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Парламенцкі дзённік

ДА ЧУЖЫХ — ЯК ДА СВАІХ
Рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, натуральна, — дзе лепш. З
распаўсюджаннем касмапалітызму і пашырэннем міграцыі нацыянальная самабытнасць становіцца
ці не экзотыкай. Аднак далёка не
ўсе перасяленцы сталі шукаць
лепшага жыцця па сваёй волі. Сярод іх ёсць і тыя, каму заставацца
на радзіме было небяспечна, —
бежанцы. Многія з іх знайшлі прытулак тут. У краіне, вобраз якой
ужо звыкла асацыюецца з талерантнасцю, мяккасцю і памяркоўнасцю. Каб пацярпелыя чужаземцы не адчувалі сябе ў Беларусі
чу жы мі, тут на са мрэч ро біц ца
шмат. І як правіла, з лёгкай рукі
Прадстаўніцтва Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах
бежанцаў. Так, праекты ажыццяўляюцца, аднак не без бюракратычных перашкод.
— З Упраўленнем Вярхоўнага
камісара ААН па справах бежанцаў
у Беларусі дагэтуль няма прамога
ўзаемадзеяння, — адзначае Ганна
ЛЯВІЦКАЯ, дэпутат пастаяннай
камісіі Палаты прадстаўнікоў па
міжнародных справах і сувязях
з СНД. — Усе кантакты здзяйсняюцца ў рамках Пераходнага аддзялення, што, натуральна, ускладняе
ўзгадненні, павялічвае выдаткі бакоў і тэрміны рэалізацыі праектаў.

Пазбавіцца ад залішніх перашкод дазволіць заключанае Беларуссю і УВКБ пагадненне (аб супрацоўніцтве і прававым статусе
прадстаўніцтва гэтай арганізацыі ў
нашай краіне). Парламентарыі міжнароднай камісіі якраз рыхтуюць
дакумент да ратыфікацыі ўвесну.
Якога практычнага плёну чакаць?
— Па-першае, павысіцца самастойнасць Прадстаўніцтва УВКБ
ААН у Беларусі — яно будзе ўзаемадзейнічаць з Упраўленнем Вярхоўнага камісара напрамую, без
пераходнага аддзялення. Працаваць стане прасцей, — мяркуе народная выбранніца. — Па-другое,
павысіцца эфектыўнасць. Штогод
Беларусь атрымлівае з фонду
УВКБ ААН каля 1,7 млн долараў
на здзяйсненне неабходных мерапрыемстваў па падтрымцы бежанцаў. Яны звычайна ідуць на матэрыяльнае забеспячэнне іх пражывання, будаўніча-рамонтныя работы ў тых інтэрнатах, якія даюць ім
прытулак, стварэнне пунктаў размяшчэння такіх асоб на прымежных тэ ры то ры ях, ар га ні за цыю
вольнага часу іх дзяцей. Аднак
з-за наяўнасці прамежкавых звёнаў у ланцугу ўзаемадзеяння, фінансаванне не заўсёды было такім
эфектыўным, як магло б — здараліся перавыдаткі. Ратыфікацыя

пагаднення дазволіць упарадкаваць гэтыя працэсы.
Парламентарый гаворыць пра
бежанцаў са спачуваннем («гэта
ж людзі, якія апынуліся ў цяжкім
становішчы»), аднак не без абачлівасці:
— Рэгуляваць заканадаўства ў
гэтай галіне трэба вельмі асцярожна. Беларусь сёння прывабная для
многіх замежнікаў сваёй цішынёй
і спакоем, адсутнасцю варожасці.
Аднак, на жаль, не ўсе яны маюць
добрыя намеры. Таму трэба быць
больш пільнымі, даючы поўны пакет сацыяльных гарантый тым, хто
прыбывае ў нашу краіну. Нельга
абагрэць усіх, на мой погляд. Я б
увогуле давала замежнікам нешта
накшталт выпрабавальнага тэрміну, каб прыгледзецца і зразумець,
чаму ён абраў менавіта Беларусь.
Калі ў яго тут блізкія, знаёмыя —
гэта адна справа, а калі нейкія іншыя матывы — другая. Не варта
скідаць з рахунку і магчымасці рэінтэграцыі — іх вяртання на радзіму.
Перш правер, а потым вер?
Што ж, абачлівасць і асцярожнасць — гэта па-беларуску. Аднак
мне падаецца, ёсць у жыцці такія
людзі і сітуацыі, з якімі лепш няхай
нават і ашукацца, але паверыць,
чым правяраць і крыўдзіць...

ДОМА — ДОБРА,
А Ў ГАСЦЯХ... ГЭТАКСАМА
У БЕЛАРУСКІХ СЭЗ РАСІЯНЕ І КАЗАХІ БУДУЦЬ
ПРАЦАВАЦЬ, ЯК У СЯБЕ
Што б там ні казалі, а Мытны саюз тройкі пакрысе
будуецца. Прынамсі, нарматыўны падмурак закладваецца спраўна. Зацверджаныя заканадаўцамі пагадненні аднолькавым чынам рэгулююць тую ці іншую сферу
ва ўсіх трох краінах. Чарговы дакумент, які рыхтуецца
ў Беларусі да разгляду на вясновай сесіі, тычыцца свабодных эканамічных зон.
— Ратыфікацыя пагаднення ўсімі трыма парламентамі нівеліруе наяўныя разыходжанні: на сёння
ў расіян свой парадак, у казахаў — свой. А тут ужо
будуць адзіныя правілы і працэдуры для ўсіх, — тлумачыць Віталь БУСЬКО, дэпутат Пастаяннай камі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных
справах і сувязях з СНД. — Гэта значыць, у расійскай СЭЗ беларусы і казахі будуць працаваць, як у
сябе дома.
Дакумент рэгламентуе парадак стварэння, функцыянавання і спынення работы адмысловых зон.
Вызначае віды дзейнасці, якія могуць там ажыццяўляцца, прапісвае таксама парадак рэгістрацыі рэзідэнтаў. Гэта ключавыя моманты, на якія звяртае
ўвагу парламентарый.
— Далей чыста працэдурныя, рабочыя нюансы:
парадак і ўмовы функцыянавання СЭЗ, удасканаленне мытных аперацый. Адна справа, калі тавар
увезены на тэрыторыю СЭЗ, іншая — калі ён проста

паехаў па Беларусі. Яму ў тым ці іншым выпадку
надаюцца розныя якасці: ён будзе па-рознаму абкладацца падаткам, вывозіцца і гэтак далей. Асабліва, калі да гэтага тавару прымяняецца працэдура
свабоднай мытнай зоны: гэта абсалютна іншыя падаткі, умовы. Але як бы мы (заканадаўцы. — Аўт.)
прыгожа ўсё ні напісалі, спрэчкі ўсё адно ўзнікнуць.
І тут прапісана, як яны будуць вырашацца ў працэсе
функцыянавання СЭЗ.
Але пакуль прынцыповы кансенсус удзельніцамі
саюза дасягнуты. Значыць, да нейкай роўнасці ўсё
ж прыйсці ўдалося.
— Узятае тое найлепшае, што было ў той ці іншай
дзяржавы. У нас гэта мытныя працэдуры — тут мы
самыя прасунутыя, — акцэнтуе народны выбраннік.
— Расійскі вопыт, напрыклад, узяты за арыенцір для
рэгламентацыі функцыянавання гэтых зон.
Пагадненне само па сабе не проста спрыяе далейшай інтэграцыі трох краін, якія вырашылі зблізіцца эканамічна, але і падахвочвае да супрацоўніцтва
астатніх:
— Сёння інвестар, ідучы ў СЭЗ Беларусі, міжволі
трымае ў свядомасці, што там ёсць і нейкія перспектыўныя расійскія фірмы, і казахстанскія. А калі я,
напрыклад, інвестар з Польшчы, мне ж, вядома,
лепш у Беларусь падацца. 100 км, а фірмы тыя ж,
што працуюць у Расіі ці Казахстане. А гэта ўжо робіць
прапанову больш прывабнай.

МІЖ СЦЫЛАЙ І ХАРЫБДАЙ —
ТЭЛЕРЭКЛАМА
У нясцерпным становішчы, літаральна між Сцылай і Харыбдай,
апынулася на чарговай парламенцкай дыскусіі айчынная рэклама. Абмежаваць — настойваюць
дэпутаты, спасылаючыся на скаргі выбаршчыкаў. Разняволіць —
пастанаўляе чацвёртая дырэктыва
аб далейшай лібералізацыі эканомікі, пра якую нагадвае заканадаўцам Мінгандаль. І размова тут не
толькі пра саміх вытворцаў, якія
даюць рэкламу, але і пра тых, хто
яе распаўсюджвае. Рэклама — галоўны «хлеб» многіх СМІ, якія працуюць, не будзем забывацца, для
людзей. Дык ці не ў нашых з вамі
інтарэсах, каб рэклама ўсё ж квітнела і развівалася, а не абмяжоўвалася і знікала?!
Настолькі эмацыйных і зацятых
спрэчак у сценах парламента,
прызнаюся, даўно не чула. Некаторыя дэпутаты праяўлялі такую
заўзятасць... калі б не ведала, што
яны за інтарэсы выбаршчыкаў
змагаюцца, падумала б: рэклама
пакрыўдзіла іх асабіс та. І хоць
прынятыя ў першым чытанні папраўкі ў закон рэгулююць і вонкавае паблісіці, і аб'явы ў паштовых
скрынях, найбольш зачапіла заканадаўцаў тэлерэклама.
Асноўныя прэтэнзіі — да яе гуку і аб'ёмаў. Ёсць нараканні і па
змесце. Асобныя дэпу таты прыводзяць канкрэтныя прыклады рэкламы, сэнс якой ім незразумелы
ці падаецца занадта дзёрзкім. Але
ж прабачце, каму патрэбная сціплая добрапрыстойная рэклама,
калі на яе ніхто не звяртае ўвагі?!
Наспелі ў парламентарыяў папрокі і наконт некаторых «таварных»
пазіцый — казіно, латарэй, піва і
слабаалкагольных напояў.
Мініс тэрства гандлю заняло
мудрую пазіцыю, якую некаторыя
парламентарыі расцанілі выключна як абарону рэкламадаўцаў, і
дарэмна:
— Мы разглядаем законапраект (папраўкі ў закон аб рэкламе.
— Аўт.) у асаблівы час — перыяд
апрабацыі канцэптуальна новага
падыходу да дыялогу ўлады і бізнэсу, — нагадвае намеснік міністра гандлю Ірына НАРКЕВІЧ. —
Рэклама — маладая галіна эканомікі, якая мае права на развіццё.
Апасродкавана яна звязаная з
ростам як унутранага, так і знешняга тавараабароту краіны.
Чыноўнік звярнула ўвагу і на
тое, што галоўны лозунг Дырэктывы № 4: «Канкурэнцыя — усюды,
дзе магчыма (з пункту гледжання
закона, натуральна), а дзяржаўнае
рэгуляванне — там, дзе неабходна». Яго, як бачым, цяжка ўвязаць
з захадамі, якія ініцыююць некаторыя дэпутаты...
— Сёння трэба даць магчымасць таваравытворцам паказаць
свой твар, — пераконвае народных выбраннікаў намеснік міністра
і заклікае заканадаўцаў прыняць
узважанае рашэнне.
Дарэчы, твар гэты нарэшце
стаў беларускім. У нас хапае прыгожых дзяўчат. Хто як не яны павінны красавацца ў паліто «Элемы» ці ў бялізне «Мілавіцы»?!
Маг чы мас ці ска рачэн ня аб'ёмаў тэлерэкламы, паводле слоў
спа да ры ні Нар ке віч, доў га аб-

мяркоўваліся з зацікаўленымі бака мі. Не аб ход на бы ло знай сці
кампраміс.
— Мы разумеем, што сёння
кампраміс — не ісці на змяншэнне
эфірнага часу тэлерэкламы, — заяўляе намеснік міністра гандлю.
Нагадаем, у прайм-тайм рэкламу круцяць на ТБ па 18 хвілін у
гадзіну, парламентарыі ж прапануюць скараціць яе ўдвая. Здавалася б, добрая ідэя — не так раздражняць будзе. Але намеснік міністра вызначае наперад магчымыя наступствы такога скарачэння. 30-секундны ролік у эфіры
беларускага тэлеканала цяпер
каштуе ў сярэднім 300 долараў
(для параўнання: расійскі «тарыф»
у пяць разоў большы). А калі аб'ёмы рэкламных паказаў зменшацца, кошт, безумоўна, падскочыць.
Ці будзе ён пад сілу айчынным
прадпрыемствам? Рэкламуюцца
ж найбольш яны. Паводле інфармацыі спадарыні Наркевіч, 60 адсоткаў рэкламы на тэлебачанні
сёння папулярызуе якраз айчынныя тавары ды паслугі. Ці лёгка ім
будзе спаборнічаць на рынку, калі
іх пазбавяць ці не галоўнай зброі
ў канкурэнтнай барацьбе?
Свой інтарэс пільнуюць і тэлекампаніі. Маўляў, і пры сённяшніх
аб'ёмах рэкламы становішча вымушае чакаць лепшага. А калі скараціць яе ўдвая...
— Дзякуючы паступленням ад
рэкламы прасоўваецца развіццё
нацыянальнага тэлепрадукту, —
пераконвае дэпу татаў намеснік
міністра інфармацыі Аляксандр
СЛА БАД ЧУК. — Рэ кла ма —
асноўная крыніца прыбыткаў для
тэлеканалаў.
І вытворцы, і тэлекампаніі, вядома ж, працуюць не з дабрачыннасці. Аднак я не схільная супрацьпастаўляць іх інтарэсы патрэбам
спажыўцоў. Хіба мы не зацікаўлены ў тым, каб вытворцы канкурыравалі між сабой у спробе заваяваць нашу прыхільнасць, павышалі якасць свайго тавару, зніжалі
кошт? Хіба не хочам глядзець новыя якасныя беларускія рэаліцішоу, а не набытыя каналам фільмы 10-гадовай даўніны? І тым, і
другім для гэтага патрэбная рэклама. Няўжо гэта сёння яшчэ для
кагосьці адкрыццё? Хоць ты з лекцыямі пра карысць рэкламы выступай. Дарэчы, падобныя прапановы агучвалі і самі парламентарыі.
Дэпу тат Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў па жыллёвай палітыцы, будаўніцтве,
гандлі і прыватызацыі Таццяна
ФІЛІМОНЧЫК, у прыватнасці, выказвалася аб неабходнасці праводзіць сярод насельніцтва тлумачальную работу, расказваць, за
кошт чаго жывуць тэлеканалы. І
тым самым зняць скаргі на дакучлівую рэкламу, якія паступаюць ад
насельніцтва. Аднак калі меркаваць па тых жорсткіх абмежаваннях, якія прапануюць некаторыя
народныя выбраннікі (не толькі часавых, але і змес тавых), пэўны
лікбез патрэбны і ім самім...
Не рэкамендуюць цырымоніцца
многія дэпутаты і з рэкламай піва.
Найперш за здароўе падлеткаў
турбуюцца. Адны прапануюць за-

бараніць рэкламу пеннага напою
наогул, іншыя — не дазваляць яе
ў прайм-тайм, перанесці на больш
позні час. І зноў паміж двух агнёў
атрымліваецца. З аднаго боку —
клопат пра падлеткаў. З другога
— «ёсць буйная праграма па развіцці піўной галіны ў Беларусі»,
нагадвае намеснік міністра гандлю. І відавочна, што абмежаванні
па рэкламе ячнага напою пойдуць
з ёю ў разрэз. Да таго ж, як даводзіць спадарыня Наркевіч, нават у
сумежных дзяржавах адсутнічаюць абмежаванні па рэкламе піва.
А калі згадаць яшчэ і коштавую
палітыку тых жа ўкраінскіх півавараў... Беларускіх толькі падтрымліваць трэба, а не абмяжоўваць.
— У гэты час трэба пакінуць
такую пазіцыю, як ёсць — з улікам
таго, што ў нас і так больш жорсткія забароны ў дачыненні да рэкламы піва, — рэзюмуе Ірына Наркевіч.
Не думае, што абмежаванні па
рэкламе піва стануць панацэяй, і
на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі
Аляксандр Слабадчук:
— Наколькі ад гэтага выйграюць у параўнанні з іншымі нашы
піваварныя заводы ў сябе на тэрыторыі? Хіба ад гэтага зменшыцца алкагольная залежнасць? Адной рэкламай праблемы не вырашыш, павінен быць комплекс захадаў. Да таго ж, любая забарона
выклікае іншыя праблемы...
Ды і хіба піва п'юць алкаголікі?
Яны абіраюць напоі куды больш
моцныя і танныя. Паводле інфармацыі, прыведзенай намеснікам
ген ды рэк та ра «Алі ва рыі» па
маркетынгу Надзеяй ДЗЕШКАВЕЦ, 77 адсоткаў у структуры спажывання прыходзіцца на моцны
алкаголь і «чарніла». У такой сітуацыі, наадварот, варта рэкламаваць піва больш актыўна. Спадарыня Дзешкавец прывяла адпаведны паспяховы вопыт у заходнееўрапейскіх краінах, дзе ўдалося істотна змяніць структуру спажывання — так бы мовіць, пераарыентаваць насельніцтва з моцнага алкаголю.
Турбуе парламентарыяў і казіно, ва ўсякім разе яго рэклама на
тэле бачан ні. Дэ пу тат Ла ры са
ВЕРШАЛОВІЧ апасаецца за здароўе наведвальнікаў ігральных
устаноў:
— З алкагольнай і наркатычнай
залежнасцю цяпер змагаюцца, а
вось гульнявая лячэнню не паддаецца, гэта я вам як доктар кажу.
Так, гэта нагода для роздуму.
Аднак на карысць рэкламы казіно
ёсць адзін важкі аргумент, які і
прыводзіць намеснік міністра гандлю: «Дзейнасць казіно дазволена
заканадаўствам». І прос та так
узяць ды адмяніць... На якой падставе?
Скардзіліся дэпутаты і на дакучлівую рэкламу латарэй. Аднак,
як прызнаюцца на тэлебачанні, самі розыгрышы — адны з найбольш
рэйтынгавых у сетцы вяшчання.
Значыць, рэклама дзейнічае, не
толькі дакучае? Дык, можа, усе гэтыя забараняльныя ініцыятывы,
якія вылучаюцца дзеля насельніцтва, з клопату пра яго, — яму ж
мядзведжая паслуга?..
Ала МАЧАЛАВА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Як паведаміў Анатоль Куляшоў,
летась не без дапамогі грамадзян
было канфіскавана і знішчана 1,4
млн літраў самагону, звыш 300 тыс
літраў фальсіфікаваных спіртных
напояў. Праз суды ў лячэбна-працоўныя прафілак торыі ізалявана
звыш 6 тысяч чалавек, у тым ліку
1325 жанчын. За распіццё спіртных
напояў або з'яўленне ў грамадскім
месцы ў п'яным выглядзе затрымана каля 270 тыс асоб, у тым ліку
звыш 8,5 тыс — за знаходжанне на
працоўным месцы ў працоўны час
у стане алкагольнага ап'янення.
Мяркуецца, што сёлета дапушчальны ўзровень утрымання алкаголю ў крыві будзе зніжаны з 0,5
да 0,3 праміле. Дакумент, які прадугледжвае такія змены, знаходзіцца зараз у Савеце Міністраў. МУС
падтрымлівае і забарону продажу
спіртнога асобам ва ўзросце да 21
года. Праект гэтай нормы таксама
знаходзіцца зараз у Савеце Міністраў. Паводле слоў міністра, гэтая
норма павінна ўступіць у сілу ўжо ў
гэтым годзе.
У мінулым годзе міліцыі ўдалося
ўладкаваць на працу 98 працэнтаў
асоб, якія ўхіляюцца ад выхавання
дзяцей. Матэрыяльныя страты, якія
панесла па гэтай прычыне дзяржава,

склалі 234 млрд рублёў, з якіх удалося вярнуць 136 млрд, або 58 працэнтаў ад агульнай сумы. 8 тыс крымінальных спраў заведзена ў дачыненні да асоб, якія ўхіляюцца ад выплаты
грошай, затрачаных на выхаванне
дзяцей у дзяржаўных установах.
Паводле звестак міністра, летась
у дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі было заведзена 140 крымінальных спраў, у той час як быў выяўлены 191 факт парушэння закона супрацоўнікамі міліцыі. Большасць
такіх спраў заводзіцца па ініцыятыве самога МУС, паколькі выяўляецца службай уласнай бяспекі.
Адносна падзей 19 снежня Анатоль Куляшоў паведаміў, што ў дачыненні да ўдзельнікаў несанкцыянаванай акцыі міліцыя паводзіла
сябе максімальна карэктна. Міністр
адзначыў з гэтай нагоды: «Аб'ектыўных звестак аб тым, што спадара
Някляева ўдарыў прадстаўнік міліцыі, у мяне няма... Усё рабілася для
таго, каб органы правапарадку не
абвінавацілі ў тым, што яны перашкаджаюць волевыяўленню грамадзян, парушаюць правы, свабоды і
дэмакратыю ў краіне. Міліцыя не адрэагавала нават тады, калі прагучаў
заклік пайсці з Кастрычніцкай плошчы ў бок рэзідэнцыі Прэзідэнта.
Аднак затым быў другі заклік — аб
захопе будынку ЦВК і Дома ўрада.

Мы бачылі агрэсіўнасць натоўпу і не
сталі прадпрымаць ніякіх актыўных
дзеянняў, каб не справакаваць натоўп на актыўнае процістаянне сілам правапарадку». Актыўныя меры былі прыняты пасля таго, як
прагучалі заклікі да ўзбройвання камянямі і захопу Дома ўрада. «Мы не
маглі дапусціць, каб полымя, якое
распалілі кандыдаты ў прэзідэнты,
так званыя рэвалюцыянеры, парушыла парадак і стабільнасць у Беларусі», — сказаў міністр і падкрэсліў, што ў шэрагу іншых краін у дачыненні да ўдзельнікаў падобных
мітынгаў выкарыстоўваюцца і слёзатачывы газ, і гумавыя кулі, і вадамёты. «Прадстаўнікі розных дзяржаў сёння кажуць аб тым, што праваахоўныя органы дзейнічалі адэкватна, без прымянення звышсілы»,
— дадаў Анатоль Куляшоў.
На сёння затрыманы 50 актыўных удзельнікаў масавых беспарадкаў 19 снежня. Прычым 16 з
гэтых 50-і прыцягваліся раней да
крымінальнай адказнасці за розныя віды злачынстваў. 33 чалавекі
знаходзяцца ў следчых ізалятарах,
4 — пад падпіскай аб нявыездзе.
Міністр заўважыў, што ўжо ў першых чыслах лютага ў дачыненні да
некаторых асоб справы будуць перададзены ў суд.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Валерый ІВАНОЎ:
Мінск выдатна справіцца з правядзеннем
«Прыпісак у сельскай
чэмпіянату свету па хакеі 2014 года
Урачыстая цырымонія падпісання дагавора аб сугаспадарцы быць не павінна»
Аб гэтым заявіў учора на пасяджэнні калегіі
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання
намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Валерый
Іваноў, перадае БЕЛТА.
«Прыпіскі ўсюды, скрываюцца недапушчальныя факты. Па 300-500 тон мяса прыпісваюць»,
— абурыўся віцэ-прэм'ер. На яго думку, кіраўнікі
сельгасарганізацый спрабуюць лічбамі кампенсаваць сваю бяздзейнасць. «Лепш атрымаць за тое,
што недапрацавалі, чым сфальсіфікаваць і атрымаць фальшывы дабрабыт», — лічыць ён.
Валерый Іваноў заклікаў кіраўнікоў сельгасарганізацый навесці на месцах парадак. «Неабходна
дабіцца рэальнай ацэнкі стану спраў», — падкрэсліў ён. Калі для лепшага вядзення спраў у сельгасарганізацыях патрэбна змяненне структуры
кіравання, то яно будзе, дадаў віцэ-прэм'ер. Ён
таксама лічыць, што трэба больш дэталёва прааналізаваць прычыны недабору збожжа ў мінулым
годзе.
Паводле яго слоў, сродкі, што ўкладваюцца
ў развіццё сельскай гаспадаркі, недастаткова
акупляюць сябе. Хоць для гэтага ёсць аб'ек тыўныя прычыны, у прыватнасці рост цэн на энерганосьбіты, аднак шмат і суб'ек тыўных фак тараў. Раз мо ва ідзе, на прык лад, аб сур' ёз ных
парушэннях тэхналагічнай дысцыпліны ў сельгасарганізацыях. Гаспадаркі нясуць вельмі вялікія затраты на тое, «каб перазімавалі азімыя».
Акрамя таго, не відаць адпаведнага выніку ад
укладання грошай у закупку сродкаў для аховы
раслін і барацьбы з пус тазеллем. Прадаў жае
зніжацца ўрадлівасць глеб. «Разлічваць на тое,
што ў гэтым годзе прыйдуць нейкія шалёныя
грошы, я вам не раю», — сказаў Валерый Іваноў,
звяртаючыся да кіраўнікоў арганізацый сельскагаспадарчага сек тара.

працоўніцтве паміж Дырэкцыяй па правядзенні чэмпіянату свету - 2014 у Мінску і камерцыйным партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакея (ІІХФ) кампаніяй
«Інфронт» прайшла ўчора ў Мінскай гарадской ратушы, перадае БЕЛТА.
Подпісы пад дакументам паставілі старшыня асацыяцыі «Федэрацыя хакея Рэспублікі Беларусь» Яўген Ворсін,
які таксама ўзначальвае Дырэкцыю па правядзенні сусветнага першынства, і дырэктар кампаніі «Інфронт» па
зімовых відах спорту Бруна Марці.
«Інфронт» на працягу многіх гадоў з'яўляецца камерцыйным партнёрам ІІХФ і мае багаты вопыт супрацоўніцтва з аргкамітэтамі чэмпіянатаў свету (2005, 2009, 2010),
адыгрывае вялікую ролю ў арганізацыі маючых адбыцца
сусветных пяршынстваў — 2011, 2012 і 2013 гадоў. На
думку Бруна Марці, беларускі бок правёў ужо вялікую
работу па арганізацыі сусветнага першынства. Бруна
Марці падкрэсліў, што няма ніякіх сумненняў, што Мінск
выдатна падрыхтуецца да сусветнага хакейнага форуму
і правядзе яго на самым высокім узроўні, а кампанія «Інфронт» акажа ўсялякую падтрымку беларусам.
Яўген Ворсін адзначыў, што будаўніцтва «ЧыжоўкіАрэны» будзе завершана ў 2013 годзе, і перад стартам
сусветнага чэмпіянату - 2014 яна пройдзе абкатку, каб у
поўным узбраенні падысці да галоўнага спаборніцтва.
Акрамя таго, вядзецца будаўніцтва гасцініц, транспартных
развязак, а таксама праводзіцца іншая аргработа.
Гаворачы аб чутках, што чэмпіянат свету - 2014 можа
быць перанесены з Мінска ў сувязі з палітычнымі падзеямі, Бруна Марці падкрэсліў, што ён не займаецца палітыкай: «Мы цвёрда ведаем, што Міжнародная федэрацыя
хакея прадаставіла Мінску права на яго правядзенне і
няма ніякіх падстаў для змянення гэтага рашэння. Беларусь з'яўляецца выдатным месцам для чэмпіянату свету».
Яўген Ворсін лічыць, што пустыя домыслы не павінны
ўплываць на ход падрыхтоўкі да хакейнага свята, якое
чакаюць беларускія аматары спорту. Чэмпіянат свету па
хакеі ў Мінску пройдзе 9—25 мая 2014 года.

ПАЙШОЎ З ЖЫЦЦЯ
РЭЖЫСЁР ЮРЫЙ ЦВЯТКОЎ
Пазаўчора ўвечары а 23.20 пасля цяжкага захворвання пайшоў
з жыцця вядомы савецкі і беларускі кінарэжысёр, аператар і
сцэнарыст Юрый Мікалаевіч Цвяткоў. 14 лютага яму споўнілася б 70 гадоў.
Шырокі глядач ведае Юрыя Цвяткова па
дзіцячых і дарослых фільмах: «Пасля кірмашу» (1972), «Гэта вясёлая планета» (1973),
якую паказвалі па тэлебачанні кожны раз
перад Новым годам, пакуль не з'явілася
«Іронія лёсу», «Марынка, Янка і таямніцы
каралеўскага замка» (1976-1977), «Мінулагодняя кадрыля» (1978) і інш. Адзін з самых
вядомых фільмаў рэжысёра — «Ясь і Яніна»
(1974) — з удзелам славутых «Песняроў».
Апошнія некалькі гадоў Юрый Мікалаевіч
працаваў над нізкай фільмаў пра вядомых
у свеце ўраджэнцаў Беларусі, якія зрабілі
вялікі ўнёсак у сусветную гісторыю і культуру: «Шклоўскі афорт» пра Сямёна Зорыча
і Марыінскі балет у Беларусі, «Робін Гуды з
беларускімі імёнамі» аб прататыпах «Дуброўскага» А. Пушкіна і «Сашкі
Жыгулёва» Л. Андрэева, якія былі рэальнымі людзьмі і жылі ў свой час
у Беларусі. Нядаўна Юрый Мікалаевіч скончыў сцэнарый дакументальнага фільма пра Тадэвуша Касцюшку, які плануе рэалізаваць «Белвідэацэнтр».
Усё жыццё Юрый Цвяткоў быў цесна звязаны з кінематографам не
толькі як творца, але займаў і афіцыйныя пасады, на якіх плённа працаваў. Узначальваў Саюз кінематаграфістаў Беларусі, з 1993 па 1996 гг.
быў генеральным дырэктарам Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Пры ім на кінастудыі былі створаны такія знакамітыя кінакарціны, як «Сын за бацьку» (1995) з удзелам Мікалая Яроменкі і Мікалая
Яроменкі—мал., «Акафіст Уладзіміру» пра Уладзіміра Караткевіча па
сцэнарыі Рыгора Барадуліна, «На чорных лядах» паводле твораў Васіля
Быкава. Такая выдатная падборка фільмаў паказвае Юрыя Цвяткова
яшчэ як выдатнага кіраўніка з высокім мастацкім густам.
Смуткуем, спачуваем сям'і, сябрам, усім, хто ведаў і любіў творчасць
Юрыя Мікалаевіча.
Звяздоўцы.
Фота з архіва БЕЛТА.

2

Абзац
 Кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага пісьменніка, вядомага грамадскага дзеяча і навукоўца, Героя
Сацыялістычнай Працы Івана Шамякіна адкрылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
 П'яны мужчына «замініраваў» чыгуначны вакзал у Гродне. Падчас ажыццяўлення мерапрыемстваў па праверцы выбуховага прыстасавання спецыялісты не знайшлі. Праваахоўнікі выявілі адрас таго, хто
званіў, праз 10 хвілін. Міліцыя затрымала двух моцна п'яных братоў.
«Мінёрам» аказаўся 25-гадовы гродзенец, які нідзе не працуе, раней
прыцягваўся да суда. Матывы ўчынку высвятляюцца.
 На адной з фермаў у паўднёвай Японіі з-за ўспышкі птушынага грыпу — чацвёртай за гэтую зіму — знішчана больш за 8,6
тыс. курэй. Як мяркуецца, крыніцай заражэння маглі стаць пералётныя птушкі.

Поўны абзац
 Мэру Кішынёва Дорыну Кіртаакэ выпісалі штраф за ваджэнне
без правоў. На днях ён праехаўся на снегаўборачнай машыне перад
журналістамі падчас паказу спецтэхнікі. У муніцыпальнай паліцыі заўважылі гэта, да ўсяго ведалі, што ў мэра няма правоў той катэгорыі,
неабходнай для кіравання цяжкай тэхнікай Ужо на наступны дзень
парушальніку прыслалі паведамленне пра штраф. Як удакладнілі ў
паліцыі, мэр аштрафаваны на 1000 лей (каля 83 долараў). Ён прызнаў
сваё парушэнне і згадзіўся аплаціць штраф.
 У ЗША падчас правядзення конкурсу сярод чэрававяшчальнікаў з даволі вялікім прызавым фондам журы выкрыла хлопца,
які праглынуў рацыю і разам з таварышамі спрабаваў здзівіць
прысутных сваім талентам. Члены журы, якія і самі маюць багаты
вопыт такога занятку, адразу заўважылі, што гукі ад чэрававяшчальніка ідуць зусім не такія, як звычайна бывае. А канчаткова
пацвердзілі іх падазрэнні перашкоды, якія рацыя стварала на мікрафон. Медыцынскія абследаванні і рэнтген далі вынік: у страўніку хлопца знаходзіцца маленькая рацыя. Нягледзячы на грамадскае асуджэнне, а таксама тое, што маладога чалавека выключылі з ліку ўдзельнікаў, журы ўсё ж выдала жулікам дыплом «за
арыгінальны падыход».
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

ВЯРТАННЕ З ЗАХАВАННЕМ
УПАЎНАВАЖАНЫ ПА СПРАВАХ РЭЛІГІЙ І НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЯЎ ЗАКЛІКАЎ
БОЛЬШ УВАЖЛІВА СТАВІЦЦА ДА ПЕРАДАЧЫ ПОМНІКАЎ ГІСТОРЫІ
І КУЛЬТУРЫ РЭЛІГІЙНЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ

У

ЧОРА на выніковай калегіі апарата Упаўнаважанага па справах
рэлігій і нацыянальнасцяў пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь
не толькі падводзіліся вынікі працы
за мінулы год, але і абмяркоўвалася
выкананне мерапрыемстваў Праграмы раз віц ця кан фе сій най сфе ры,
нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на
2006—2010 гады, а таксама ставіліся
задачы на наступныя 5 гадоў. Сярод
праблемных пытанняў Упаўнаважаны па справах рэ лі гій і на цыя нальнасцяў Леанід ГУЛЯКА назваў захаван не гіс то ры ка-культур най спадчы ны з бо ку рэ лі гій ных ар га ні зацый.
— Нягледзячы на падтрымку дзяржавы
і рэальную дапамогу на рэспубліканскім і
мясцовым ўзроўнях, рэлігійнымі арганізацыямі ў недастатковай ступені забяспечваюцца ахоўныя абавязацельствы, — паведаміў Упаўнаважаны. — У шэрагу выпадкаў
рэлігійныя арганізацыі не прымаюць мер па
захаванні помнікаў, спасылаючыся на недахоп фінансавых сродкаў. Таму трэба
больш уважліва адносіцца да пытанняў перадачы рэлігійным арганізацыям аб'ектаў,
якія з'яўляюцца перш за ўсё помнікамі гісторыі і культуры.
Акрамя таго, заўважыў Леанід Гуляка,
рэлігійныя арганізацыі не заўсёды афармляюць праектна-каштарысную дакументацыю на правядзенне рамонтна-рэстаўрацыйных работ, што выклікае справядлівыя
нараканні з боку Міністэрства культуры і органаў пракуратуры. У сувязі з гэтым Упаўнаважаны параіў мясцовым органам улады
больш увагі надаваць тлумачальнай рабоце
з кіраўніцтвам рэлігійных арганізацый.
Сярод аб'ектаў, якія маюць вялікае значэнне для гісторыі і культуры Беларусі, развіцця рэлігійнага турызму і якім будзе нададзена ўвага з боку дзяржавы ў наступныя
пяць гадоў, на калегіі былі названы Жыровіцкі Свята-Успенскі манастырскі комплекс
і Спаса-Ефрасіннеўскі жаночы манастыр у
Полацку. Адносна Жыровіцкага манастырскага комплексу ўжо распрацаваны праект

Вандалізм

адпаведнай праграмы на 2011—2015 гады,
які знаходзіцца зараз на ўзгадненні ва ўрадзе краіны. Папярэдні падлік выдаткаў на
гэты праект складае каля 50 млрд рублёў.
За апошнія два гады на рэстаўрацыйныя
работы Жыровіцкага Свята-Успенскага манастырскага комплексу і Мінскай духоўнай
акадэміі і семінарыі было выдаткавана
дзяржавай больш за 15 млрд рублёў. Са
сродкаў рэспубліканскага бюджэту летась
значна дапамаглі ў рэстаўрацыі таксама
Свята-Уваскрэсенскага сабора ў Барысаве, Успенскага манас тыра ў Пус тынках
Мсціслаўскага раёна, былога калегіума езуітаў у вёсцы Юровічы Калінкавіцкага раёна
(цяпер праваслаўны манастыр), касцёла
Божага Цела ў Нясвіжы.
Летась у нашай краіне было зарэгістравана 56 новых рэлігійных абшчын (з іх 36
праваслаўных і 5 рымска-каталіцкіх). Прычым традыцыйна ў заходніх абласцях захоўваецца больш высокая рэлігійнасць.
На пачатак гэтага года ў нашай краіне
было зарэгістравана ўсяго 3162 рэлігійныя
абшчыны. Гэтая лічба адлюстроўвае колькасць абшчын усіх, зарэгістраваных у Беларусі, 25 рэлігійных канфесій і напрамкаў.
Амаль палова з іх, больш за паўтары тысячы, належыць Беларускай праваслаўнай
царкве. За апошнія 15 гадоў колькасць праваслаўных прыходаў павялічылася амаль у
чатыры разы. Акрамя таго, у нашай краіне
дзейнічаюць 32 манастыры (летась быў зарэгістраваны адзін новы — Усяміласцівага
Спаса жаночы манастыр у Кобрыне) і 5
духоўных навучальных устаноў Беларускай
праваслаўнай царквы.
Адным з праблемных пытанняў у адносінах дзяржавы з праваслаўнымі арганізацыямі з'яўляецца будаўніцтва новых храмаў. Больш дакладна — з'яўленне даўгабудаў. Леанід Гуляка звярнуў увагу мясцовых
органаў улады на тое, каб дазволы на будаўніцтва новых цэркваў не выдаваліся ў
тых мясцовасцях, дзе ёсць недабудаваныя
храмы — такіх па Беларусі 150.
Забяспечанасць праваслаўных прыходаў культавымі будынкамі складае 85 працэнтаў. За 20 апошніх гадоў Праваслаўнай
Царкве было перададзена 840 былых куль-

тавых і іншых будынкаў. На сёння дзейнічае
1334 праваслаўныя храмы.
Другой па колькасці вернікаў з'яўляецца
Рымска-каталіцкая царква ў Беларусі. За
20 апошніх гадоў колькасць парафій вырасла ў 4 разы і дасягнула 475. Забяспечанасць культавымі будынкамі ў католікаў
больш высокая — каля 97 працэнтаў. Калі
распачатае будаўніцтва 26 касцёлаў будзе
завершана, агульная колькасць каталіцкіх
храмаў, якія дзейнічаюць, наблізіцца да
паўтысячы. З 1988 па 2010 год дзяржава
перадала Рымска-каталіцкай царкве каля
300 аб'ектаў пад рэлігійныя мэты.
Калі праваслаўным не хапае храмаў і
сродкаў на іх будаўніцтва, то для Рымскакаталіцкай царквы праблема — забяспечанасць айчыннымі святарамі. З амаль 400
ксяндзоў 160 — замежныя грамадзяне. Беларускія каталіцкія свяшчэннаслужыцелі
рыхтуюцца ў Пінскай і Гродзенскай семінарыях. Акрамя таго, у 2009 годзе ў Баранавічах адкрыўся катэхітычны каледж для
міран.
Вядзецца распрацоўка праекта Пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Ватыканам.
Асноўным распрацоўшчыкам з'яўляецца Міністэрства замежных спраў, над тэкстам працуе таксама апарат Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў.
У Беларусі зарэгістраваны 14 пратэстанцкіх напрамкаў. Найбольш буйныя з
іх — хрысціяне веры евангельскай (пяцідзясятнікі), евангельскія хрысціяне-баптыс ты і адвентыс ты сёмага дня.
У 2010 годзе было зарэгістравана 6 новых іўдзейскіх абшчын. У нас дзейнічаюць
тры іўдзейскія напрамкі. Летась было завершана будаўніцтва сінагогі ў Мінску, якая
стала 7-м дзеючым іўдзейскім храмам у
краіне. Яшчэ 4 культавыя будынкі знаходзяцца ў стане рэканструкцыі. Найбольш
востра стаіць пытанне пра рэканструкцыю
сінагогі ў Гродне, якая была перададзена
іўдзейскай арганізацыі яшчэ ў 1992 годзе.
Іслам у нашай краіне прадстаўлены 25
абшчынамі, з іх 24 — суніцкага кірунку і
адзін — шыіцкага. Зарэгістраваны два аб'яднанні, дзейнічае 5 мячэцяў.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

АПАГАНЕНАЯ ПАМЯЦЬ

На могілках «Русіна», якія знаходзяцца ў некалькіх кіламетрах ад Баранавічаў, пахаваны лётчыкі — Аляксандр Марфіцкі і Аляксандр Жураўлевіч.
Летам 2009 года яны загінулі пад польскім горадам
Радам. Падчас авіяшоу іх самалёт пацярпеў аварыю.
Лётчыкі здолелі адвесці знішчальнік ад трыбун з гледачамі, але самі загінулі.
На магілах А. Марфіцкага і А. Жураўлевіча стаяць
помнікі з чорнага граніту. Яшчэ нейкі дзень таму там
былі лампады, а сёння іх няма. Невядомыя вандалы
тыя лампады спілавалі.
І справа тут не ў іх кошце, а ў памяці, якую апаганілі.
Вось што паведаміў дырэк тар КУП «Памяць»
Уладзімір ПАЎЛАЎ (гэтаму прадпрыемству належаць
могілкі «Русіна»):
— Сумна, што такое здарылася. Але могілкі сёння
разрасліся і займаюць вялікую тэрыторыю. Мы паведамілі ў міліцыю — зладзеяў шукаюць.
— Уладзімір Іванавіч, колькі вартаўнікоў на могілках?
— Вартаўнік адзін, але нават калі б іх было дзесяць,

то ўсачыць за кожнай магілай немагчыма. Плот для
вандалаў не перашкода. Магілы лётчыкаў знаходзяцца ў глыбіні, там ідзе будаўніцтва... Бяда наша ў тым,
што такі выпадак не адзіны.
Сапраўды, крадуць з магіл усё, што блішчыць, і не
толькі. Здымаюць агароджы, нейкія элементы з нержавеючай сталі, а пра бронзу і медзь і гаворкі няма.
Летась з адной званіцы ў Ганцавіцкім раёне ўкралі
звон, а другі злодзеі толькі здолелі спусціць на зямлю
— цяжкі быў.
Калі ёсць попыт на каляровы метал, то яго будуць
здаваць. А адкуль тая бронза — гэта цікавіць хіба што
міліцыю. Скупляюць метал і падпольна, а выйсці на
тых скупшчыкаў няпроста. Камерцыя і сумленне іншым разам — рэчы несумяшчальныя.
P.S. Як стала вядома ўчора ў канцы дня, супрацоўнікі Баранавіцкага РАУС знайшлі ўкрадзеныя з магіл
4 лампадкі. Злодзей здаў іх скупшчыку каляровага
металу. Апошні паведаміў, што не ведаў, адкуль гэтыя
латунныя рэчы.
Затрымалі і злодзея. Ім аказаўся 21-гадовы беспрацоўны жыхар горада.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ
НА 1 СТУДЗЕНЯ —
9 МЛН 481,1 ТЫС. ЧАЛАВЕК
пра гэта паведамілі БЕЛТА ў Нацыянальным
статыстычным камітэце.
У параўнанні з 1 студзеня 2010 года жыхароў
краіны стала менш на 18,9 тыс. чалавек. Скарачэнне колькасці насельніцтва абумоўлена перавышэннем на 29,2 тыс. чалавек колькасці памерлых над колькасцю народжаных пры дадатным
міграцыйным прыросце 10,3 тыс. чалавек (у мінулым годзе ў Беларусь прыбыло 17 тыс. 169
чалавек, выбыла 6 тыс. 866).
Колькасць жыхароў павялічылася толькі ў Мінску — з 1 млн 843,7 тыс. чалавек на 1 студзеня
2010 года да 1 млн 864,1 тыс. на 1 студзеня гэтага года. У астатніх рэгіёнах рэспублікі колькасць
жыхароў за мінулы год зменшылася. У выніку на
1 студзеня ў Гомельскай вобласці налічвалася
1 млн 435 тыс. чалавек, у Мінскай — 1 млн 411,4
тыс., у Брэсцкай — 1 млн 394,7 тыс., у Віцебскай
— 1 млн 221,8 тыс., у Магілёўскай — 1 млн 88,1
тыс., у Гродзенскай — 1 млн 66 тыс. чалавек.

У выніку лабавога
сутыкнення легкавушкі
і грузавіка загінуў чалавек
25 студзеня каля 18 гадзін на аўтадарозе
«Мінск—Гомель» паблізу пасёлка Сасновы Асіповіцкага раёна лоб у лоб сутыкнуліся аўтамабілі «Форд Мандэа» і МАЗ, які належыць ААТ «Лідахлебапрадукт». Паводле інфармацыі Магілёўскай ДАІ, «Форд» выехаў на паласу сустрэчнага
руху, дзе сутыкнуўся з грузавіком. У выніку 34гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля, жыхар
Мінска, загінуў на месцы. Аўтамабіль пераўтварыўся ў груду металалому, і выратавальнікам
МНС давялося дэблакіраваць цела чалавека з
дапамогай спецыяльнага інструмента.
Ілона ІВАНОВА.

Фота Магілёўскага абласнога УМНС.

Ликвидационная комиссия УП «Ландыш»

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН
с применением метода понижения начальной цены
по продаже следующих объектов недвижимости:
Лот 1. Швейный цех об. пл. 394,2 кв. м, склад для топлива об. пл.
68,6 кв. м, производственный цех об. пл. 272,6 кв. м, котел КСИ-0,09Т,
забор чугунный, туалет кирпичный. Минскай обл., Слуцкий р-н, д. Греск,
ул. Минская, 1.
Начальная цена
232731406 белорусских рублей
предмета аукциона
Минимальная цена
46546281 белорусский рубль
предмета аукциона
Размер задатка
3878857 белорусских рублей
Площадь земельного участка 0,3272 га, находящегося в постоянном
пользовании УП «Ландыш». Минская обл., Слуцкий р-н, д. Греск,
ул. Минская, 1.
Задаток перечисляется на р/с 3012200130017 в ОАО «БелАПБ»
г. Слуцк, МФО 153001921, УНП 600154422, УП «Ландыш».
Аукцион состоится 02.02.11 г. в 12.00 по адресу: 223610 г. Слуцк,
ул. М. Богдановича, 57а. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 01.02.2011 года до 16.00 по указанному адресу.
Тел. 801795 2 43 26; 8029 670 96 63.

