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А за тым марш рут эс та фе-

ты агню «По лы мя све ту» 

бу дзе пра кла дзе ны па тэ-

ры то рыі Іта ліі, Сла ве ніі, 

Аў стрыі, Венг рыі, Сла ва кіі, 

Чэ хіі, Поль шчы і за вер шыц-

ца ў Бе ла ру сі.

«Эс та фе та агню — тра ды-

цый нае ме ра пры ем ства, якое 

пра во дзіц ца ў рам ках Алім пій-

скіх гуль няў. Для Еў ра пей скіх 

гуль няў тра ды цыя яшчэ за клад-

ва ец ца, але на І Еў ра пей скіх 

гуль нях так са ма бы ла эс та фе та 

агню, якая пра хо дзі ла толь кі па 

тэ ры то рыі кра і ны-ар га ні за та ра. 

На ша эс та фе та бу дзе ад роз ні-

вац ца боль шай маш таб нас цю 

і боль шай знач нас цю», — ад-

зна чае на чаль нік упраў лен ня 

па цы ры мо ні ях і куль тур най 

пра гра ме Ды рэк цыі Сяр гей 

Хо міч у сва ім ін тэр в'ю афі цый-

на му сай ту Гуль няў. І да дае, што 

мно гія тра ды цыі Еў ра пей скіх 

гуль няў яшчэ толь кі за клад ва-

юц ца і ме на ві та бе ла ру сы ста-

 яць ка ля іх вы то каў, якія га доў 

праз 20—30 бу дуць звык лы мі 

для па доб ных спа бор ніц тваў.

Бы ло пры ня та ра шэн не, што 

эс та фе та агню па він на стар та-

ваць у Ры ме, дзе зна хо дзіц ца 

штаб-ква тэ ра ЕАК. Мяр ку ец ца, 

што і на ўсіх на ступ ных Еў ра-

пей скіх гуль нях эс та фе та агню 

бу дзе стар та ваць ме на ві та тут. 

У Веч ным го ра дзе 3 мая ад-

бу дзец ца вя лі кая ўра чыс тая 

цы ры мо нія за паль ван ня агню 

для Гуль няў у Мін ску. Мес цам 

яе пра вя дзен ня ста не му зей ны 

комп лекс Аrа Расіs Musеum, дзе 

зна хо дзіц ца Ар ка све ту — пом-

нік ар хі тэк ту ры, уз рост яко га

больш за дзве ты ся чы га доў. 

У хо дзе ўра чыс та га ме ра пры ем-

ства бу дзе прэ зен та ва ны сім вал 

ак цыі — аліў ка вае дрэ ва, а так-

са ма за па ле ны пер шы фа кел 

эс та фе ты агню ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў.

Аліў ка вае дрэ ва вы раб ле на 

спе цы яль на для ЕАК. Яно рас-

па сці рае свае ка ра ні ў глы бі ню 

ча соў і па ды мае га лі ны, каб 

пры няць спарт сме наў 50 на цый. 

Сім ва ліч на, што пра цяг ласць эс-

та фе ты агню скла дзе 50 дзён. 

Пер шыя дні по лы мя бу дзе зна-

хо дзіц ца ў Іта ліі. Яго да ста вяць у 

мяс тэч ка Кур ма ёр (воб ласць Ва-

ле-д'А ос та) на мя жы Іта ліі і Фран-

цыі. Тут не па да лёк зна хо дзіц ца 

най вы шэй шая кроп ка Еў ро пы — 

га ра Манб лан. По лы мя і сцяг

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а так са ма 

дзяр жаў ны сцяг Бе ла ру сі бу дуць 

уз ня ты на гэ ты пік бе ла рус кі мі 

аль пі ніс та мі, ся род якіх ёсць і па-

ка ры це лі Эве рэс та.

«Пас ля ўдзель ні кі бай кер ска-

га клу ба Thе оnе сhарtеr Bеlаrus 

бу дуць су пра ва джаць «По лы мя 

све ту» ў Бе ла русь, пра ра біў-

шы вя лі кі шлях па та кіх кра і нах 

Еў ро пы, як Сла ве нія, Аў стрыя, 

Венг рыя, Сла ва кія, Чэ хія, Поль-

шча. Пад час ру ху ка ло ны па 

Еў ро пе на кож ным ма та цык ле 

бу дзе раз ме шча ны дзяр жаў ны 

сцяг Бе ла ру сі і сцяг эс та фе ты. 

Ка ра ван эс та фе ты на ве дае ўсе 

на цы я наль ныя алім пій скія ка мі-

тэ ты вы шэй пе ра лі ча ных кра ін», 

— рас каз вае Сяр гей Хо міч.

Част ка эс та фе ты па тэ ры-

то рыі на шай кра і ны пач нец ца з 

Брэс та. У кож най воб лас ці эс та-

фе та пра бу дзе па шэсць дзён. 

Стар ту юць аб лас ныя эта пы з 

ура чыс та га кан цэр та. Марш рут 

эс та фе ты бу дзе мак сі маль на 

на блі жа ны да са мых зна ка вых 

аб' ек таў і мяс цін рэ гі ё наў.

У Брэсц кай воб лас ці «По-

лы мя све ту» бу дзе зна хо дзіц ца 

12—17 мая, у Гро дзен скай — 

18—23 мая, у Ві цеб скай — 

24—29 мая, у Ма гі лёў скай — 

30 мая — 4 чэр ве ня, у Го мель-

скай — 5—10 чэр ве ня, у Мін скай 

воб лас ці — 11—16 чэр ве ня.

Не па срэд на ў Мін ску эс та-

фе та прой дзе 17—21 чэр ве ня. 

За гэ ты час По лы мя пра вя зуць 

па цэнт раль ных пра спек тах 

(Пе ра мож цаў, Не за леж нас ці). 

Так са ма яно па бы вае на мін-

скіх прад пры ем ствах, у пар ках 

і ста ліч ных сла ву тас цях. Марш-

рут эс та фе ты за вер шыц ца на 

На цы я наль ным алім пій скім ста-

ды ё не «Ды на ма». На гэ тай арэ-

не 21 чэр ве ня пад час цы ры мо ніі 

ад крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

бу дзе за па ле ны агонь фо ру му.

Удзел у эс та фе це агню ў Бе-

ла ру сі возь муць 450 фа ке ла нос-

цаў, які мі ста нуць най леп шыя 

спарт сме ны кра і ны, вя до мыя 

спе цы я ліс ты, аў та ры тэт ныя 

дзея чы на ву кі, куль ту ры і мас-

тац тваў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фа кел рас пра ца ва ла 

ды зай нер Юлія Брай чук, 

ён вы раб ле ны ў 

На ва груд ку на за вод зе 

га за вай апа ра ту ры. Кор пус 

зроб ле ны з не ржа ве ю чай 

ста лі, ва жыць фа кел 

кры ху больш за 1,7 кг, яго 

вы шы ня 81 см. А га лоў ная 

асаб лі васць — кон тур 

«па па раць-квет кі», скрозь 

які бу дзе пра ры вац ца 

агонь.

«ПО ЛЫ МЯ СВЕ ТУ» ЗА ВІ ТАЕ 
Ў КОЖ НЫ КУ ТОК БЕ ЛА РУ СІ
За паль ван не агню ІІ Еў ра пей скіх гуль няў пры зна ча на на 3 мая ў Ры ме

ПЕ РА ЛОМ НЫ 
МО МАНТ ПАСТАЯНСТВА

 Тым ча сам

А ў Ма гі лё ве знач на тан ней
У кож ным аб лас ным го ра дзе пра па но ва ква-

тэр знач на пе ра вы шае дзе ю чы по пыт. Са мая 

ма лая коль касць пры ват на га дру гас на га жыл-

ля на про даж зна хо дзіц ца ў Брэс це. Агенц твы 

не ру хо мас ці пра па ну юць у гэ тым рэ гі ё не пры-

клад на 1,5 ты ся чы аб' ек таў жы лой не ру хо мас ці. 

Цэ ны тут не та кія за воб лач ныя, як у ста лі цы, але 

ўсё-ткі «ку са юц ца». Ся рэд няя ца на квад рат на-

га мет ра стан дарт най ква тэ ры зна хо дзіц ца ў 

дыя па зо не ад 650 да 750 до ла раў. Не вя лі кія 

ад на па ка ё выя ква тэ ры мож на вы тар га ваць за 

25 ты сяч до ла раў. А вось пра стор ная трох па ка ё -

вая ква тэ ра з еў ра ра мон там пра па ноў ва ец ца

ўжо за 66 ты сяч до ла раў. Да ра жэй у го ра дзе 

над Бу гам бы ва юць толь кі ква тэ ры, га то выя да 

пра жы ван ня. Та кое жыл лё з кух няй і бы та вы мі 

пры бо ра мі бу дзе каш та ваць з раз лі ку 800—850 

до ла раў за квад рат ны метр.

Але цэнтр за ход няй ус кра і ны хут чэй вы-

клю чэн не з пра ві лаў. На прык лад, у Ма гі лё ве 

на про даж вы стаў ле на ад ра зу тры з па ло вай 

ты ся чы ква тэр. А па тэн цый ных па куп ні коў на-

ват менш, чым на брэсц кую не ру хо масць. Цэ ны 

на мяс цо выя ква тэ ры з ма гі лёў скай пра піс кай 

вар' і ру юц ца вель мі іс тот на. Цал кам якас ныя ад-

на па ка ё выя апарт амен ты пра да юц ца па кош це 

квад рат на га мет ра 500—650 до ла раў. Ма лень-

кія ад на па ка ё выя ква тэ ры тут мож на ад шу каць 

за 16—18 ты сяч до ла раў. Цэн нік двух па ка ё вай 

ква тэ ры «ска ча» з раз лі ку 450—600 до ла раў за 

квад рат ны метр. Рэ аль ны кошт та кіх ся рэд ніх 

па пло шчы ква тэр бы вае ад 25 ты сяч да 40 ты-

сяч до ла раў. Са мая ніз кая ца на су стра ка ец ца 

на ква тэ ры без ра мон ту. Жыл лё вы «квад рат» 

у та кім вы пад ку ацэнь ва ец ца ад 390—400 до-

ла раў. У гэ тым вы пад ку не вя лі кая трох па ка ё-

вая ква тэ ра бу дзе каш та ваць у ра ё не 20 ты сяч 

до ла раў...

Сяр гей КУР КАЧ.

Сён няш ні рост 
вы ды ха ец ца 
кан чат ко ва

Ця пер ужо ні для ко га не сак-

рэт, што ак ты ва та рам устой лі-

ва га по пы ту на рын ку жыл ля 

Мін ска (які на зі ра ец ца ў апош-

нія не каль кі га доў) вы сту пі ла 

спа лу чэн не двух фак та раў. 

Гэ та з'яў лен не «тан ных» крэ-

ды таў на фо не ад сут нас ці эка-

 на міч ных уз ру шэн няў, у пры-

ват нас ці ста біль нас ці аб мен-

ных кур саў ва лют. На па ло ву 

змен шы лі ся стаў кі крэ ды та ван-

ня (у ся рэд нім з 35 % да 15 % 

га да вых), якія цал кам кам пен-

са ва лі па куп ні кам і не да хоп 

улас ных срод каў і, ад сут насць 

ад чу валь на га рос ту да хо даў.

У вы ні ку ста біль на га фі нан-

са ва за бяс пе ча на га по пы ту цэ-

ны ў 2017 го дзе пай шлі ўверх. 

Але не так ін тэн сіў на, як гэ та 

бы ло ра ней (у 2012—2013 га-

дах). Уся го за пе ры яд з апош-

ня га па да ра жан ня да ця пе раш-

ня га ча су дэль та рос ту скла ла 

плюс 15 % ці + 160 до ла раў.

— Сён ня крэ ды та ван не на-

быц ця ква тэр на дру гас ным 

рын ку ска ро ча на, што па мян-

шае па куп ніц кую здоль насць і 

вя дзе да зні жэн ня по пы ту, — 

ка мен туе сі ту а цыю на рын ку 

на мес нік ды рэк та ра па про-

да жах на дру гас ным рын-

ку жыл ля ста ліч на га агенц-

тва не ру хо мас ці Свят ла на 

КУ ДЗЕЛ КА. — І та му з на ды хо-

дам но ва га се зо на мож на на зі-

раць кар ці ну, ка лі на бы ва юц ца 

ў асноў ным да ступ ныя па ца не 

ква тэ ры, улас ні кі якіх аль бо пер-

ша па чат ко ва ста вяць аб' ек тыў-

ную ца ну, аль бо ах вот на ідуць 

на аб грун та ва ны ган даль.

Па сло вах прад стаў ні ка 

агенц тва не ру хо мас ці, у па раў-

на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да сё ле та па куп ніц-

кая ак тыў насць зні зі ла ся больш 

чым на 40 %. За кошт па ве лі-

чэн ня тэр мі ну про да жу ква тэр і 

та го фак ту, што па куп ні кі ста лі 

больш тар га вац ца, па вя лі чыў ся 

ся рэд ні па мер зніж кі, якая даец-

ца пра даў цом па куп ні ку, — з 3 % 

да 5 %. І гэ ты пра цэс у кра са ві ку 

пра цяг вае на бі раць аба ро ты.

Заўт ра —
па ча так па дзен ня

На дум ку ана лі ты каў рын-

ку жы лой не ру хо мас ці, цэ ны 

на ста ліч ныя няно выя ква тэ ры 

спы ні лі свой рост яшчэ ле там 

мі ну ла га го да. Ся рэд няя ца на 

квад рат на га мет ра ад на па ка ё-

вых ква тэр стан дарт ных спа жы-

вец кіх якас цяў па фак це здзе-

лак ця пер роў ная 1 240 до ла -

рам, двух па ка ё вых апарт амен-

 таў — 1 135 до ла рам, трох па ка ё-

 вых — 1 080 до ла рам. Рэ аль-

 ная ся рэд няя ца на ад на па ка-

ё вай ква тэ ры да ся га ла 42 ты-

сяч до ла раў, двух па ка ё вай —

55 ты сяч до ла раў, а трох па ка ё-

вай — 65 ты сяч до ла раў.

Тро хі да ра жэй пра да ва лі ся 

ста ліч ныя ква тэ ры, га то выя да 

пра жы ван ня. Ся рэд няя ца на 

на дру гас ным рын ку та ко га ад-

на па ка ё ва га жыл ля па фак це 

здзе лак скла да ла 49 ты сяч до ла-

раў. Двух па ка ё выя ква тэ ры пра-

да ва лі ся за 65 ты сяч до ла раў, 

трох па ка ё выя — за 77 ты сяч до-

ла раў. Як ад зна ча юць ана лі ты кі, 

сён няш ні ўзро вень цэн — гэ та 

мя жа та го, што мо жа да зво ліць 

па куп ні кам на дзён ная эка на міч-

ная сі ту а цыя.

За апош нія два га ды ін-

тэн сіў на га по пы ту на жыл лё 

асноў ны пласт па куп ні коў, якія 

маг лі са бе да зво ліць узяць крэ-

дыт, ужо іс тот на па мен шыў ся. 

Акра мя та го, апош нія паў го да 

ад зна ча ец ца не вя лі кае, але 

ўсё ж сіс тэ ма тыч нае па ве лі-

чэн не ста вак крэ ды та ван ня і 

ўсклад нен не ўмоў атры ман ня 

крэ ды таў.

Акра мя та го, коль касць пра-

па на ва ных на про даж ква тэр 

да гэ та га ча су зна хо дзіц ца на 

до сыць вы со кім для Мін ска ўз-

роў ні — больш за сем ты сяч 

ква тэр. У да лей шым, ка лі пра-

па но ва пач не на за па швац ца 

з-за ма лой коль кас ці здзе лак, 

то, па вод ле за ко наў рын ка ва-

га цэ на ўтва рэн ня, цэ ны ўжо не 

змо гуць за ста вац ца на мес цы і 

пой дуць уніз. На коль кі ін тэн сіў-

ным бу дзе зні жэн не, за ле жыць 

ад эка на міч най сі ту а цыі і жа-

дан ня пра даў цоў іс ці на су страч 

па куп ні кам.

— Па куль ні чо га страш на га 

на рын ку не ад бы ва ец ца, —

упэў не ныя экс пер ты. — Ця пер 

ён зна хо дзіц ца ў ста не ста біль-

на га ча кан ня. Зні жэн не па куп-

ніц кай здоль нас ці — гэ та аб'-

ек тыў ная ака ліч насць бя гу чай 

сі ту а цыі. І не ўліч ваць яе пры 

вы зна чэн ні цэн на ква тэ ры 

азна чае гу ляць су праць са міх 

ся бе. Бо як па каз вае прак ты ка 

апош ніх дзе ся ці га доў, усё мо-

жа па мя няц ца. Для на ступ лен-

ня не га тыў ных на ступ стваў не 

аба вяз ко вы на ват ска чок кур су 

ва лют — да стат ко ва за ха ван не 

прак ты кі за вы шэн ня цэн. Пас ля 

ча го бу дзе на зі рац ца рост 

коль кас ці пра па на ва ных на 

про даж ква тэр з-за змян шэн ня 

здзе лак. На ступ ны этап — зні-

 жэн не цэн.

 У тэ му

Бе ла рус банк ад на віў вы да чу крэ ды таў
На га да ем, гэ ты банк пры пы ніў пры ём но вых за явак на крэ-

ды ты пад дру гас нае жыл лё з ліс та па да мі ну ла га го да. А з 

8 кра са ві ка Бе ла рус банк зноў вы дае доў га тэр мі но выя крэ ды ты 

па куп ні кам ква тэр. Банк толь кі пад ка рэк та ваў умо вы вы да чы 

гэ тых па зык. Што змя ні ла ся?

Крэ ды ты на куп лю жыл ля на дру гас ным рын ку Бе ла рус банк 

ця пер вы дае пад 15,4 % га да вых (стаў ка рэ фі нан са ван ня плюс 

5,4 пра цэнт на га пунк та). Крэ дыт мож на атры маць на тэр мін да

20 га доў. Банк уліч вае су куп ны да ход бліз кіх сва я коў і чле наў сям'і. 

Бе ла рус банк мо жа даць да 90 % кош ту на быц ця жы ло га па мяш-

кан ня, але ў ме жах пла це жаз доль нас ці крэ ды та атры маль ні ка.

Банк так са ма змя ніў ка э фі цы ент пла це жаз доль нас ці атры-

маль ні каў крэ ды таў на на быц цё жы лых па мяш кан няў. За раз 

што ме сяч ныя вы пла ты па крэ ды це не па він ны пе ра вы шаць 

70 % ад што ме сяч ных да хо даў крэ ды та атры маль ні ка (ра ней — 

40 %). Гэ ты па каз чык з 8 кра са ві ка дзей ні чае як пры куп лі 

жыл ля на пер ша сным рын ку, так і на дру гас ным.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Юбі лей ны, дзя ся ты фэст 

эк скур са во даў сё ле та за-

пра шае на ве даць больш 

за тры сот ні эк скур сій, 

якія прой дуць па ўсёй кра і -

не. Най больш пра па ноў 

для ці ка вых па да рож жаў 

у Мін ску. 

13 і 14 кра са ві ка вы змо жа-

це вы браць та кія пра гра мы для 

ўік-эн ду, якіх паз ней не за мо-

віць ні ў ад ным ту рыс тыч ным 

агенц тве. Тут не бу дзе агляд-

ных эк скур сій. Як пра фе сій ныя 

атэс та ва ныя, так і ма ла дыя 

гі ды рас пра ца ва лі аў тар скія 

пра гра мы. Да ме ра пры ем ства 

да лу чы лі ся края знаў цы, на-

стаў ні кі, гіс то ры кі, му зей ныя 

су пра цоў ні кі. Па зна валь ныя 

су стрэ чы ў вёс ках так са ма бу-

дуць пра во дзіць свя та ры, а ў 

Ві цеб ску па спра бу юць свае сі-

лы ма лень кія эк скур са во ды — 

вы ха ван цы аб лас но га па ла ца 

дзя цей і мо ла дзі. Ар га ні за та ры 

абя ца юць, што пад рых та ва на 

ба га та на ві нак, бу дуць квэс ты, 

ін тэ ле кту аль ная гуль ня, лек цыі 

з ар хе о ла га мі і гіс то ры ка мі.

Га лоў ная ідэя фэс ту — звяр-

нуць ува гу лю дзей на мяс ці ны, 

у якіх яны жы вуць. Усю ды мож-

на знай сці ары гі наль ную і ці ка-

вую ін фар ма цыю. Так, у Мін ску 

прой дуць эк скур сіі па Гру шаў-

цы, Се раб ран цы, Га рад скім ва-

ле, Ста ра жоў цы, мож на бу дзе 

да ве дац ца пра та ям ні цы Пуш-

кін ска га па сёл ка ка ля пар ку 

імя Ча люс кін цаў ды ін шае.

Шмат не звы чай ных па да-

рож жаў пад рых та ва лі рэ гі ё ны. 

На прык лад, на по шу кі во ла таў 

за пра шае Ві цеб скі ра ён ны 

гіс то ры ка-края знаў чы му зей, 

што ў аг ра га рад ку Ак цябр ская 

Ві цеб ска га ра ё на. «Сця жы на мі 

Ко ла са» пра па ну юць прай сці ў 

Лю сі не на Пін шчы не, тут у па-

чат ку мі ну ла га ста го дзя бе ла-

рус кі кла сік пра ца ваў на стаў ні-

кам і па даў гэ тыя мяс ці ны пад 

наз вай Цель шы на ў тры ло гіі «На 

ро ста нях». Дзя цей і лю дзей з аб-

ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ча-

ка юць на квэст-эк скур сі ях у Глы-

бо кім. Ама та раў ве ла сі пед ных 

эк скур сій па ра дуе Жа бін ка — 

марш рут, пад час яко га яны бу-

дуць зна ё міц ца з бія гра фі яй Та-

 дэ ву ша Кас цюш кі, скла дае 

52 кі ла мет ры і раз лі ча ны на шэсць 

га дзін! А ча му б не да ве дац ца, 

дзе жыў «элект рыч ны ча ла век»? 

Так у на ро дзе пра зва лі Яку ба 

Нар ке ві ча-Ёд ку (гас цей су стрэ-

нуць у фаль вар ку Над нё ман).

Рэ гіст ра цыя на ўдзел у фэс-

це эк скур са во даў на сай це 

fеstguіdеs.bу толь кі па ча ла ся, 

але на мно гія бяс плат ныя эк с-

кур сіі ўжо не тра піць — гру пы 

на бра лі ся за пер шыя не каль кі 

га дзін. Асаб лі вы по пыт на міс-

тыч нае па да рож жа па Мін ску, 

эк скур сію на піў за вод і дзі ця-

чыя квэс ты. Але яшчэ мно га 

ку ды мож на тра піць і без рэ-

гіст ра цыі. Ту рыс таў ча ка юць 

Го мель, Жло бін, Пру жа ны, 

Зэ льва, Доб руш, Бе шан ко ві-

чы, Ля ха ві чы, По лацк, Сло нім, 

Грод на, Ваў ка выск, Баб руйск, 

Док шы цы, Слуцк, Кры чаў, Пу-

ха ві чы, Іва цэ ві чы, Вы со кае і 

на ват у Мад ры дзе і Бе ла сто ку 

бе ла ру сам бу дуць ра ды.

Фэст эк скур са во даў — бе ла-

рус кая вер сія свят ка ван ня Між-

на род на га дня пом ні каў і мяс-

цін. Як за ўва жыў прад стаў нік 

бе ла рус ка га ка мі тэ та ІСОMОS 

(ад на го з ар га ні за та раў ме ра-

пры ем ства) Ці мох АКУ ДО ВІЧ, 

эк скур сіі — гэ та ад на з фор маў 

за ха ван ня гіс та рыч ных аб' ек таў. 

Пас ля ла каль ных па да рож жаў 

лю дзі мя ня юць сваё стаў лен не 

да спад чы ны, кла по цяц ца пра 

яе за ха ван не, больш да вед ва-

юц ца пра гіс то рыю і куль ту ру 

сва ёй ра дзі мы.

Кан суль тант ад дзе ла пла-

на ван ня і ар га ні за цыі ту рысц-

кай дзей нас ці Дэ парт амен та 

па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор-

ту і ту рыз му Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Ма ры на МАС ТА ШО ВА ад-

зна чы ла, што фэст эк скур са во-

даў спры яе раз віц цю ўнут ра на га 

ту рыз му. За дзе сяць га доў, як ён 

пра во дзіц ца, з роз ны мі мяс ці на мі 

Бе ла ру сі па зна ё мі ла ся больш за 

ча ты ры ты ся чы ча ла век. Пад час 

ме ра пры ем ства на ра джа юц ца 

но выя фор мы ра бо ты з ту рыс-

та мі. На прык лад, ве ла сі пед ныя 

эк скур сіі і па да рож жы для лю-

дзей з ін ва лід нас цю спа чат ку 

бы лі апра ба ва ныя ме на ві та на 

фэс тах эк скур са во даў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

У по шу ках міс ты кі, во ла таў
і «элект рыч на га ча ла ве ка»

ПА СА ДЗІ ДРЭ ВА — 
ПРА ЯВІ ЛЮ БОЎ ДА КРА І НЫ

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі пра па ноў вае 

ўсім ах вот ным пры няць удзел у што га до вай 

ак цыі «Ты дзень ле су», якая сё ле та прой дзе з 

13 да 20 кра са ві ка. Яна пры све ча на 75-год дзю 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў і пры мер ка ва на да Го да ма лой ра-

дзі мы. «Дрэ ва са джаю — і тым га на ру ся! Бу дзе 

зя лё най мая Бе ла русь!» — та кі сло ган ак цыі, 

яго вы бра лі па вы ні ках кон кур су на леп шы 

дэ віз кам па ніі сё ле та.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной гас па дар кі 

Ва лян цін Шат раў ка ад зна чыў, што з да па мо гай ва-

лан цё раў пла ну ец ца па са дзіць 20 міль ё наў дрэў на 

агуль най пло шчы больш за ча ты ры ты ся чы гек та раў, 

і ра бо та бу дзе пра во дзіц ца на 2293 аб' ек тах па ўсёй 

кра і не. Да та го ж, бу дзе доб ра ўпа рад ка ва на 190 

мес цаў ад па чын ку, ство ра на больш за 100 алей па-

мя ці. Удзель ні кам ме ра пры ем ства мо жа стаць кож-

ны, да стат ко ва звяр нуц ца ў най блі жэй шае ляс ніц тва 

або ляс гас.

Да рэ чы, ак цыя прой дзе два нац ца ты раз. Ле тась у 

ёй пры ня ло ўдзел 80 ты сяч ча ла век і бы ло па са джа-

на 25 міль ё наў дрэў. Так са ма ўпер шы ню сё ле та па 

іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі прой дзе 

кон курс ся род уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі. 

У кож най воб лас ці ад зна чаць са мыя ак тыў ныя кла сы і 

шко лы, якія вы са дзяць най боль шую коль касць дрэў. 

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ЦІ ЛЁГ КА БЫЦЬ ДЫ РЭК ТА РАМ 
ШКО ЛЫ?

Ад каз на гэ тае пы тан не па він ны даць фі на ліс-

ты кон кур су «Ма ла ды ды рэк тар — 2019», які 

прой дзе ў Мін скай воб лас ці 11—12 кра са ві ка. 

Па доб ныя кон кур сы для кі раў ні коў-«на ва бран-

цаў» ста но вяц ца для ста ліч на га рэ гі ё на ўжо 

тра ды цый ны мі. Сё ле та ме ра пры ем ства пра-

во дзіц ца трэ ці раз, у ім бя руць удзел 23 ды-

рэк та ры, якія ма юць стаж ра бо ты на кі ру ю чай 

па са дзе да пя ці га доў.

17 удзель ні каў аб лас но га кон кур су «Ма ла ды ды-

рэк тар — 2019» пра цу юць у сель скай мяс цо вас-

ці, шас цё ра прад стаў ля юць ву чэб на-пе да га гіч ныя 

комп лек сы, двое ўзна чаль ва юць гім на зіі, пя цё ра 

ма юць стаж кі раў ніц кай дзей нас ці да ад на го го да. 

Муж чын-кі раў ні коў у гэ тым го дзе сем. Пе да го гі ўжо 

спа бор ні ча лі ў за воч ных кон курс ных вы пра ба ван нях: 

ства рэн ні ві дэа кей са «Я — ды рэк тар» і рас пра цоў цы 

пра гра мы раз віц ця сва ёй уста но вы аду ка цыі. Ар га-

ні за та ра мі ме ра пры ем ства вы сту па юць га лоў нае 

ўпраў лен не па аду ка цыі Мінск ага абл вы кан ка ма, 

Мін скі аб лас ны ін сты тут раз віц ця аду ка цыі і аб лас ны 

ка мі тэт Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў аду ка-

цыі і на ву кі.

На дзея НІКАЛАЕВА

ПЕН СІ Я НЕР Ы ПА ЛІ ЛІ СМЕЦ ЦЕ 
І ТРАВУ...

Чар го вае та кое зда рэн не ад бы ло ся ў Глы боц-

кім ра ё не.

Уве ча ры ў служ бу ра та ван ня па сту пі ла па ве-

дам лен не пра за га ран не до ма ў вёс цы Луж кі. Ка лі 

ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца, дзве гас па дар чыя 

па бу до вы і дах жы ло га до ма бы лі цал кам ахоп ле ны 

по лы мем. Гас па ды ня пад вор ка, 80-га до вая пен сі я-

нер ка, на мо мант уз нік нен ня па жа ру зна хо дзі ла ся ў 

до ме, да пры быц ця пад раз дзя лен няў МНС па кі ну ла 

жыл лё са ма стой на, не па цяр пе ла.

Па ін фар ма цыі МНС, аг нём цал кам зні шча ны лаз ня 

і хлеў, дах жы ло га до ма і ма ё масць унут ры. Па гэ тым 

фак це пра во дзіц ца пра вер ка. Вер сія па жа ру, якая 

раз гля да ец ца, — не асця рож нае абы хо джан не з аг нём 

пры спаль ван ні смец ця гас па ды няй пад вор ка.

А ў Жло бін скі ра ён ны ад дзел МНС ад фель ча ра па 

пра мой лі ніі па сту пі ла па ве дам лен не аб за га ран ні до-

ма і тра вы ў вёс цы Крас на бя рэж ская Сла бод ка. Ка лі 

да мес ца вы клі ку пры бы лі ра та валь ні кі, бы ло ўста-

ноў ле на, што на пры ся дзіб ным участ ку ад бы ло ся 

за га ран не су хой рас лін нас ці на пло шчы 0,2 гек та ра, 

за гі нуў гас па дар. Га рэн не ха ты не па цвер дзі ла ся.

Вы свет лі ла ся, што па жы лыя жон ка і муж на во дзі лі 

па ра дак на сва ім пры ся дзіб ным участ ку, спаль ва лі 

смец це. У ней кі мо мант вог ні шча за ста ло ся без на-

гля ду. Ад яго па ча ла га рэць су хая тра ва. Жан чы на 

па клі ка ла му жа да па маг чы ту шыць агонь. Муж і жон ка 

ра бі лі гэ та, за топт ва ю чы тра ву і вы ка рыс тоў ва ю чы пад-

руч ныя срод кі. Праз ней кі час на муж чы не за га рэ ла ся 

адзен не... Жан чы на атры ма ла апё кі ру кі, на гі і тва ру 

пер шай-дру гой сту пе ні (ад шпі та лі за цыі ад мо ві ла ся). 

Да пры быц ця ра та валь ні каў агонь па ту шы лі су се дзі.

Па вод ле апе ра тыў ных да ных МНС, гэ та пя ты вы-

па дак з па чат ку па жа ра не бяс печ на га пе ры я ду, ка лі 

ра зам з за га ран нем тра вы вы яў ля лі за гі ну лых лю-

дзей. Уся го з па чат ку го да ра та валь ні кам па сту пі ла 

больш за ты ся чу па ве дам лен няў аб за га ран ні тра вы 

і кус тоў.

Ні ў якім ра зе не па лі це тра ву, на гад ва юць чар-

го вы раз у МНС. Не па кі дай це агонь без на гля ду. 

Ста ран на ту шы це не да кур кі і за пал кі пе рад тым, 

як вы кі нуць іх. Так, пры чы най па жа ру, які зні шчыў 

17 па бу доў у Смар гон скім ра ё не, згод на з па пя рэд-

няй вер сі яй, стаў ме на ві та кі ну ты не да ку рак. Да па-

ма жы це бяс печ на на вес ці па ра дак сва ім ста рым і 

су се дзям.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫПры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

У Грод не пач нуць 
рых та ваць 

фі зі каў-пра гра міс таў
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Гро дзен ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы, сё ле та ўпер шы ню 

на фі зі ка-тэх ніч ным фа куль тэ це бу дзе аб' яў ле ны на-

бор на спе цы яль насць «Кам п'ю тар ная фі зі ка». Каб у 

бу ду чы ні стаць фі зі кам-пра гра міс там, абі ту ры ен ту 

не аб ход на здаць цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не па 

бе ла рус кай або рус кай мо ве, фі зі цы і ма тэ ма ты цы.

Пас ля ча ты рох га доў на ву чан ня вы пуск нік атры мае 

ква лі фі ка цыю «Фі зік. Пра гра міст». Важ ным ад роз нен нем 

но вай спе цы яль нас ці з'яў ля ец ца фун да мен таль ная пад-

рых тоў ка па агуль най і тэ а рэ тыч най фі зі цы, а так са ма 

вы ву чэн не элект ро ні кі, мік ра пра цэ сар най тэх ні кі, аў та ма-

ты за цыі і ро ба та тэх ні кі. Гэ та ад кры вае маг чы мас ці для пра-

ца ўлад ка ван ня не толь кі ў ІT-кам па ні ях, але і на су час ных 

вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час цях.

Акра мя та го, сё ле та ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы бу дзе ад-

ноў ле ны на бор па спе цы яль нас ці «Гіс то рыя (ар хеа ло гія)» 

на фа куль тэ це гіс то рыі, ка му ні ка цыі і ту рыз му. Вы пуск нік 

атры мае ква лі фі ка цыю «Гіс то рык-ар хе о лаг. Вы клад чык 

гіс то рыі і са цы яль на-гу ма ні тар ных дыс цып лін». А на фа-

куль тэ це эка но мі кі і кі ра ван ня ад наў ля ец ца на бор на за-

воч нае ска ро ча нае на ву чан не па спе цы яль нас ці «Ка мер-

цый ная дзей насць». Пас ля за кан чэн ня ву чо бы вы пуск ні ку 

пры свой ва ец ца ква лі фі ка цыя «Эка на міст».

Вар та ад зна чыць, што ў 2019 у Гро дзен скім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це ўпер шы ню бу дзе зроб ле ны на бор сту дэн таў 

для на ву чан ня на за воч най (ска ро ча най) фор ме па спе-

цы яль нас ці «Транс парт ная ла гіс ты ка» (кі ру нак «Аў та ма-

біль ны транс парт») на фа куль тэ це іна ва цый ных тэх на ло-

гій ма шы на бу да ван ня. Вы пуск ні кам бу дзе пры свой вац ца 

ква лі фі ка цыя «Ін жы нер-эка на міст. Ла гіст».

Акра мя та го, у гэтым го дзе абі ту ры ен ты, якія па сту па юць 

на фі ла ла гіч ны фа куль тэт па спе цы яль нас ці «Ра ма на-гер ман-

ская фі ла ло гія (ня мец кая)», змо гуць па даць сер ты фі кат ЦТ 

на вы бар або па ня мец кай, або па анг лій скай мо ве. Ра зам з 

сер ты фі ка там па за меж ных мо вах вы пуск нік па ві нен па даць 

у пры ём ную ка мі сію сер ты фі ка ты па бе ла рус кай або рус кай 

мо ве, а так са ма па гіс то рыі Бе ла ру сі. Па доб ныя но ва ўвя дзен-

ні ча ка юць і тых, хто па сту пае на фа куль тэт гіс то рыі, ка му ні ка-

цыі і ту рыз му на спе цы яль насць «Лінг віс тыч нае за бес пя чэн не 

між куль тур ных ка му ні ка цый», кі ру нак «Знеш не эка на міч ныя 

су вя зі». Абі ту ры ент мо жа па даць сер ты фі кат па анг лій скай 

або кі тай скай мо ве на вы бар, а так са ма па бе ла рус кай або 

рус кай мо ве і па гіс то рыі Бе ла ру сі.

Уся го сё ле та ў ГрДУ імя Ян кі Ку па лы на пер шай сту пе-

 ні вы шэй шай аду ка цыі бу дзе ажыц цяў ляц ца на бор па 

50 спе цы яль нас цях.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ін тэр ак тыў ная Zеrо wаstе-вы стаў ка 

ад кры ец ца ў Мін ску 11 кра са ві ка. 

Клю ча вой з'яў ля ец ца част ка экс па-

зі цыі, пры све ча ная пра ду хі лен ню 

ўтва рэн ня ад хо даў. Вы стаў ка ство-

ра на ў рам ках кам па ніі «Мэ та 99» 

дзяр жаў най уста но вай «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» 

у су пра цоў ніц тве з Цэнт рам эка ла-

гіч ных ра шэн няў за кошт срод каў 

вы твор цаў і па стаў шчы коў та ва раў 

і ўпа коў кі.

Zеrо wаstе да слоў на пе ра кла да ец ца як 

«нуль ад хо даў», «нуль страт». Гэ та кан-

цэп цыя, за сна ва ная на змян шэн ні коль-

кас ці смец ця шля хам вы ка ры стан ня шмат-

ра зо вых прад ме таў і рэ чаў, пад аў жэн ня 

тэр мі ну служ бы та ва раў і іх паў тор на га 

вы ка ры стан ня ды ўво гу ле ска ра чэн ня спа-

жы ван ня.

— Ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні па 

сар та ван ні і пе ра пра цоў цы ад хо даў, што 

пры кла да юц ца ў Бе ла ру сі, мы ба чым, як 

коль касць смец ця на звал ках рас це, асаб-

лі ва коль касць плас ты ку, — акрэс лі вае 

праб ле му ды рэк тар Цэнт ра эка ла гіч ных 

ра шэн няў Яў ген ЛА БА НАЎ. — Ін тэр ак-

тыў ная вы стаў ка — маг чы масць на гляд на 

пра дэ ман стра ваць, што кож ны з нас мо жа 

змя ніць сі ту а цыю. 

Вы стаў ка ўклю чае на гляд ныя ін тэр ак тыў-

ныя стэн ды, дзе дэ ман стру юц ца ўсе эта пы 

абы хо джан ня з ад хо да мі і да юц ца пад каз кі, 

як мож на ска ра ціць коль касць смец ця, якія 

іс ну юць шмат ра зо выя аль тэр на ты вы. Акра-

мя та го, вы стаў ка мае і ан лайн-кам па нент — 

муль ты ме дый ную гіс то рыю, якая раз ме шча-

на па спа сыл цы httр://zаwtrа.bу.

— Вы стаў ка Zеrо wаstе — пер шы па-

доб ны во пыт у на шай кра і не: мы імк ну лі ся 

рас крыць праб ле му бы та вых ад хо даў ад 

па чат ку і да кан ца: ад на ша га ла ду жыц ця, 

які ўплы вае на склад і коль касць смец ця, 

да спо са баў, якія ча ла вец тва вы ка рыс тоў-

вае, каб па зба віц ца ад ад хо даў. За ха ван-

не, спаль ван не, пе ра пра цоў ка... Ні адзін 

з гэ тых спо са баў не мо жа вы ра шыць да 

кан ца праб ле му ад хо даў. Паў плы ваць на 

сі ту а цыю мы змо жам, толь кі ка лі зме нім 

свае спа жы вец кія звыч кі, — пад крэс лі вае 

ды рэк тар уста но вы «Апе ра тар дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» На тал ля 

ГРЫН ЦЭ ВІЧ.

Пер шы па каз вы стаў кі ад бу дзец ца ў 

Мін скім дзяр жаў ным па ла цы дзя цей і мо-

ла дзі (Ста ра ві лен скі тракт, 41). На пра ця гу 

го да ар га ні за та ры пла ну юць пра дэ ман-

стра ваць вы стаў ку так са ма і ў ін шых га-

ра дах кра і ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Эка ло гіяЭка ло гія Транс партТранс парт
БЮД ЖЭТ НЫЯ АВІЯ КАМ ПА НІІ 

СТАР ТА НУЦЬ З РЭ ГІ Ё НАЎ
Праб ле ма бы та вых ад хо даў — 

«на паль цах»
У Мі ніс тэр стве транс пар ту і ка-

му ні ка цый кан крэт на за яў ля юць 

аб тым, што іх ве дам ства за ці-

каў ле на, каб лаў кос ты прый шлі 

ў аб лас ныя га ра ды кра і ны.

«На ша ба за вая стра тэ гія вы зна ча на 

та кім чы нам, што мы па він ны зай мац-

ца раз віц цём рэ гі я наль ных аэ ра пор-

таў, — па ве да міў мі ністр транс пар ту і 

ка му ні ка цый Аляк сей АЎ РА МЕН КА ў 

прэс-цэнт ры Бел ТА. — Гэ тыя аэ ра пор ты 

сён ня ад па вя да юць усім стан дар там. За 

мі ну лы год прак тыч на ўсе яны пра дэ-

ман стра ва лі ня дрэн ную ды на мі ку».

На да дзе ным эта пе між на род ныя аэ-

ра пор ты, якія ад па вя да юць усім стан-

дар там, — гэ та Грод на, Го мель, Ві цебск 

і Ма гі лёў. За мі ну лы год па ўсіх гэ тых 

аэ ра пор тах ёсць ня дрэн ная ды на мі -

ка, але гэ та га вель мі не да стат ко ва. 

У асноў ным — вы ка нан не чар тар най 

пра гра мы — пе ра воз кі на ад па чы нак.

У Мі ніс тэр стве пры ня лі кан цэп цыю 

раз віц ця аб лас ных аэ ра пор таў. «Яна 

пра ду гледж вае ства рэн не лаў кост-ба-

зы на тэ ры то рыі Гро дзен ска га аэ ра-

пор та, — ад зна чыў Ар цём СІ КОР СКІ, 

ды рэк тар Дэ парт амен та па авія цыі 

Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка-

цый. — Мы пра вя лі шэ раг пе ра га во раў, 

у тым лі ку ў кан цы мі ну ла га го да і з 

азер бай джан скім бо кам, для пры цяг-

нен ня лаў кост-кі рун каў для па лё таў у 

аэ ра пор ты Го мель і Грод на. Су стра ка-

лі ся з па соль ствам Венг рыі для пры-

цяг нен ня Wіzz Aіr у аэ ра порт Грод на. 

Пад пі са лі па гад нен не з Эс то ні яй, якое 

пра ду гледж вае маг чы масць пры цяг-

нен ня пе ра воз чы ка на лі нію Та лін — 

Мінск.

Ды рэк тар дэ парт амен та ад зна чыў, 

што на лет ні се зон пад пі са на па гад-

нен не з Ра сі яй аб па ве лі чэн ні коль-

кас ці рэй саў. Ця пер гэ та 63 рэй сы ў 

ты дзень для кож на га з ба коў. На рэйс 

Мінск — Жу коў скі пры зна ча ная авія-

кам па нія «Ураль скія авія лі ніі» з час-

та той 14 рэй саў у ты дзень. Ця пер ра-

сій ская кам па нія «ІрА э ра» атры ма ла 

пры зна чэн не на тры рэй сы ў го мель скі 

аэ ра порт. Пра пра цоў ва юц ца з кам па-

ні яй S7 па лё ты ў аэ ра порт Грод на.

Кры ху ра ней пра хо дзі лі пе ра га во ры 

з поль скім бо кам. Спе цы я ліс ты аб мяр-

коў ва лі ар га ні за цыю па лё таў з Кра-

ка ва ў Грод на і з Вар ша вы ў Го мель. 

На на ступ ным тыд ні ці праз ты дзень 

бу дуць пе ра га во ры з укра ін скім бо кам. 

Най больш пры дат най тэ ры то ры яй для 

раз віц ця лаў кост-кі рун ку ў Мінт ран се 

лі чаць ме на ві та аэ ра порт у Грод не.

Сяр гей КУР КАЧ.


