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У апi са ным вы шэй вы пад ку ўсё ж та кi 

баць кi пры ня лi не аб ход ныя ме ры бяс-

пе кi — хто ве даў, што на шча дак па ста-

ра ец ца iх пе ра хiт рыць?! А вось у да мах з 

мен шы мi дзець мi, якiя ля це лi ўнiз ледзь не 

ў адзiн дзень з коб рын скiм та ва ры шам па 

ня шчас цi, вок ны бы лi ад чы не ныя. Ка жу 

пра зда рэн нi ў Брэс це, Вi цеб ску, Вi цеб-

скiм ра ё не. На вок нах ста я лi мас кiт ныя 

сет кi, баць кi па лi чы лi гэ та да стат ко вым. 

Але, як па каз вае прак ты ка, сет ка не вы-

трым лi вае ва гi на ват двух га до ва га дзi-

ця цi. Усiм на зва ным «ге ро ям сва бод ных 

па лё таў», як i iх баць кам, па шан ца ва ла. 

Яны вы жы лi, па праў ля юц ца. Але так бы-

вае, на жаль, не заў сё ды. Амаль кож ны 

год мы ма ем i тра гiч ныя вы пад кi. Вось i 

не каль кi дзён та му ў ста лi цы з акна вы па-

ла трох га до вае дзi ця, якое за гi ну ла.

Адзiн до ма
Фак тыч на што год з та кi мi па цы ен та-

мi пра цуе за гад чык траў ма то ла га-ар-

та пе дыч на га ад дзя лен ня Брэсц кай 

аб лас ной дзi ця чай баль нi цы Анд рэй 

БРА ЗОЎ СКI. «Кож ны спа дзя ец ца, што з 

яго дзi цем гэ та не зда рыц ца, — ка жа Анд-

рэй Мi ка ла е вiч. — Але ж дзе цi, асаб лi ва 

ў тры-ча ты ры га ды, не ўсве дам ля юць не-

бяс пе ку. Яны ста но вяц ца на пад акон нiк, 

сме ла гля дзяць унiз. Ад на се кун да — i 

ма лень кi ча ла век ужо там. I та ды — аль бо 

яго больш ня ма, аль бо цяж кае пра цяг лае 

ля чэн не, рэ абi лi та цыя i ўсе на ступ ствы».

Да рэ чы, у Анд рэя Бра зоў ска га не каль-

кi га доў та му ля чыў ся хлоп чык, якi вы паў 

з бал ко на на сё мым па вер се. За бя га ю чы 

на пе рад, ска жу, што ся мi га до вае дзi ця 

пай шло з баль нi цы сва i мi на га мi. Зда-

ва ла ся б, амаль ра да вы вы па дак. Яго 

асаб лi васць у тым, што хлоп чык су ма ваў 

адзiн до ма, ён ча каў ма му з ра бо ты, вы-

гляд ваў у акно, а по тым за лез на шаф ку, 

па цяг нуў ся па цац ку i вы паў. По тым, ка лi 

ста лi вы свят ляць аб ста вi ны зда рэн ня, да-

ве да лi ся, што ма цi хлоп чы ка бы ла раз-

ве дзе ная з яго баць кам, вы хоў ва ла дзi ця 

ад на. Гра фiк яе ра бо ты пра ду гледж ваў 

за ня тасць у асоб ныя вы хад ныя днi. Та ды 

ма лы за ста ваў ся адзiн, бо яго не бы ло 

з кiм па кi нуць. На зва ная ака лiч насць i 

да вя ла да бя ды — хлоп чык вы паў 9 мая. 

Але ж гэ та зноў вы клю чэн не. Час цей за 

ўсё дзе цi вы па да юць, ка лi баць кi не на 

ра бо це, не ў ма га зi не, а ў су сед нiм па-

коi.

Фа таль ная вы пад ко васць 
цi не да гляд?

Ска жа це, так бы ва ла i ра ней? Бы ва ла, 

не бу ду спра чац ца. Ня даў на чы та ла пра 

ге не ра ла авiя цыi, двой чы Ге роя Са вец-

ка га Са ю за Яка ва Смуш ке вi ча, якi на 

па чат ку 1940-х не па збег нуў ста лiн скiх 

рэ прэ сiй. Звяр ну ла на ся бе ўва гу та кая 

ака лiч насць. Якаў Ула дзi мi ра вiч пэў ны 

час слу жыў у Вi цеб ску, у тую па ру сям'я 

пе ра жы ла го ра: з бал ко на вы па ла i за гi-

ну ла ма лая дач ка. Ге не раль скiя жон кi та-

ды, як пра вi ла, не пра ца ва лi, час та ме лi 

па моч нiц па гас па дар цы (хоць пра гэ та 

ў бiя гра фiч ным ар ты ку ле не ска за на). 

У лю бым вы пад ку, дзi ця не да гле дзе лi.

Дык вось гэ ты вы па дак я пры вя ла ў 

якас цi пры кла ду ня даў на ў пры ват най 

гу тар цы з ад ным на шым пар ла мен та ры-

ем. Ён вы ка заў ся за тое, каб ад каз насць 

баць коў за вы пад кi траў мi ра ван ня дзя цей 

за ма цоў ваць у за ка на даў чым па рад ку. 

Не па га дзi ла ся з су раз моў цам, бо апош-

няе вель мi цяж ка бу дзе зра бiць. На мой 

по гляд, па мiж ня шчас ным вы пад кам, фа-

таль най вы пад ко вас цю i пра мой вi ной, 

гэ та зна чыць не да гля дам, вель мi тон кая 

мя жа. Ця пе раш нi дэ пу тат, да рэ чы, зга-

даў, што i сам у дзя цiн стве два цi тры ра зы 

быў на кра ёч ку гi бе лi, бо баць кi, вяс ко выя 

на стаў нi кi, дня мi пра па да лi на ра бо це, а 

ён, ма лод шы школь нiк, га дзi на мi гой саў 

па два ры ў кам па нii ра вес нi каў.

Кан ку рэн ты 
мат чы най ува гi

Кож ны з баць коў па вi нен сам ад чу-

ваць гэ тую мя жу i не да во дзiць да краю. 

А вось што пе ра шка джае ад чуць ця пер, 

дык гэ та га джэ ты. Не раз да во дзi ла ся 

ба чыць, як юная ма ту ля, ледзь ве па гой-

два ю чы ка ляс ку на гой, не вы ла зiць са 

смарт фо на. А ўчо ра на ад ным з ра сiй скiх 

ка на лаў ўба чы ла част ку сю жэ та пра вя-

до ма га спарт сме на, якi су дзiц ца з бы лой 

жон кай за дзя цей. Суд чар го вай iн стан-

цыi на рэш це пры няў ра шэн не на ка рысць 

ма цi. I вось гэ тая ма ла дзi ца ў ата чэн нi 

ад ва ка таў i сяб ро вак па еха ла да до ма 

баць коў свай го бы ло га ў спа дзя ван нi 

хоць уба чыц ца з доч ка мi, якiх даў но ў яе 

за бра лi. Ад на ча со ва ка мен та ва ла свой 

вi зiт: маў ляў, каб бы лыя ро дзi чы не па-

спе лi зра бiць не па жа да ных за ха даў, яна 

(ува га!) на ват у са цы яль ных сет ках не па-

ве дам ля ла, ку ды едзе. Зна чыць, кож ны 

свой крок, кож ную па езд ку на ват у ме жах 

кi ла мет ра гэ тая асо ба, ма цi два iх дзя цей, 

анан суе ў сац сет ках. На жаль, гэ так жа 

ро бяць шмат яе ра вес нiц, ка лi не боль-

шасць. На па доб ныя па сты i iн шую пi са-

нi ну ды на пра гляд рэ ак цыi па трэб ны час. 

А на шыя ма ла дыя мам кi час та ўжо за-

леж ныя ад сва iх элект рон ных двай нi коў. 

Ад уся го пе ра лi ча на га над звы чай час та 

цер пяць дзе цi i ў пра мым, i ў пе ра нос ным 

сэн се.  I ка лi школь нi кам ня рэд ка за ба ра-

ня юць тэ ле фо ны на ўро ках, а не ка то рыя 

баць кi, ба бу лi з дзя ду ля мi аб мя жоў ва юць 

ка ры стан не iмi на ват на ка нi ку лах, то ў 

ча ла ве ка, якi стаў да рос лы, яго нi хто не 

ад бя рэ. Гэ тым i ка рыс та юц ца юныя ма цi. 

Як ка то рая з iх увесь час ся дзiць ута ро-

пiў шы ся ў эк ран, то дзi ця па чы нае су ма-

ваць i са мо пры дум ляе за баў лян кi, ча сам 

вель мi не бяс печ ныя. Iн шы мi сло ва мi, ка лi 

з ма лым не да стат ко ва га во раць, не да-

па ма га юць па зна ваць свет, ён сам па чы-

нае гэ та ра бiць. Ну а пас ля ня шчас ных 

вы пад каў, ка лi ў дом пры хо дзяць прад-

стаў нi кi ад па вед ных служ баў, па чы на юць 

раз бi рац ца, нi вод ная ж не пры зна ец ца, 

што ся дзе ла ў тэ ле фо не. Ска жа — на хвi-

лiн ку вый шла на кух ню, каб вы клю чыць 

суп. Але ж са ма яна бу дзе ве даць праў ду, 

i ёй з гэ тым жыць. Мо жа, якiя ад мыс ло-

выя пра гра мы рас пра цоў ваць i ста вiць

iх на смарт фо ны ма ла дых ма туль, каб 

кож ныя пяць хвi лiн на па мi на лi iм пра iх 

ма лых?

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Ле та. Бе ра жы це дзя цей

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Аў та лаў ка пры яз джа ла два 

ра зы на ты дзень. Ча сам з па-

латак ганд ля ва лi пры ват нi кi. 

Мяс цо выя ка жуць, што та ва-

ры за ез джых ганд ля роў час та 

каш та ва лi да ра жэй, чым у ма-

га зi нах. Хто ма ла дзей шы, у ка-

го ма шы ны, то, вя до ма, ез дзi лi 

ў су сед нi Стаў бун — на се ле ны 

пункт, што за восем кi ла мет раў 

ад Яно ва, бо там тры кра мы. 

Хтось цi ез дзiў у гi пер мар кет у 

Вет ку. У ка го ма шы ны ня ма цi 

з-за эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 

асце ра гаў ся да бi рац ца да лё-

ка на аў то бу се, той, як ка жуць 

мяс цо выя, «вар та ваў» аў та-

лаў ку.

Люд мi ла Вi таль еў на — член 

iнi цы я тыў най гру пы па збо ры 

под пi саў у пад трым ку вы лу чэн-

ня кан ды да там у прэ зi дэн ты 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi. З го на-

рам за зна чае, што яна 26 га доў 

у «прэ зi дэнц кай ка ман дзе»:

— Ця пер, збi ра ю чы под пi-

сы за Аляк санд ра Ры го ра вi ча, 

тра ды цый на абы хо дзi ла да-

мы. Ку ды нi зой дзеш, у кож най 

ха це: на пi шы на ша па жа дан-

 не, каб ма га зiн ад кры лi. Лю дзi

ве ры лi, што ім да па мо гуць на 

са мым вы со кiм уз роў нi. Я пе ра-

да ла звест кi ў ра ён i рас ка за ла, 

як лю дзi ча ка юць i спа дзя юц ца 

на тое, што зноў бу дзе кра ма 

ў Яно ве.

I вось ужо ты дзень, як яна 

зноў пра цуе: што дня све жыя 

ма ла ко ды хле ба бу лач ныя вы-

ра бы, каў ба сы, ры ба, ба ка лея, 

паў фаб ры ка ты... Не менш важ-

на — ма ро жа нае ды роз ныя 

пры сма кi для дзе так i ўну каў.

Па ста ян ны па куп нiк — мяс-

цо вая жы хар ка Ве ра Ган ча ро-

ва — пры зна ец ца: больш як 

два ме ся цы без кра мы — вы-

пра ба ван не для ўся го аг ра га-

рад ка. Пен сi я нер ка не ха вае 

ра дас цi, дзя куе ўсiм, хто да па-

мог ад на вiць ра бо ту ганд лё ва-

га пунк та:

— Дзя куй бо гу, ад кры лi. 

Вось коль кi лю дзей хо дзiць, а 

ра ней так пе ра жы ва лi...

Ця пер кра ма ў Яно ве пад 

кi раў нiц твам цэнт раль на га 

рын ку Го ме ля. Асар ты мент 

ураж вае. Пра да вец — ма ла ды 

спе цы я лiст Ка ця ры на, толь кi 

скон чы ла ка ледж. Ро дам з су-

сед ня га Стаў бу на. Мяс цо вым 

гэ та па да ба ец ца, ка жуць свая, 

вяс ко вая, не спу жа ец ца ра бо ты 

на вёс цы.

Атры ма ла ся ў Яно ве i за-

бяс пе чыць но ва га пра даў ца 

жыл лём. Пра па на ва лi па кой 

у ква тэ ры, што па бу да ва на 

пры ФА Пе. Да рэ чы ў жнiў нi ў 

ад да ле ны аг ра га ра док пры е-

дзе яшчэ адзiн доў га ча ка ны 

ма ла ды спе цы я лiст — но вы 

фель чар, для якога так са ма 

ёсць асоб ны па кой. Вы ра шы -

лi, што бу дуць жыць ра зам — 

так ве ся лей.

Уво гу ле 2020 год для Яно ва 

са праў ды зна мя наль ны. Сё ле та 

ад кры лi стан цыю абез жа лез-

ван ня. У но вай част цы за бу до-

вы аг ра га рад ка — цэнт раль нае 

во да за бес пя чэн не. Во да на пор-

ную ве жу па бу да ва лi 12 га-

доў та му, ва да бы ла дрэн най 

якас цi. Стан цыя — са праў ды 

па да ру нак для ўсiх вяс ко вых 

сем' яў.

Да та го ж сё ле та пач нец ца 

ма дэр нi за цыя ка цель нi, якую 

аснас цяць най ноў шым аб ста-

ля ван нем, i функ цы я на ваць 

яна бу дзе ў аў та ма тыч ным 

рэ жы ме. Гэ та так са ма са цы-

яль на знач ны аб' ект для аг ра-

га рад ка, бо ка цель ная аба гра-

вае дзi ця чы сад, шко лу, дом 

куль ту ры.

Што да ты чыц ца пе ра но су 

ганд лё ва га пунк та, якi пра-

цуе ў ста рой част цы Яно ва, 

то так са ма ёсць маг чы масць 

аб ста ля ваць кра му ў дру гiм бу-

дын ку ў цэнт ры аг ра га рад ка, 

каб усiм жы ха рам бы ло зруч-

на да бi рац ца. Гэ та пла ны на 

перс пек ты ву. Ця пер жа яноў-

цы спа дзя юц ца на ад но, што 

мяс цо выя дзе цi, скон чыў шы 

шко лу ды ад ву чыў шы ся, вер-

нуц ца на зад, да до му. Та ды ў iх 

Яно ве бу дуць i доб ры ган даль, 

i шчас лi выя па куп нi кi.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

ЖЫЦ ЦЁ НА НО ВА 
Ў ЯНО ВЕ...

Па мяцьПа мяць

Са ма ход ка для Буй нiц ка га по ля

Ка ра на вi рус даў час на 

тое, каб па ду маць над но вай 

лi ней кай турп ра дук таў, па вы-

сiць ква лi фi ка цыю пер са на лу, 

да вес цi да ла ду аб' ек ты раз-

мя шчэн ня. I ка лi ўдас ца пе ра-

адо лець пан дэ мiю, у на ступ-

ныя га ды та кiя пе ра ўтва рэн нi 

мо гуць па слу жыць па вы шэн-

 ню кан ку рэн та здоль нас цi бе ла -

рус кiх гуль цоў на мiж на род-

 ным ту рыс тыч ным рын ку. Ва 

ўся кiм ра зе ту рыс таў з Ра сii i 

Поль шчы мо жа стаць больш, 

бо Бе ла русь пад час пан дэ мii 

ака за ла ся кра i най, сва бод-

най для пе ра мя шчэн ня. А гэ та 

сён ня важ на для ту рыс таў.

Ка ра на вi рус моц на ўда рыў 

па ла гiс ты цы: доў гi час бе ла-

ру сы нi ку ды не лё та лi, да нас 

нi хто не ехаў. А ка лi та кi пра-

цэс за цяг ва ец ца, як за ўва жае 

стар шы ня Рэс пуб лi кан ска га 

са ю за ту рыс тыч най iн дуст-

рыi Фi лiп ГУ ЛЫ, па чы на юць 

па ру шац ца вы твор чыя лан-

цуж кi. За меж ныя парт нё ры 

ўжо не га то выя i не мо гуць 

па стаў ляць тур па то кi ў ра ней-

шым аб' ёме. Ды i ўлас ныя ра-

бот нi кi га тэ ляў i транс парт ных 

кам па нiй пас ля пэў на га пра-

стою маг лi збанк ру та вац ца, 

пе ра пра фi ля вац ца цi ска ра-

цiц ца, i, ад па вед на, па трэб ны 

час, каб усё ад на вiць.

У не ка то рых ба га цей шых 

кра i нах ту рыс тыч ная га лi на 

атрым лi ва ла пэў ную фi нан са-

вую пад трым ку, суб сi дыi, дру-

ка ва лi ся ваў ча ры. Мно гiя шу ка-

лi свой шлях. Кi тай, Злу ча ныя 

Шта ты Аме ры кi, Фран цыя, Гер-

ма нiя, Поль шча зра бi лi стаў ку 

на мяс цо вы ту рызм. Кра i ны 

з вя лi кай коль кас цю на сель-

нiц тва змаг лi за гру зiць iнф ра-

струк ту ру дзя ку ю чы ўлас ным 

ту рыс там, i за ўваж на, што сён-

ня яны не над та пра цу юць над 

тым, каб ства рыць умо вы для 

вы ез ду сва iм гра ма дзянам.

Больш дроб ныя гуль цы, на-

прык лад, Чэ хiя цi кра i ны Пры-

бал ты кi, на ад ва рот, па ста ра лi-

ся скан са лi да вац ца з су се дзя-

мi, каб ез дзiць ад но да ад на го 

на ўза е ма вы гад ных умо вах.

У Бе ла ру сi ўнут ра ны ту-

рызм так са ма стаў пэў най 

па лач кай-вы ру ча лач кай для 

прад стаў нi коў ту рыс тыч най 

га лi ны. Праў да, кам па нi ям-

па ся рэд нi кам ад та го ра бо ты 

не пры ба вi ла ся. Гра ма дзя нам 

больш вы гад на са ма стой на 

куп ляць, на прык лад, пу цёў кi ў 

са на то рый, ды i на вош та пе-

ра плач ваць за транс фер, ка лi 

да мес ца ад па чын ку мож на да-

ехаць на ўлас ным цi гра мад-

скiм транс пар це?

Па пу ляр насць тых цi iн шых 

аб' ек таў раз мя шчэн ня за ле-

жыць ад iн тэр нэ ту — у вый-

гры шы тыя з iх, якiя мож на 

знай сцi праз «Гугл» цi якiя ма-

юць ро лi кi на «Юту бе». Трэ ба 

яшчэ па пра ца ваць над сэр вi-

сам — ёсць шэ раг праб лем з 

тым, каб у ан лай не за бра нi ра-

ваць i апла цiць ад па чы нак.

На сён ня ўнут ра ны ту рызм 

но сiць яск ра вы ла каль ны ха-

рак тар. Тра ды цый на мiн ча не 

ста ра юц ца вы браць тое, што 

зна хо дзiц ца не вель мi да лё-

ка ад ста лi цы. Так са ма мно га 

ту рыс таў ася дае ва кол аб лас-

ных цэнт раў i iн шых вя лi кiх га-

ра доў.

За па тра ба ва ны са на то рыi, 

на цы я наль ныя пар кi, аг ра-

 ся дзi бы. За раз для бе ла рус ка га 

ту рыс та га лоў нае — ад па чыць 

на пры ро дзе, па ку пац ца, пра-

гу ляц ца па ле се, смач на па ес цi. 

А вось куль тур на-па зна валь ны 

ту рызм для iх хут чэй пры ем ны 

да да так. Асаб лi ва га по пы ту на 

тое, каб спе цы яль на па ехаць 

па гля дзець iн шыя га ра ды, на-

прык лад, на вы хад ныя, па куль 

ня ма. Мо жа, праб ле ма ў тым, 

што прос та не ха пае iн фар ма-

цыi пра та кi ва ры янт баў лен ня 

воль на га ча су? Цi ад па вед ных 

турп ра дук таў?

Ка ра на вi рус ага лiў тыя 

праб ле мы, над якi мi трэ ба ў 

най блi жэй шы час пра ца ваць, 

каб уз няць унут ра ны ту рызм 

на вы шэй шы ўзро вень. Так, 

ня гле дзя чы на тое, што сён ня 

мно гiя са на то рыi пра па ну юць 

рэ лак са цый ныя пра цэ ду ры, 

па куль яшчэ ад чу ва ец ца не-

да хоп спа-комп лек саў.

Не ха пае дам коў, баз ад па-

чын ку эка ном-кла са на пры-

род ных тэ ры то ры ях. Сён ня 

раз вi ва ец ца рач ны ту рызм, 

пад якi так са ма трэ ба ра бiць 

iнф ра струк ту ру: аб ста ля ва-

ныя ста ян кi, iн фар ма цый ныя 

рэ сур сы пра iх у се цi ве, маг-

чы масць за бра нi ра ваць мес-

ца праз iн тэр нэт, за бес пя чэн-

не хар ча ван нем. Пры род ныя 

тэ ры то рыi, ку ды га то вы вы-

бi рац ца ту рыс ты, так са ма ў 

нас па куль за ста юц ца дзi кi-

мi — не аб ход на пра цяг ваць 

ства раць ве ла сцеж кi i пунк ты 

пра ка ту.

Фi лiп Гу лы ўпэў не ны, што 

бу ду чы ня ту рыз му — за ства-

 рэн нем клас тар ных сiс тэм. 

Ён па раў наў ра бо ту з ту рыс та мi з 

пра мыс ло вай ры бал кай. Тур-

па то кi, як i ка ся кi рыб, ру ха-

юц ца па пэў ных за ко нах, якiя 

трэ ба вы ву чаць, ана лi за ваць i 

вы ка рыс тоў ваць. На ват пе ра-

па ды тэм пе ра тур, гла баль нае 

па цяп лен не мо гуць уплы ваць

на тое, ку ды на кi ру юц ца ту рыс -

тыч ныя гру пы. Ме на вi та

клас та ры здоль ныя пры-

ваб лi ваць гас цей на пэў ную 

тэ ры то рыю. Роз ныя га лi ны 

па вiн ны аб' яд ноў вац ца, каб 

ства раць адзi ны ту рыс тыч ны 

пра дукт. На прык лад, аг ра пра-

мыс ло вы комп лекс, фер ме ры 

цi мяс цо выя жы ха ры мо гуць 

пра па ноў ваць пра дук ты — 

асаб лi вы по пыт бу дзе на эка-

ла гiч ную ежу. Ляс ная гас па-

дар ка за бяс пе чыць гры ба мi, 

яга да мi, зёл ка мi (фi та тэ ра пiя 

i чаi). Прад пры маль нi кi бу дуць 

зда ваць на пра кат бай дар кi i 

ве ла сi пе ды. Зной дзец ца ра-

бо та i края знаў ча му му зею, 

i ра мес нi кам, i ра бот нi кам 

куль ту ры, якiя возь муць на 

ся бе куль тур на-зай маль ную 

пра гра му. Важ на iн тэ гра ваць 

i мяс цо вых жы ха роў, якiя мо-

гуць зна ё мiць тра ды цы я мi i 

рэ цэп та мi з свайго краю.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА ТУ РЫС ТАЎ
Як па вiн на змя нiц ца iнф ра струк ту ра?

Па куль боль шасць кан цэрт-

ных за лаў i му зыч ных тэ ат-

раў усё яшчэ за кры тыя для 

на вед валь нi каў, пра фе сiй-

ныя му зы кi i ама та ры з роз-

ных кра iн аб' яд на лi ся, каб 

су стрэц ца з пуб лi кай хоць 

вiр ту аль на. Амаль сем га дзiн 

доў жыў ся кан цэрт «Гранд-

ле та», зла джа ны ня даў на 

пер шай у Бе ла ру сi пры ват-

най му зыч най шко лай Ар цё-

ма ШАП ЛЫ КI.

«Спра ва здач ныя кан цэр ты на-

шай шко лы пра хо дзяць не каль кi 

ра зоў на год, — за зна чае кi раў нiк 

пры ват най му зыч най шко лы, са-

лiст Бел дзярж фi лар мо нii Ар цём 

Шап лы ка, — i для нас вель мi важ-

на, каб вуч нi, лю дзi роз ных уз рос-

таў i пра фе сiй, ме лi маг чы масць 

вы сту пiць пе рад пуб лi кай на роў нi 

з пра фе сi я на ла мi. Та му сё ле та, 

ня гле дзя чы на скла да ную эпi дэ-

мi я ла гiч ную сi ту а цыю, кан цэрт мы 

вы ра шы лi не толь кi не ад мя няць, 

але з да па мо гай су час ных тэх на-

ло гiй пра вес цi яго на мiж на род-

ным уз роў нi».

Iдэю пад ха пi лi iн шыя му зыч ныя 

на ву чаль ныя ўста но вы — вуч нi i 

пе да го гi Рэс пуб лi кан скай гiм на-

зii-ка ле джа пры Ака дэ мii му зы кi, 

школ мас тац тваў з Мiн ска, Ма гi-

лё ва, Iва на ва, На ва по лац ка, Цар-

ска сель скай гiм на зii мас тац тваў, 

Пры нстан скай струн най ака дэ мii, 

Ака дэ мii му зы кi i тан ца з Iе ру са лi-

ма... Удзел у ан лайн-iм прэ зе ўзя лi 

больш за 100 юных i да рос лых му-

зы кан таў з Бе ла ру сi, Ра сii, Укра i-

ны, Вя лi ка бры та нii, Гер ма нii, ЗША, 

Iз ра i ля, Мек сi кi, Нар ве гii, Фран цыi 

i на ват Се не га ла. У не звы чай ным 

кан цэр це бы лi прад стаў ле ныя 

тво ры для ся мi му зыч ных iн стру-

мен таў — фар тэ пi я на, флей ты, 

скрып кi, гi та ры, ба ла лай кi, ар фы 

i вi я лан чэ лi, — а так са ма не каль-

кi ва каль ных ну ма роў. Акра мя 

кла сiч ных тво раў Ба ха, Мо цар та, 

Бет хо ве на, Ша пэ на i iн шых вя-

лi кiх пра гу ча лi тво ры су час ных 

вы ка наў цаў — кам па зi та раў 

ХХ ста год дзя Уiль я ма Гi ла ка i Ско та 

Джоп лi на, аме ры кан ска га элект-

рон шчы ка Marshmello.

Асаб лi вую ат мас фе ру ме ра-

пры ем ству на да ла не звы чай ная 

сцэ нiч ная пра сто ра — не толь кi 

кан цэрт ныя за лы, але i ўтуль ныя 

да маш нiя iн тэр' еры, за га рад ныя 

ўчаст кi i на ват ад кры тыя пля цоў кi 

прос та па ся род ле су... Вi дэа за пiс 

кан цэр та ў iн тэр нэ це па гля дзе лі 

ўжо больш за 4 ты ся чы ча ла век. 

На ступ нае вы ступ лен не вуч няў 

му зыч най шко лы, як пла ну ец ца, 

прой дзе 30 жнiў ня i ўжо ў аф лайн-

фар ма це — на ма лой сцэ не Бел-

дзярж фi лар мо нii.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та ар га нi за та раў ім прэ зы.

Ся мi га дзiн ны ан лайн-кан цэрт 
кла сiч най му зы кi ад быў ся ў Мiн ску

На гра мад скае аб мер ка ван не вы но сiц ца...
Нац банк пра па нуе зме ны ў за кон аб га ран та ва ным па крыц цi бан каў скiх укла даў на сель нiц тва

Ар се нал ба я вой тэх нi кi на ме ма ры яль ным комп-

лек се «Буй нiц кае по ле» ў Ма гi лё ве па поў нi ла са-

вец кая су праць тан ка вая са ма ход ная ар ты ле рый-

ская ўста ноў ка Су-100. Яе ўра чыс тая пе ра да ча 

ад бы ла ся пад час ме ра пры ем ства, пры све ча на га 

79-й га да вi не аба ро ны Ма гi лё ва i 75-й — са дня 

Пе ра мо гi ў Вя лi кай Ай чын най вай не.

Па доб ныя ўста ноў кi з'я вi лi ся на ўзбра ен нi Чыр во най 

Ар мii пас ля та го, як пра цiў нiк стаў вы ка рыс тоў ваць но-

вы цяж кi танк «Тыгр», ла ба вая бра ня яко га таў шчы нёй 

101 мi лi метр не пра бi ва ла ся з дыс тан цыi 500 мет раў 

бра ня бой ны мi сна ра да мi. Са ма ход ка за ня ла сваё па-

чэс нае мес ца на ге ра iч ным по лi. Гэ ты тып тэх нi кi вы-

ка рыс тоў ваў ся ў ба я вых дзе ян нях па вы зва лен нi кра iн 

за ход няй Еў ро пы са сту дзе ня 1945 го да.

У го нар аба рон цаў i вы зва лi це ляў Ма гi лё ва бы лi 

ўскла дзе ны квет кi да пад нож жа кап лi цы, ад бы ла ся 

рэ кан струк цыя ба ёў 1944-га за вы зва лен не Буй нiч. 

Удзель нi кi мi тын гу ўша на ва лi па мяць ге ро яў хвi лi най 

маў чан ня, быў да дзе ны трох ра зо вы ру жэй ны залп.

Са сло ва мi ўдзяч нас цi за мiр нае не ба над га ла вой 

i ста бiль насць у кра i не вы сту пiў стар шы ня Ма гi лёў-

ска га абл вы кан ка ма Ле а нiд ЗА ЯЦ. Ён па дзя ка ваў 

Прэ зi дэн ту за аса бiс ты ўнё сак у вы ра шэн не пы тан ня 

па пе ра да чы гэ та га сiм ва ла муж нас цi Са вец кай ар-

мii. Сло вы ўдзяч нас цi за ўдзел у агуль най спра ве ён 

так са ма ад ра са ваў Мi нiс тэр ству аба ро ны i шкло ўскiм 

по шу ка вi кам ва ен на-па тры я тыч на га клу ба «По шук», 

якiя ад на вi лi тэх нi ку. Удзел у цы ры мо нii ўзяў на мес-

нiк кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь Анд рэй КУН ЦЭ ВIЧ, якi так са ма на га даў 

пра не аб ход насць бе раг чы мiр i не за бы ваць подз вiг 

аба рон цаў i вы зва лi це ляў кра i ны. Ён пад крэс лiў той 

факт, што пе ра да чу тэх нi кi Ма гi лё ву пад тры маў кi раў-

нiк дзяр жа вы. «Для Бе ла ру сi тэ ма Вя лi кай Ай чын най 

вай ны асо бая, та кiх мес цаў у нас шмат, i Буй нiц кае 

по ле ад но з iх, — кан ста та ваў ён. — Тут не трэ ба доў-

га рас каз ваць пра тое, што ад бы ло ся, — да стат ко ва 

ўгля дзец ца ў ме ма ры яль ныя плi ты, па гля дзець экс-

па на ты, каб пра сяк нуц ца ўзнёс лым ду хам подз вi гу 

са вец ка га сал да та».

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Мер ка ван неМер ка ван не

Ка лi ў па пя рэд нiя га ды па Бе ла ру сi па да рож нi ча лi 

пе ра важ на лю дзi, якiя вы ву ча юць сваю кра i ну, 

цi ка вяц ца яе гiс то ры яй i куль ту рай, аль бо 

сем'i з не вя лi кiм да стат кам, то пас ля з'яў лен ня 

ка ра на вi ру са по пыт на ўнут ра ны пра дукт па чаў рас цi 

дзя ку ю чы «вы му ша ным» ту рыс там, якiя не змаг лi 

вы ле цець за мя жу. На ту раль на, каб за да во лiць 

та кiх пе ра бор лi вых спа жыў цоў, га лi на па вiн на бы ла 

пе ра ары ен та вац ца. Усё ж па доб ны клi ент жа дае 

атры маць год ны сэр вiс, — не аба вяз ко ва та кi, 

як у за мор скiх га тэ лях, але на доб рым уз роў нi.

Культ асве таКульт асве та

Як па ве дам ляе прэс-служ ба На цы я наль-

на га бан ка кра i ны, на гра мад скае аб-

мер ка ван не вы не се ны пра ект да ку мен та 

«Аб зме не за ко наў», якi пра ду гледж вае 

ка рэк цi роў ку за ко на ад 8 лi пе ня 2008 го-

да № 369-З «Аб га ран та ва най кам пен-

са цыi бан каў скiх укла даў (дэ па зi таў) 

фi зiч ных асоб».

Якiя асноў ныя на вi ны збi ра ец ца за ма ца-

ваць у вы нi ко вым да ку мен це фi нан са вы рэ гу-

ля тар кра i ны? У пра ек це пра па ну ец ца ўвес цi 

га ран та ва нае па крыц цё гра шо вых срод каў, 

раз ме шча ных iн ды вi ду аль ны мi прад пры маль-

нi ка мi на ра хун ках i (або) ва ўкла дах у бан ках 

з уста наў лен нем для гэ тай но вай ка тэ го рыi 

ўклад чы каў аб ме жа ван ня па су ме кам пен-

са цыi.

Акра мя та го, Нац банк га то вы ска ра цiць з 

ад на го ме ся ца да ся мi дзён (з да ты па да чы 

за явы аб вы пла це кам пен са цыi) тэр мiн вы-

пла ты кам пен са цыi дэ па зi таў па за явах, якiя 

не па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн ня. Пры 

не аб ход нас цi да дат ко ва га вы ву чэн ня за хоў-

ва ец ца тэр мiн у адзiн ме сяц.

Пра па ну ец ца так са ма даць фi зiч ным асо-

бам, якiя не з'яў ля юц ца iн ды вi ду аль ны мi прад-

пры маль нi ка мi, маг чы масць вы ба ру спо са бу 

вы пла ты кам пен са цыi (на яў ны мi гра шо вы мi 

срод ка мi ў бан ку — па ве ра ным аль бо ў без-

на яў ным па рад ку з да па мо гай пе ра лi чэн ня на 

па ка за ны ў за яве бя гу чы бан каў скi ра ху нак 

фi зiч най асо бы).

Улiч ва ю чы сур' ёз насць тэ мы, су пра цоў нi кi 

бан каў скай сфе ры рэ ка мен ду юць па вя лi чыць 

з двух да пя цi га доў пра цяг ласць ча су, на пра-

ця гу яко га ўклад чы кi ма юць пра ва звяр нуц ца 

па кам пен са цыю бан каў ска га ўкла ду. Акра мя 

та го, пра па ну ец ца пе рай сцi да сiс тэ мы ды-

фе рэн цы ра ва ных уз но саў бан каў у рэ зерв 

дзяр жаў най уста но вы «Агенц тва га ран та ва-

най кам пен са цыi бан каў скiх укла даў (дэ па-

зi таў) фi зiч ных асоб», у ад па вед нас цi з якой

ве лi чы ня ўзно саў бан каў бу дзе за ле жаць 

ад уз роў ню ры зык, якiя пры ма юц ца бан ка мi пры 

ажыц цяў лен нi сва ёй дзей нас цi. Рэ гу ля тар ра-

iць па шы рыць маг чы мас цi для iн вес та ван ня 

ча со ва сва бод ных гра шо вых срод каў гэ та га 

агенц тва.

Праў лен не На цы я наль на га бан ка лi чыць, 

што рэа лi за цыя па ла жэн няў пра ек та pа ко на 

дасць маг чы масць па вы сiць уз ро вень пра ва-

вой аба ро ны ўклад чы каў, у тым лi ку фi зiч ных 

асоб, якiя вы сту па юць у якас цi iн ды вi ду аль-

ных прад пры маль нi каў, па леп шыць якасць 

аб слу гоў ван ня гэ тых клi ен таў, за бяс пе чыць 

ста бiль нае фi нан са ван не рэ зер ву агенц тва, 

па вы сiць эфек тыў насць функ цы я на ван ня 

сiс тэ мы га ран та ва на га па крыц ця бан каў скiх 

укла даў на сель нiц тва i ўстой лi васць бан каў-

ска га сек та ра.

На цы я наль ны банк ад зна чае, што за ўва гi 

i пра па но вы мо гуць быць вы ка за ны ў спе цы-

яль най тэ ме на пра ва вым фо ру ме Бе ла ру сi з 

10 да 20 лi пе ня 2020 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.
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