (тысяча  пятьсот) долларов США, при 
первоначальном взносе 50% – 1  450 (тысяча  четыреста пятьдесят) долларов 
США; при 100% оплате – 1  400 (тысяча  четыреста) долларов США; двухуров-
невые квартиры при первоначальном взносе 50% – 1  450 (тысяча  четыреста 
пятьдесят) долларов США; при 100% оплате – 1  400 (тысяча  четыреста) дол-
ларов США. При первоначальном взносе 30–50% рассрочка оставшейся сум-
мы до конца октября 2015». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, 

тел.: 8 (017) 306 20 90,  8 (029) 380 26 80  
или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» от 26.01.2013 г. №16 
строительства 20-этажного односекционного жилого дома 
со встроенными помещениями общественного назначения 

и гараж-стоянкой открытого типа в границах ул. Каховская – 
Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, г. Минск 

«…стоимость 1 кв.м: для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 
ус ловий, квартиры площадью 94,68 кв.м – 1500 (тысяча пятьсот) долларов США; 
площадью от 116 до 118 кв.м – 1400 (тысяча четыреста) долларов США; нежи-
лых помещений в цокольном этаже – 1650 (тысяча шестьсот пятьдесят) долла-
ров США, на первом этаже площадью менее 80 кв.м – 2000 (две тысячи) дол-
ларов США, площадью более 80 кв.м – 1800 (тысяча восемьсот) долларов США. 
Машино-место в паркинге – 32 000 (тридцать две тысячи) долларов США». 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704, тел. 8 (017) 306-20-90 

или у уполномоченных риэлторов (агентств недвижимости). У
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БЫ ТА ВЫЯ ПА СЛУ ГІ — ТОЛЬ КІ З РЭ ЕСТ РА
Мі ніс тэр ства ганд лю на гад вае, што для ажыц цяў лен ня дзей нас ці 
па ака зан ні бы та вых па слуг суб' ек ты прад пры маль ніц кай дзей-
нас ці аба вя за ныя за рэ гіст ра вац ца ў дзяр жаў ным ін фар ма цый-
ным рэ сур се «Рэ естр бы та вых па слуг Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Апош ні тэр мін аба вяз ко вай рэ гіст ра цыі ў рэ ест ры — 1 чэр ве ня 2015 
го да. З гэ тай да ты за ба ра ня ец ца аказ ваць бы та выя па слу гі без уклю-
чэн ня ў Рэ естр бы та вых па слуг. Пад ста вай для гэ та га з'яў ля юц ца за явы 
суб' ек та, які аказ вае бы та выя па слу гі. Пры не аб ход нас ці ўклю чэн ня ў Рэ-
естр бы та вых па слуг звес так у ад но сі нах да не каль кіх аб' ек таў бы та во га 
аб слу гоў ван ня і (ці) форм бы та во га аб слу гоў ван ня суб' ект пра да стаў ляе 
за явы асоб на па кож ным аб' ек це бы та во га аб слу гоў ван ня і (ці) фор ме 
бы та во га аб слу гоў ван ня ў ад па вед ныя мяс цо выя вы ка наў чыя і рас па-
рад чыя ор га ны. Апош нія ця гам трох ра бо чых дзён раз гля да юць за явы, 
вя дуць звер ку звес так, пе ра да юць іх у Мі ніс тэр ства ганд лю для пры няц ця 
ра шэн ня пра ўклю чэн не ў Рэ естр бы та вых па слуг. Факт рэ гіст ра цыі ў ім 
па цвяр джа ец ца па свед чан нем, якое вы дае мі ніс тэр ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА


