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Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 от 26 мая 2014 года, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, 
что в соответствии с решением Наблюдательного совета 

ОАО «Белагропромбанк», на основании предложения Правления 
ОАО «Белагропромбанк» 

22 декабря 2015 года ПРОВОДИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

Место нахождения общества, место и время проведения собрания: 
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи сельскохозяйствен-

ному унитарному предприятию «Озерицкий-Агро».
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи открытому акцио-

нерному обществу «Туровщина».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг по 
состоянию на 14 декабря 2015 года.

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие 
в Общем собрании акционеров, могут знакомиться по месту нахождения Прав-
ления ОАО «Белагропромбанк» (г. Минск, проспект Жукова, 3) с 14 по 20 дека-
бря 2015 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться 
в ОАО «Белагропромбанк», его филиалы по месту нахождения акционеров, а 
также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представите-
лей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не 
позднее 20 декабря 2015 года по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, 
депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, на-
рочным по месту нахождения Правления банка и филиалов по месту нахож-
дения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сред-
ствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 54 или 229 64 51 с 
обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, за-
полненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установ-
ленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 59.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА 

РЭС ПУБ ЛІ КІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ 

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

18 снеж ня 2015 го да ў 15.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па ся-
джэн не дзя ся тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

— Ігар Мі ка ла е віч, мне зда ец ца, Круп-
шчы на перс пек тыў ная ў пла не ту рыз-
му. Што вы, як кі раў нік ра ё на, па ра і лі б 
па гля дзець на вед ні кам?

— У вёс цы Бе лае на ша га ра ё на на-
ра дзіў ся лёт чык-кас ма наўт Ула дзі мір 
Ка ва лё нак. Яму ўста ноў ле ны пом нік у 
цэнт ры го ра да. Ад на з экс па зі цый у гіс-
то ры ка-края знаў чым му зеі пры све ча на 
Ула дзі мі ру Ва сіль е ві чу. Тут зна хо дзіц ца 
ска фандр, у якім ён ля таў у кос мас, а 
так са ма ін шыя яго рэ чы, кні гі. Ула дзі мір 
Ка ва лё нак рэ гу ляр на на вед вае сваю ра-
дзі му, уру чае вы пуск ні кам на га рад ской 
пло шчы ва ўра чыс тай аб ста ноў цы атэс-
та ты аб за кан чэн ні шко лы. Наш сла ву ты 
зям ляк трой чы па бы ваў у кос ма се. Ад-
ной чы яго спы та лі: ка лі б пра па на ва лі 
яшчэ раз па ля цець, ці зга дзіў ся б? На 
што ён ад ка заў: «Ка лі б гэ та бы ло па-
трэб на для ма ёй кра і ны, то зра біў бы, не 
за дум ва ю чы ся».

У вёс цы Асе ча на на ра дзі ла ся не ад на-
ра зо вая алім пій ская чэм пі ён ка па ака дэ-
міч най грэб лі Ка ця ры на Кар стан. У му зеі 
за хоў ва юц ца яе ўзна га ро ды, аса біс тыя рэ-
чы. Уся го ж круп ская зям ля да ла Бе ла ру сі 
11 Ге ро яў Са вец ка га Са ю за. Тут па чы на лі 
свой шлях 200 дак та роў і кан ды да таў на-
вук, вя до мыя мас та кі, паэ ты, пісь мен ні кі.

— Ра ён сла віц ца не толь кі людзь мі, 
але і ці ка вы мі гіс та рыч ны мі пом ні ка мі. 
Ці не так?

— Са праў ды, возь мем, на прык лад, ся-
дзі бу Кар ла і Ма рыі Свяц кіх. Яна ўзве дзе-
на ў па чат ку XX ста год дзя. З ся дзіб на га 
комп лек су да на шых дзён за ха ва лі ся дом, 
фраг мен ты пар ку, гас па дар чыя па бу до вы. 
У 1896 го дзе па ме шчык за сна ваў фаб ры ку 
за пал ка вай са лом кі, дзе пра ца ва лі 50 ча-
ла век. Па тым ча се — буй ное прад пры ем-
ства. Боль шасць пра дук цыі экс пар та ва ла-
ся ў Аме ры ку. Акра мя та го, пан ва ло даў 
ган чар ным, му ка моль ным за во да мі.

Сі на го га XІX ста год дзя і кас цёл у го-
нар Свя то га Іо сі фа так са ма ад но сяц ца 
да сла ву тас цяў Кру пак. Ра ней на га рад-
ской пло шчы ста я ла царк ва дру гой па ло-
вы XІX ста год дзя. У ча сы ва яў ні ча га атэ-
із му храм раз бу ры лі. Але вер ні кі ноч чу 
за ка па лі ма лы ку пал у ага ро дзе. Гэ тыя 
лю дзі жы лі на ву лі цы Ле нін скай. Ка лі ў 
90-х га дах са бра лі гро шы на бу даў ніц-
тва но вай царк вы, мяс цо выя ста ра жы лы 
ўспом ні лі пра сха ва ную свя ты ню. Ад шу-
ка лі яе і ўста на ві лі на хра ме. Яго ад кры-
ваў і асвя чаў у 1999 го дзе міт ра па літ 
Мін скі і Слуц кі Фі ла рэт. У вёс ках Ху даў-
цы і Грыц ка ві чы — ці ка выя драў ля ныя 
цэрк вы На ра джэн ня Ба га ро дзі цы і Свя-

та-Пра аб ра жэн ская. У вёс цы Ка лод ні ца 
драў ля ная царк ва не за ха ва ла ся, але яе 
ру і ны за ча роў ва юць.

— Круп ская зям ля — най пры га жэй-
шы ку ток Бе ла ру сі і па сва ёй пры ро-
дзе. Тут зна хо дзіц ца не паў тор ны ланд-
шафт ны за каз нік рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня «Ся ля ва». Як вы ка рыс тоў ва-
юц ца гэ тыя пе ра ва гі ў мэ тах ту рыз му, 
ад па чын ку?

— На Вы спе, што па ся род во зе ра Ся ля-
ва, зной дзе ны пер шыя па се лі шчы лю дзей 
3-га ты ся ча год дзя да на шай эры, скарб, 
ста ра даў няе скро не вае жа но чае ўпры га-
жэн не, печ для вы плаў кі жа ле за і шмат 
ін ша га.

Па ад ной з вер сій, у 1942 го дзе ў во-
зе ра ўпаў бам бар дзі роў шчык «ПЕ-8», які 
пе ра во зіў зо ла та па па пя рэд ніх па стаў ках 
па ленд-лі зе ў Анг лію. А ў во зе ры Ста я чым 
ні бы за топ ле ны скарб На па ле о на. Гэ та ўсё 
пры ваб лі вае ў ра ён ра ман ты каў, ту рыс таў, 
якія хо чуць раз га даць та ям ні цы, што ха ва-
юць вод ныя хва лі.

Па раў наль на ня даў на на бе ра зе во-
зе ра Ся ля ва па бу да ва ны кем пінг, які 
ад па вя дае еў ра пей скім стан дар там. 
Та кіх у Бе ла ру сі больш ня ма. Тут ство-
ра ны ўмо вы як для ак тыў на га, так і для 
па сіў на га ад па чын ку, пра па ноў ва юц ца 
раз на стай ныя вод ныя за ба вы, ку пан не, 
ры бал ка, ка тан не на лод ках. У кем пін гу 
ёсць гас ця выя до мі кі на два і тры мес цы, 
двух па ка ё выя і ад на па ка ё выя па лат кі (а 
так са ма мес цы, дзе ту рыс ты мо гуць па-
ста віць свае). Гэ та да зво лі ла ўпер шы ню 
пра вес ці рэс пуб лі кан скі ту рысц ка-спар-
тыў ны злёт кем пе раў. У ім пры ня лі ўдзел 
ама та ры з Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, Укра і ны, 
Лат віі. Спа дзя ю ся, што гэ тая тра ды цыя 
за ма цу ец ца на на шай зям лі і да зво ліць 
пры цяг нуць но вых ту рыс таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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У КРУП КАХ МА ЛО ЛІ 
ЗНАТ НЫЯ КРУП КІ

Круп скі ра ён, што на Мін шчы не, вы цяг ну ты 
з поў на чы на поў дзень і сва і мі кон ту ра мі 
на гад вае вя лі кае сэр ца. У маі 1991 го да яго 
ад мі ніст ра цый ны цэнтр — га рад скі па сё лак 
Круп кі — атры маў ста тус го ра да. Ёсць не каль кі 
вер сій па хо джан ня наз вы па се лі шча. Па ад ной 
з іх, не ка лі на ра цэ Бобр ста яў млын, дзе ма ло лі 
знат ныя кру пы, якія ад праў ля лі за мя жу, 
у тым лі ку і ў Аме ры ку. Круп кі ўклю ча ны ў склад 
рэс пуб лі кан скіх ту рыс тыч ных пра грам, 
якія ма юць на мэ це эка ла гіч ны ту рызм, 
ад па чы нак вы хад но га дня, ад па чы нак 
для да рос лых і дзя цей.
Чым пры ваб ныя Круп кі для ту рыс таў, што тут мо гуць ім пра па на ваць? 
Пра гэ та і ін шае рас ка заў стар шы ня Круп ска га рай вы кан ка ма Ігар ЧАС НОК.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
зна хо дзіў ся ў Маск ве з двух дзён ным афі цый ным ві зі там 
па за пра шэн ні ра сій ска га Прэ зі дэн та Ула дзі мі ра Пу ці на. 
Су стрэ ча па він на бы ла ад быц ца яшчэ ў кан цы ліс та па да, 
але бы ла пе ра не се на. Афі цый ная фар му лёў ка — 
за ня тасць прэ зі дэн таў. Су мня вац ца ў гра ніч на жорст кім 
гра фі ку дзяр жаў ных лі да раў мо жа толь кі той, 
хто ні ко лі не пра ца ваў на дзяр жаў най служ бе, 
вы шэй шай за ся рэд ні ўзро вень. Бо сту пень сва бо ды лі да ра 
ад ва рот на пра пар цы я наль ная коль кас ці тэ ле фо наў 
на яго пра цоў ным ста ле.

За час, на які быў ад кла дзе ны пры езд, ад бы лі ся ві зі ты кі раў ні ка Бе-
ла ру сі ў В'ет нам і Турк ме ні стан. У Ашха ба дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка 
вы сту піў на між на род най кан фе рэн цыі «Па лі ты ка нейт ра лі тэ ту: між на-
род нае су пра цоў ніц тва ў імя мі ру, бяс пе кі і раз віц ця». Па зі цыя Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі ві да воч ная: раз ві ваць эка на міч ную ін тэ гра цыю двух суб' ек таў 
су свет най эка но мі кі пры за ха ван ні «сва бо ды рук» у па лі ты цы. Ад сюль 
вы ні кае ідэя пе ра тва рэн ня Мін ска ў дыя ло га вую пля цоў ку Ус хо ду і За-
ха ду, якая вы гля дае глад ка на па пе ры, але ха вае ў са бе мност ва геа-
па лі тыч ных «яроў».

Вя до ма, ідэя нейт ра лі тэ ту перс пек тыў ная ва ўмо вах гла баль най ста-
біль нас ці, зра зу ме лых пра ві лаў гуль ні. Але што ра біць та ды, ка лі вы 
рас стаў ля е це фі гу ры для шах мат най пар тыі, а ваш за акі ян скі парт нёр 
гу ляе на ват не ў шаш кі, а «на вы лёт у «Ча па е ва», у «пстрыч кі»?

Свет мя ня ец ца, і не ў леп шы бок. Гэ ты пра цэс на бы вае ўсё боль шую 
глы бі ню і ды на мі ку, а ра зам з гэ тым мя ня ец ца і Еў ро па. І Бе ла ру сі тут вы-
па дае асаб лі вая ро ля. Сён ня бе ла рус кі во пыт ад мі ніст ра ван ня ў скла да-
ных знеш ніх умо вах, яе ін тэ ле кту аль ныя і вы твор чыя рэ сур сы па трэб ны 
не ва ўта піч ных, а ў цал кам праг ма тыч ных пра ек тах, якія ад па вя да юць 
ду ху бе ла ру саў як на цыі мі ра люб ных пра цаў ні коў.

У шах мат най пар тыі, якую ў гэ тыя дні рас клад ва юць на два іх Прэ зі-
дэн ты Ра сіі і Бе ла ру сі, фі гу ры абод вух гуль цоў — на бе лым ба ку дош кі. 
Су праць іх — цём ная ня вы зна ча насць су свет най эка но мі кі і знеш не па лі-
тыч ныя ры зы кі, не вя до мыя све ту з ва ен ных ча соў. І тым не менш я ўпэў-
не ны ў су мес най пе ра мо зе на шых Прэ зі дэн таў. Бо мы на ад ным ба ку.

Мі ка лай МЯ ЖЭ ВІЧ, 
док тар эка на міч ных на вук, 

пра фе сар ка фед ры еў ра пей скіх да сле да ван няў 
фа куль тэ та між на род ных ад но сін 

Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ШАХ МАТ НАЯ 
ПАР ТЫЯ: 

БЕ ЛА РУСЬ 
І РА СІЯ

АБІ ТУ РЫ ЕН ТАМ МО ГУЦЬ ДА ЗВО ЛІЦЬ 
ЗДА ВАЦЬ ЧА ТЫ РЫ ДЫС ЦЫП ЛІ НЫ НА ЦТ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На га да ем, што сё ле та для пер шай і 

дру гой про філь ных дыс цып лін тэс та выя 
ба лы, якія пры раў ноў ва юц ца на цэнт ра-
лі за ва ным тэс ці ра ван ні да не зда валь-
ня ю чай ад зна кі, бы лі ды фе рэн ца ва ныя. 
Ска жам, ка лі ма тэ ма ты ка, фі зі ка, хі мія, 
бія ло гія бы лі пер шай про філь най дыс-
цып лі най, то не зда валь ня ю чы мі пры зна-
ва лі ся ад зна кі ад 0 да 14 ба лаў. Ста ноў-
чым вы ні кам лі чы лі ся 15 ба лаў і больш. 
А ка лі тыя ж дыс цып лі ны бы лі дру гім про-
філь ным іс пы там, то план ка па тра ба ван-
няў зні жа ла ся, і абі ту ры ен ту да стат ко ва 
бы ло на браць уся го 10 ба лаў.

Пры да дат ко вым на бо ры «па ро га-
выя» зна чэн ні пра хад ных ба лаў па вы-
ні ках цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня 
за ста ва лі ся ана ла гіч ны мі асноў на му 
на бо ру. На ва кант ныя мес цы маг лі прэ-
тэн да ваць абі ту ры ен ты, якія не прай шлі 
па кон кур се пры па ступ лен ні ў ін шыя 
ВНУ, але ме лі на ру ках па трэб ныя сер-
ты фі ка ты або па сту па лі на ін шыя спе-
цы яль нас ці ў тую ж ВНУ.

На дум ку кі раў ніц тва га лоў на га аду-
ка цый на га ве дам ства, да дат ко вы на-
бор (дру гую ітэ ра цыю) мож на бы ло б 
па шы рыць на ўсе спе цы яль нас ці не 
толь кі дзён най, але і за воч най (у тым 
лі ку дыс тан цый най) і вя чэр няй фор маў 
атры ман ня аду ка цыі.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўжо на кі ра ва-
ла ва ўрад свае пра па но вы па ўдас ка на-

лен ні пра ві лаў пры ёму ў ВНУ і ся рэд нія 
спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы.

У пры ват нас ці, пра па ну ец ца пра-
да ста віць пра ва па ступ лен ня на пе да-
га гіч ныя спе цы яль нас ці без ус туп ных 
іс пы таў вы пуск ні кам про філь ных пе-
да га гіч ных кла саў, якія ма юць ад зна кі 
7 ба лаў і вы шэй шыя па ўсіх школь ных 
прад ме тах і не ні жэй шыя за 8 ба лаў — 
па ву чэб ных прад ме тах, пра ду гле джа-
ных пры па ступ лен ні на спе цы яль насць 
педагагічнага профілю.

Ёсць пра па но ва пра да ста віць пра ва 
па сту паць на за воч ную плат ную фор му 
на ву чан ня без аб ме жа ван няў па на яў-
нас ці і пра цяг лас ці пра цоў на га ста жу.

Так са ма га лоў нае аду ка цый нае ве-
дам ства пра па нуе пры зна ваць вы ні кі 
ЦТ са праўд ны мі на пра ця гу двух га доў, 
уклю ча ю чы год зда чы ЦТ. Гэ та зна чыць, 
што абі ту ры ент, яко му не па шан ца ва ла з 
па ступ лен нем, змо жа на на ступ ны год па-
спра ба ваць з ты мі ж сер ты фі ка та мі зноў 
паў дзель ні чаць у кон курс ным ад бо ры.

Ужо не ад на ра зо ва пра па ноў ва ла ся 
да зво ліць абі ту ры ен там зда ваць на ЦТ 
за мест трох ча ты ры дыс цып лі ны, каб па-
шы рыць іх маг чы мас ці пры вы ба ры спе-
цы яль нас ці і змен шыць шан цы за стац ца 
за бор там пры ём най кам па ніі. Ска жам, 
пры па ступ лен ні на хі міч ны фа куль тэт 
БДУ на спе цы яль насць «хі мія ле ка вых 
злу чэн няў» трэ ба зда ваць хі мію і бія-
ло гію, а на «хі мію вы со кіх энер гій» — 

хі мію і ма тэ ма ты ку. І ка лі абі ту ры ент 
не пра хо дзіць па сва іх ба лах на вель мі 
за па тра ба ва ную ў мо ла дзі пер шую спе-
цы яль насць, то ён не мо жа па даць свае 
да ку мен ты і на ўсе ін шыя спе цы яль нас ці 
хі міч на га фа куль тэ та. Дык ча му б ім не 
да зво ліць зда ваць і хі мію, і бія ло гію, і 
ма тэ ма ты ку? Плюс для ўсіх за ста ец ца 
аба вяз ко вае ЦТ па дзяр жаў най мо ве... 
Ка лі гэ тая пра па но ва Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі бу дзе за цвер джа на, то абі ту ры ен-
ты 2017 го да ўжо змо гуць ска рыс тац ца 
та кой маг чы мас цю.

Так са ма бу дзе пра ду гле джа на не-
каль кі рэ зер во вых дзён для зда чы ЦТ, 
каб у абі ту ры ен таў, якія за хва рэ лі пад-
час «асноў най хва лі», бы ла маг чы масць 
да гнаць упу шча нае, або ў тых жа вы-
пуск ні коў ра сій скіх школ, якія не па спя-
ва юць у чэр ве ні пры ехаць у Бе ла русь 
і здаць ЦТ з-за сва іх эк за ме наў, быў 
шанц паў дзель ні чаць у кон кур се на бюд-
жэт ныя мес цы.

Рэк тар Мінск ага дзяр жаў на га лінг-
віс тыч на га ўні вер сі тэ та На тал ля БА-
РА НА ВА пра па на ва ла па леп шыць ін-
фар ма ван не абі ту ры ен таў пра сі ту а цыю, 
якая склад ва ец ца з кон кур сам. У апош нія 
га ды, на га да ем, аб наў лен не ін фар ма цыі 
пра коль касць па да дзе ных да ку мен таў 
ад бы ва ец ца кож ныя тры га дзі ны: у 9.00, 
12.00, 15.00 і 18.00 што дня.

— Ме на ві та з гэ тай мэ тай у на шым 
уні вер сі тэ це ін фар ма цыя пра коль касць 

да ку мен таў, што па да юц ца на ўсе спе-
цы яль нас ці, па сту пае да абі ту ры ен та ў 
рэ жы ме ан лайн: гэ та зды мае шмат пы-
тан няў, та му што абі ту ры ен ты мо гуць 
у лю бы зруч ны для іх час (у 10 га дзін, 
у 17, хоць ноч чу) атры маць са мую ак-
ту аль ную ін фар ма цыю і свое ча со ва 
пад рых та вац ца або да свай го пос пе-
ху, або да праб лем, з які мі да вя дзец-
ца су тык нуц ца, — пад крэс лі ла На тал ля 
Ба ра на ва. — Мы лі чым мэ та згод ным 
ука ра ніць у прак ты ку пра цы пры ём ных 
ка мі сій ін фар ма ван не абі ту ры ен таў пра 
бя гу чы пра хад ны бал. Мы гэ та спра ба-
ва лі ра біць, і му шу кан ста та ваць, што 
та кая ме ра да па ма гае змен шыць на-
пру жан не на вост ра за па тра ба ва ных у 
абі ту ры ен таў спе цы яль нас цях у апош нія 
дні. Ска жам, ка лі я ба чу, што ў мя не 300 
ба лаў, а бя гу чы пра хад ны бал ужо 304, 
зна чыць, у мя не ёсць час вы зна чыц ца з 
тым, што ра біць да лей.

Рэк тар МДЛУ лі чыць не зу сім пра-
віль ным за кры ваць для абі ту ры ен-
таў ста тыс ты ку па да чы да ку мен таў у 
15.00 — за тры га дзі ны да за крыц ця 
пры ём ных ка мі сій.

— Рас ка жу, што ад бы ва ец ца ў гэ-
тыя тры га дзі ны ў на шым уні вер сі тэ це. У 
пры ём най ка мі сіі сі ту а цыя мак сі маль на 
аб васт ра ец ца: абі ту ры ен ты хва лю юц-
ца, на ват пла чуць, пры чым нер ву юц ца 
прэ тэн дэн ты не з са мы мі ніз кі мі ба ла мі, 
а з ба ла мі, якія на блі жа ны да пра хад-

но га. У мя не, на прык лад, 304 ба лы, а 
я ба чу, што пра хад ны бал бу дзе па між 
300 і 310. І што мне ра біць? Пры вя ду 
рэ аль ны прык лад: за тры га дзі ны да 
за крыц ця пры ём най ка мі сіі пра хад ны 
бал на ад дзя лен не кі тай скай мо вы ў нас 
змен шыў ся з 366 да 321, та му што абі ту-
ры ен ты на ўся ля кі вы па дак за бра лі свае 
да ку мен ты і па да лі іх на спе цы яль насць 
па асноў най за меж най мо ве, якую яны 
вы ву ча лі ў шко ле. А кі тай скую мо ву вы-
ра шы лі вы браць ужо дру гой за меж най 
мо вай для вы ву чэн ня.

Рэк тар лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та 
пра па на ва ла так са ма пра да стаў ляць 
больш пад ра бяз ную ста тыс ты ку па ба-
лах: па куль што ў таб лі цах пры во дзіц-
ца коль касць абі ту ры ен таў з ба ла мі ў 
ме жах 300—310, 320—330, 340—350 і 
гэ так да лей. Але для тых, хто па сту пае, 
гэ тай ін фар ма цыі не да стат ко ва.

— Та кая ме ра да зво ліць зняць ажы-
я таж і вы клю чыць па мыл ко выя эма цы-
я наль ныя ра шэн ні не ў са мых сла бых 
абі ту ры ен таў, а ў тых, хто мае су му 
ба лаў, кры ху ні жэй шую за пра хад ны 
бал, — лі чыць На тал ля Ба ра на ва. — 
Мы ўжо спра ба ва лі гэ та ра біць, і та кое 
ін фар ма ван не вель мі спа да ба ла ся абі-
ту ры ен там: яны тут жа ад зна чы лі яго 
пе ра ва гі ў элект рон най пе ра піс цы з пры-
ём най ка мі сі яй.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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КАБ «КРЫ МІ НАЛЬ НЫ 
ВО ПЫТ» 

НЕ ПЕ РА ДА ВАЎ СЯ,
асу джа ных пер шы раз 

бу дуць тры маць асоб на
Ме на ві та гэ та га ас пек ту да ты чац ца асноў ныя зме ны і 
да паў нен ні ў Кры мі наль на-вы ка наў чы ко дэкс, якія дэ пу-
та ты Па ла ты прад стаў ні коў пры ня лі ў пер шым чы тан ні на 
ўча раш няй се сіі. Та кім чы нам, на дум ку рас пра цоў шчы каў 
за ко на пра ек та і дэ пу та таў, змен шыц ца пе ра ем насць у 
кры мі наль ным ася род дзі.

— Мы б не ха це лі, каб кры мі наль ны во пыт ад ных пе ра да ваў ся 
ін шым на ват ва ўмо вах уста ноў ад кры та га ты пу, — за явіў Ігар 
ШУ НЕ ВІЧ, мі ністр унут ра ных спраў. — Зра зу ме ла, што та кі 
пра цэс ад бы ва ец ца ў ней кай ме ры, ад нак мы імк нём ся мі ні мі за-
ваць гэ тыя маг чы мас ці ў тым лі ку і для та го, каб зра біць да лей-
шую са цы я лі за цыю та кіх гра ма дзян больш эфек тыў най.

Трэ ба ска заць, што гэ тае но ва ўвя дзен не ў Кры мі наль на-вы-
ка наў чы ко дэкс ба зу ец ца на во пы це су свет ных кра ін. Боль шая 
част ка тых лю дзей, што ся дзе лі ў тур ме ўпер шы ню, пас ля са-
цы я лі зуюц ца і жы вуць нар маль ным жыц цём, не звя за ным са 
зла чын ным све там.

ЯК АД СА ЧЫЦЬ ТЫХ, ХТО ЕДЗЕ Ў ІДІЛ?
Ад каз ва ю чы пас ля прад стаў лен ня за ко на пра ек та на пы тан ні 

жур на ліс таў пра тое, ці ёсць гра ма дзя не на шай кра і ны, што да-
лу чы лі ся ці імк нуц ца да лу чыц ца да ІДІЛ, мі ністр унут ра ных спраў 
па ве да міў, што та кія прэ цэ дэн ты ёсць.

— Ня ма дак лад ных спо са баў, якія вы яў ля лі б, дзе ля ча го ча-
ла век едзе за мя жу, — ад зна чыў мі ністр. — Ён, без умоў на, не 
дэк ла руе свай го жа дан ня ва я ваць. Прос та едзе, умоў на ка жу-
чы, у Тур цыю, ней кім чы нам трап ляе на тэ ры то рыю так зва най 
«Іс лам скай дзяр жа вы». Мы мо жам ка заць пра ўдзел у гэ тым 
пра цэ се толь кі та ды, ка лі ёсць фак тыч ныя да ныя. У гэ тым вы-
пад ку ор га ны ўнут ра ных спраў, спец служ бы мо гуць ра біць ад па-
вед ныя вы сно вы. Та кія прэ цэ дэн ты ёсць, так са ма як і з ты мі, хто 
ўдзель ні чае ў ба я вых дзе ян нях на тэ ры то рыі Укра і ны. Па кож ным 
вя до мым вы пад ку мы пра во дзім пра вер ку.

Ад каз ва ю чы на пы тан не пра коль касць тых, хто едзе ў ІДІЛ з 
на шай кра і ны, Ігар Шу не віч па ве да міў, што, згод на з яго звест-
ка мі, та кіх лю дзей больш за 10.

ЗА ПА РУ ШЭН НЕ ТЭХ РЭГ ЛА МЕН ТУ — 
ДА 200 БА ЗА ВЫХ

Эду ард СЯНЬ КЕ ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
па за ка на даў стве, рас ка заў пра но ва ўвя дзе нні ў Кры мі наль-
ным ко дэк се, Ко дэк се аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, 
Пра цэ су аль на-вы ка наў чым ко дэк се аб ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн нях.

— Зме ны ты чац ца аба ро ны ай чын на га рын ку ад па ста вак 
не даб ра якас най пра дук цыі, якая не ад па вя дае тэх ніч на му рэг ла-
мен ту Мыт на га са ю за і Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, — па-
ве да міў дэ пу тат. — Уз мац ня ец ца ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
за па стаў ку та кой пра дук цыі ў на шу кра і ну.

Па сло вах пар ла мен та рыя, пра ду гледж ва ец ца па ве лі чэн не 
да 200 ба за вых ве лі чынь ад каз нас ці за па ру шэн не тэх рэг ла-
мен ту.

— Мы ўва хо дзім у Мыт ны са юз, та му ідзе ўні фі ка цыя за ка на-
даў ства, — па тлу ма чыў Эду ард Сянь ке віч. — Па доб ная ад мі ніст-
ра цый ная ад каз насць ужо ўве дзе на ў Ра сіі і Ка зах ста не.

ГА РАН ТЫЯ БЯС ПЕ КІ
Бяс пе ка на прад пры ем стве, ума ца ван не пра цоў най дыс цып-

лі ны — асноў ная мэ та змен, што ўно сяц ца ў Ко дэкс аб ад мі ніст-
ра цый ных пра ва па ру шэн нях.

— У пер шую чар гу зме ны ў ко дэкс на кі ра ва ны на ўзмац нен-
не пра цоў най дыс цып лі ны і, як вы нік, на зні жэн не вы твор ча га 
траў ма тыз му і да рож на-транс парт ных зда рэн няў, — ад зна чыў 
Ігар СТАН КЕ ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
пра цы і са цы яль ных пы тан нях. — Перш за ўсё — уз мац нен-
ня ад каз нас ці пра ца даў цы ў тым, што ты чыц ца пра хо джан ня 
ме ды цын скіх агля даў ра бот ні каў — як пе рад па чат кам пра цы, 
так і ў пра цэ се.

Уз мац ня ец ца ад каз насць кі раў ні ка за не пра хо джан не ра бот ні-
ка мі агля ду на ал ка голь нае, так січ нае, нар ка тыч нае ап'я нен не.

— Гэ та звя за на перш за ўсё з тым, што ў за ко не Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб ахо ве пра цы гэ тыя па тра ба ван ні вы кла дзе ны — гэ та 
зна чыць, лю дзі, якія пра цу юць ва ўмо вах па вы ша най не бяс пе кі, 
у шкод ных умо вах пра цы, аба вя за ны пра хо дзіць ме ды цын скі 
агляд. У пер шую чар гу гэ та звя за на з тым, што ня шчас ныя вы-
пад кі на вы твор час ці час та з'яў ля юц ца вы ні кам зна хо джан ня 
ра бот ні ка ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

ПРА ВА НА ТА ВАР НЫ ЗНАК
У дру гім чы тан ні быў пры ня ты за ко на пра ект, што ўно сіць зме-

ны і да паў нен ні ў не ка то рыя за ко ны на шай кра і ны па пы тан нях 
пра ва вой ахо вы та вар ных зна каў і зна каў аб слу гоў ван ня.

— Пра ва пры мя няль ная прак ты ка па ка за ла: гэ тыя зме ны не-
аб ход ны, та му што за кон быў пры ня ты ў 1993 го дзе, у но вай 
рэ дак цыі — у 2000 го дзе, — за ўва жыў Ва сіль МІХ НО, член Па-
ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы. — Зме ны 
ты чац ца, перш за ўсё, двух асноў ных пунк таў. Па-пер шае, гэ та 
вы ключ нае пра ва на та вар ны знак, па-дру гое, ад каз насць за 
па ру шэн не гэ та га вы ключ на га пра ва.

Ва сіль Міх но пад крэс ліў, што кож ны, хто вы раб ляе пра дук-
цыю, па ві нен мець пра ва на та вар ны знак. Па ру шэн не вы ключ-
на га пра ва цяг не за са бой санк цыі ў знач ным па ме ры — да 
50 ты сяч ба за вых ве лі чынь.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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КА ЗАХ СТАН ПА ПРА ВЕ 
ГА НА РЫЦ ЦА ДА СЯГ НЕН НЯ МІ

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка ад 
імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та па він ша ваў Прэ-
зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка зах стан Нар сул та на На за рба е ва з 
на цы я наль ным свя там — Днём Не за леж нас ці.

«Ка зах стан па пра ве га на рыц ца да сяг нен ня мі ва ўма ца ван ні 
дзяр жаў нас ці, за бес пя чэн ні гра мад скай зго ды, па бу до ве эфек-
тыў най эка но мі кі, ума ца ван ні між на род на га аў та ры тэ ту», — га-
во рыц ца ў він ша ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, што стра тэ гіч ныя са юз-
ніц кія ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Ка зах ста нам, якія вы лу ча-
юц ца ня змен най уза ем най пад трым кай і вы со кай вы ні ко вас цю 
су мес най пра цы, бу дуць і да лей па глыб ляц ца на ка рысць дзвюх 
кра ін.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Беларусь.

ПРЫ ГО ЖАЯ ЛІЧ БА, УЗЯ ТАЯ З НЕ БА
Па са жы ра па-
ток Авія кам па-
ніі «Бел авія» 
ў п е р  ш ы  н ю 
ў сва ёй гіс то-
рыі да сяг нуў 
двух міль ё наў 
ча ла век.

Двух міль ён ны 
па са жыр быў вы зна ча ны на рэ гіст ра цыі рэ гу ляр на га рэй са 
Амстэр дам — Мінск. Ім ста ла Воль га Гуд цо ва. Юбі лей на му 
па са жы ру бы ло пад рых та ва на свя та: у аэ ра пор це пад мек сі-
кан скія ма ты вы му зыч на га ка лек ты ву «Ма ры а чы» дзяў чы ну 
су стра ка лі прад стаў ні кі авія кам па ніі і СМІ.

Агуль ная коль касць пе ра ве зе ных па са жы раў па вы ні ках 
гэ та га го да, як мяр ку ец ца, бу дзе раў няц ца 2 085 000. Ле тась 
гэ ты па каз чык склаў 1 973 000. Як ад зна чы лі ў авія кам па-
ніі, пер шы раз за 19 га доў пра цы атры ма ла ся пе ра вес ці два 
міль ё ны па са жы раў менш чым за год. Пры чым сё ле та ру беж 
у міль ён быў прой дзе ны яшчэ ў лі пе ні. Рост па са жы ра па то ку 
стаў маг чы мым дзя ку ю чы раз віц цю марш рут най сет кі, па ве-
лі чэн ню час та ты вы ка нан ня рэй саў і коль кас ці тран зіт ных па-
са жы раў. Паў плы ва лі так са ма па шы рэн не пар ка па вет ра ных 
суд наў і пла на мер ны пе ра ход на гіб рыд ную ма дэль ар га ні за цыі 
пе ра во зак: у ся рэд нім та ры фы на пе ра воз кі за бя гу чы год бы лі 
зні жа ны на 20 пра цэн таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

КАБ ВЕ РЫ ЛІ Ў СЯ БЕ
За кошт срод каў гран та бу дзе ство ра на два да дат-
ко выя ча со выя пра цоў ныя мес цы для ін ва лі даў у тэ-
ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва Ло еў ска га ра ё на.

Яго ды рэк тар Ка ця ры на Ва ла се віч рас ка за ла, што атры ма-
ла ся пе ра маг чы ў кон кур се мяс цо вых іні цы я тыў у рам ках пра-
ек та між на род най тэх ніч най да па мо гі «Са дзей ні чан не раз віц цю 
на мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», які рэа лі зу ец ца 
Пра гра май раз віц ця ААН і фі нан су ец ца Еў ра са ю зам.

Зай мац ца лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, адзін з якіх 
— спі наль нік, бу дуць вы твор час цю су ве ні раў, што рас каз ва юць 

пра мяс цо выя сла ву тас ці. Та кім чы нам, як лі чаць аў та ры пра ек та, 
бу дуць да сяг ну ты роз ныя мэ ты, у тым лі ку па зі цы я на ван не Ло еў-

ска га краю як ту рыс тыч на га рэ гі ё на.
Для ўва саб лен ня пра ек та ў жыц цё пла ну ец ца на ву чыць 

ін ва лі даў ра бо це на кам п'ю та ры ў пэў ных пра гра мах. 
Зай мац ца гэ тай спра вай бу дуць у асноў ным ва лан цё ры 
— на ву чэн цы мяс цо ва га пе да га гіч на га ка ле джа.

«Важ на, — пад крэс лі вае Ка ця ры на Ула дзі мі ра ўна, — 
каб лю дзі па ве ры лі ў свае сі лы, каб зра зу ме лі, што яны 
аса біс та мно га га мо гуць да сяг нуць». Не вы клю ча на, што 
ў бу ду чы ні та кі во пыт да па мо жа ім на быць па ста ян ны 
за ро бак.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іоst@zvіаzdа.bу

У НО ВАЙ КРА МЕ — ЗНІЖ КІ І АК ЦЫІ
У Ган ца ві чах ура чыс та ад кры лі но вую кра му та ва раў 
што дзён на га по пы ту. Яна ўзве дзе на ў рэ корд на ка рот-
кія тэр мі ны — менш чым за паў го да.

Як рас ка за ла ка рэс пан дэн ту га зе ты на мес нік стар шы ні 
Ган ца віц ка га ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва Але на 
ШУ ЛЯ КОЎ СКАЯ, ма га зін па бу да ва лі ў ра ё не пры ват най за-
бу до вы па прось бах на ва сё лаў. Яшчэ коль кі га доў та му на 
мес цы да моў па ву лі цы Баг да но ві ча шу ме лі бя ро зы з ра бі на мі, 
а ця пер вы рас амаль што ка тэдж ны мік ра ра ён, яко му вель мі 
не ха па ла ма га зі на. Лю дзі не раз звяр та лі ся з гэ тай на го ды ў 
рай вы кан кам. Та му ле тась у свае пла ны спа жыў та ва рыст ва 
ўнес ла бу даў ніц тва аб' ек та.

І вось у пер шых чыс лах снеж ня ўра чыс та пе ра рэ за лі чыр-
во ную сту жач ку і ві та лі пер шых па куп ні коў. На 92 квад рат ных 
мет рах раз мяс ці лі да во лі шы ро кі асар ты мент та ва раў. А каб 
пры ва біць на вед валь ні каў, рас пра ца ва лі цэ лую сіс тэ му зні жак і 
ак цый. І ры бу, і тра ды цый ныя на ва год нія га ро шак з ку ку ру зай, 
і ін шыя та ва ры са цы яль най гру пы ў но вым ма га зі не мож на 
ку піць па дэ ма кра тыч ных цэ нах.

Па вод ле слоў Але ны Шу ля коў скай, ка а пе ра тыў ны ган-
даль у 13-ты сяч ных Ган ца ві чах пра цуе ва ўмо вах жорст кай 
кан ку рэн цыі, бо і прад пры маль ні кі не спяць у шап ку, і ганд-
лё выя гі ган ты ма юць тут свае аб' ек ты. Та кое ста но ві шча 
спраў вы му шае быць гнут кі мі і кем лі вы мі. На зва ную кра му 
рай спа жыў та ва рыст ва ўзвя ло за свае срод кі, а на на ступ ны 
год за пла на ва на бу даў ніц тва ана ла гіч на га аб' ек та так са ма ў 
но вым мік ра ра ё не го ра да.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


