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БЕ РА ЖЫ ЦЕ ДЗЯ ЦЕЙ!
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За ста ец ца ак ту аль най і 
праб ле ма ху лі ган ства ся род 
пад лет каў, хоць за пяць ме ся-
цаў бя гу ча га го да пад лет ка вая 
зла чын насць зні зі ла ся на 20%. 
Пры гэ тым «нель га ка заць, што 
ў нас кеп ская мо ладзь — прос-
та ў све це з'яў ля ец ца ўсё больш 
знеш ніх апе ра тыў ных і ін фар-
ма цый ных па гроз», акрэс ліў 
Ві таль ЯН ЧЫН, на чаль нік 
ад дзе ла ар га ні за цыі пра цы 
ін спек цый па спра вах не паў-
на лет ніх га лоў на га ўпраў лен-
ня ахо вы пра ва па рад ку і пра-
фі лак ты кі мі лі цыі гра мад скай 
бяс пе кі МУС Бе ла ру сі.

— Дзе ці з за леж нас цю — 
гэ та тыя, якія ўжо шмат ча го 
па спра ба ва лі ў жыц ці і ма юць 
цяж кія псі ха ла гіч ныя траў мы і 
во пыт. Каб, ня гле дзя чы на гэ та, 
да па маг чы ім вы рас ці па спя хо-

вы мі людзь мі, трэ ба мець сем'і 
з якас най пра фе сі я на лі за цы-
яй, — пра ка мен та ва ла На тал-
ля ПА СПЕ ЛА ВА, ды рэк тар 
На цы я наль на га цэнт ра ўсы-
наў лен ня Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі Бе ла ру сі.

Вя лі кі ўклад у раз віц цё прак-
ты кі ахо вы дзя цін ства ў Бе ла ру-
сі ро біць пры ват на-дзяр жаў нае 
парт нёр ства. На дум ку ды рэк-
та ра цэнт ра ўсы наў лен ня, са мы 
ёміс ты пра ект у гэ тым на прам-
ку — пар тал Да До му.by, які 
функ цы я нуе ўжо тры га ды. Ён 
ак ты ві зуе ўва гу гра мад скас ці 
да праб ле мы дзя цей, якія жы-
вуць у ін тэр на тах або ў гас ця-
вых сям'ях:

— Больш за 1,5 ты ся чы дзя-
цей дзя ку ю чы гэ та му пар та лу 
знай шлі па ста ян ныя сем'і. Ад-
нак са мая знач ная ліч ба, ду-
маю, тая, што ха рак та ры зуе 
коль касць вяр тан ня дзя цей у 
род ныя сем'і. Больш за 200 

ма лых вяр ну ла ся да сва іх род-
ных. Баць кі ба чаць сваё дзі ця 
ў се ці ве і ўсве дам ля юць, што 
ў лю бы мо мант яго мо жа за-
браць нех та ін шы на ся мей ную 
фор му ўсы наў лен ня. Гэ та цу-
доў ны прык лад, ка лі ін тэ рнэт-
сро дак апа срод ка ва на ўплы-
вае на свя до масць баць коў і 
да па ма гае ім зра зу мець, што 
да ра жэй за дзі ця ня ма больш 
ні чо га. 

На тал ля Па спе ла ва вы ка за-
ла спа дзя ван не, што асар ты-
мент ва лан цёр скай прак ты кі 
мо ла дзі ў па тра нат ным вы ха-

ван ні дзя цей бу дзе ды вер сі фі-
ка вац ца. Акра мя ар га ні за цыі 
за баў ляль ных і куль тур ных 
ме ра пры ем стваў, доб ра бы ло 
б ра зам з дзяр жаў ны мі спе-
цы я ліс та мі звяр нуць ува гу на 
ка рысць тых, хто зна хо дзіц ца 
ў сі ту а цыі, ка лі дзі ця мо гуць за-
браць праз пэў ныя праб ле мы ў 
сям'і. Мож на ўсім ра зам да па-
маг чы ім пры апла це ка му нал-
кі, афарм лен ні да ку мен таў на 
дзя цей, вы ра шыць праб ле мы 
па жыл лю.

Іры на СІ ДА РОК. 
sіdаrоk@zvіаzdа.bу

АГУЛЬ НАЯ 
ЗА ДА ЧА

...Ства рыць леп шы ў све це 
дзе ла вы клі мат

У кра і не поў ным хо дам ідзе пад рых тоў ка 

да V Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду. Жы ха ры кра і ны 

ча ка юць ад гэ та га най важ ней ша га фо ру му аб мер ка ван ня 

ця пе раш няй сі ту а цыі, ана лі зу стра тэ гіі раз віц ця дзяр жа вы. 

У прад стаў ні коў роз ных сек та раў эка но мі кі так са ма 

ёсць свае кан крэт ныя пы тан ні і ча кан ні. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» пад ра бяз ней па зна ё міў ся з імі.

Ды рэк тар дэ парт амен та па прад пры маль ніц тве Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі Пётр АРУ ШАНЬ ЯНЦ:

— Ад V Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду я перш за ўсё ча каю 
ўма ца ван ня і ім пуль су для да лей ша га раз віц ця дыя ло гу па між дзяр-
жаў ны мі ор га на мі і прад стаў ні ка мі біз не су: вя ду чы мі, га лі но вы мі і рэ-
гі я наль ны мі біз нес-са юза мі, біз нес-аса цы я цы я мі і ін шы мі струк ту ра мі, 
якія прад стаў ля юць ін та рэ сы прад пры маль ніц тва. Ха це ла ся б пад час 
Схо ду па чуць па цвяр джэн не эфек тыў нас ці кі рун каў, па якіх пра цуе 
дэ парт амент па прад пры маль ніц тве. Гэ та ты чыц ца ап ты мі за цыі і 
ўдас ка на лен ня ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур для біз не су, ства рэн ня 
элект рон на га рэ ест ра гэ тых пра цэ дур, увя дзен ня ў Бе ла ру сі ін сты-
ту та ацэн кі, які рэ гу люе функ цы я на ван не нар ма тыў на-пра ва вых 
ак таў, што аказ ва юць уплыў на ажыц цяў лен не прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці. Так са ма ха це ла ся б кан струк тыў на аб мер ка ваць стра тэ гію 
раз віц ця ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва да 2030 го да. Ана ла-
гаў гэ та га да ку мен та яшчэ не бы ло. Ця пер га вор ка ідзе пра доў га-
тэр мі но вы пра ект. У кра і не бы лі трох га до выя пра гра мы пад трым кі і 
раз віц ця прад пры маль ніц тва, а стра тэ гія — гэ та прын цы по ва но вы 
якас ны ўзро вень да ку мен та, які ўклю чае ства рэн не ба за вых умоў 
для раз віц ця дзе ла во га ася род дзя, пры яры тэ ты раз віц ця прад пры-
маль ніц тва, а так са ма кан крэт ныя ін стру мен ты пад трым кі суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Стар шы ня прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад-
пры маль ніц тва, стар шы ня Мінск ага са ю за прад пры маль ні каў і 
пра ца даў цаў Ула дзі мір КА РА ГІН:

— Я ў пер шую чар гу ча каю пры няц ця пра рыў ных ра шэн няў і 
стра тэ гій, якія да зво ляць не ва гац ца і атрым лі ваць вы со кую вы ні ко-
васць у эка но мі цы і са цы яль ных ас пек тах жыц ця. Асноў ныя ба чан ні 
раз віц ця біз не су ў Бе ла ру сі прад стаў ле ны ў «На цы я наль най плат-
фор ме біз не су — 2016». Мы ха це лі, каб ра шэн ні V Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду да зво лі лі па ско рыць пра цэ сы ства рэн ня ў кра і не 
леп ша га ў све це дзе ла во га клі ма ту, які б са браў чар гу ін вес та раў, 
каб дзя ку ю чы гэ тым ра шэн ням па ўсім све це пра Бе ла русь ка за лі 
толь кі з за хап лен нем і вы ву ча лі наш во пыт дыя ло гу біз не су і ўла ды 
ў ін та рэ сах на ро да.

На чаль нік ад дзе ла эка но мі кі Ар шан ска га рай вы кан ка ма Га-
лі на СВІ ЦІ НА:

— Я спа дзя ю ся на атры ман не дак лад ных ары ен ці раў на шай да-
лей шай дзей нас ці, з'яў лен не но вай на цы я наль най ідэі, якая згур туе 
на род і на кі руе ў ад ным ства раль ным кі рун ку. З пунк ту гле джан ня 
ўсіх прад пры ем стваў ра ё на, як дзяр жаў ных, так і пры ват ных, ча каю, 
што ў леп шы бок зме ніц ца сі ту а цыя на рын ку: яна ста не па ста ян-
най, зра зу ме лай і мож на бу дзе раз ліч ваць на эфек тыў ную пра цу ў 
доў га тэр мі но вай перс пек ты ве. Так са ма ха це ла ся б, каб з'я ві ла ся 
больш іль гот для пры ват на га біз не су і па леп шы лі ся ўмо вы для пра-
цы дзяр жаў ных прад пры ем стваў. Ле тась па мер ка ван ні экс пер таў 
з Са ю за прад пры маль ні каў і Мі нэ ка но мі кі, якія пад во дзі лі вы ні кі 
Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Леп шы го рад (ра ён, воб ласць) для біз-
не су Бе ла ру сі — 2015», Ар шан скі ра ён пры зна ны леп шым рэ гі ё нам 
з коль кас цю на сель ніц тва больш за 50 ты сяч ча ла век для раз віц ця 
пры ват ных дзе ла вых зно сін. Тут ство ра на шмат умоў для раз віц ця 
іні цы я ты вы. За пер шы квар тал сё ле та га да вое за дан не па ства рэн ні 
но вых пра цоў ных мес цаў у ра ё не ўжо вы ка на на на 103%. Так са ма 
ха це ла ся б на рошч ваць і ас тат нія па каз чы кі.

На мес нік стар шы ні Бя лы ніц ка га рай вы кан ка ма па са цы яль-
ных пы тан нях і ін фар ма ван ні Анд рэй ГАН ЧУК:

— Ад V Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду я ча каю та го, ча го ча ка-
юць усе гра ма дзя не кра і ны — ана лі зу бя гу чай сі ту а цыі ў эка но мі цы, 
у гра мад стве і вы пра цоў кі ў пра цэ се аб мер ка ван ня леп шых шля хоў 
і ме ха ніз маў для раз віц ця па са цы яль на-эка на міч на му, па лі тыч на му 
кі рун ках. Вель мі важ на, што на та кім прад стаў ні чым фо ру ме аб мяр-
коў ва юц ца і пры ма юц ца кі рун кі раз віц ця кра і ны на блі жэй шыя 5 га-
доў. Ха це ла ся б, каб шы ро кае аб мер ка ван не атры ма ла са цы яль ная 
сфе ра. Мя не вель мі хва люе пы тан не па ве лі чэн ня бу даў ніц тва жыл ля 
з дзярж пад трым кай у ма лых га ра дах для ма ла дых і шмат дзет ных 
сем' яў. Бу даў ніц тва на льгот ных умо вах або з да па мо гай льгот на га 
крэ ды та ван ня з'яў ля ец ца ад ным з най важ ней шых ма ты ваў для та-
го, каб гэ тыя сем'і за ста ва лі ся ме на ві та ў та кіх не вя лі кіх і ўтуль ных 
га ра дах, як Бя лы ні чы, жы лі тут і пра ца ва лі на ка рысць рэ гі ё на.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. kryzhevіch@zvіazda.by

Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��

Ства ры свой 
«плас тык» са ма стой на

З пер шых дзён ле та ў ме жах пра ек та Kartochkі.by 
па чы нае дзей ні чаць кон курс «Сам са бе ды зай нер»

Ва лян цін ЗАЙ ЧУК з шэ ра гу 
но вых кі раў ні коў Брэст чы-
ны. Ка мя нец кі рай вы кан кам 
ён уз на ча ліў кры ху менш за 
паў го да та му. Ка мя неч чы-
на ад мет ная не толь кі ту-
рыз мам, які аб умоў ле ны 
зна хо джан нем на тэ ры то-
рыі На цы я наль на га пар ку 
«Бе ла веж ская пу шча» ды 
ін шых ці ка вых аб' ек таў, 
але і ўстой лі вым раз віц цём 
сель скай гас па дар кі, вя лі кай коль кас-
цю ма лых на се ле ных пунк таў. Пра на-
дзён ныя кло па ты кі раў ні ка ра ё на — 
на ша сён няш няя гу тар ка.

— У ад дзе ле эка но мі кі ска за лі, што 
ў апош нія ты дзень-дру гі пры кмет на ак-
ты ві за ва лі ся дзе ла выя лю дзі, ста лі па-
сту паць пра па но вы на конт но вых прад-
пры ем стваў, вы твор час цяў, на ват ін вес-
та ры пры хо дзяць з пла на мі па раз віц ці 
ту рыс тыч най інф ра струк ту ры. З чым, 
на ва шу дум ку, звя за ны та кі ўсплёск 
ці ка вас ці?

— Па-пер шае, з на шым геа гра фіч ным 
ста но ві шчам, а па-дру гое, з сі ту а цы яй у 
цэ лым. Зі мой ад чу ва ла ся за ціш ша, склад-
ва ла ся ўра жан не, што па тэн цы яль ныя ін-
вес та ры ча ка лі. А ця пер, ві даць, вы ра шы лі, 
што час брац ца за спра ву. Лі та раль на сён-
ня (19 мая. — Аўт.) у мя не ад бы ла ся раз-
мо ва з на шым біз нес ме нам, які прый шоў 
у рай вы кан кам ра зам са сва ім за меж ным 
парт нё рам, ін вес та рам з Поль шчы. Дзе ла-
выя лю дзі ма юць на мер ад крыць прад пры-
ем ства па пе ра пра цоў цы ягад, а сы ра ві ну 
яны пла ну юць вы рошч ваць. Мы толь кі ві-
та ем лю бую но вую вы твор часць, якая бу-
дзе ство ра на ў ад па вед нас ці з за ко нам. 
І сён ня ра ні цай я су стра каў ся з брэсц кі мі 
прад пры маль ні ка мі, што за ці ка ві лі ся ідэ яй 
ства рэн ня інф ра струк ту ры ва кол ад рэ стаў-
ра ва на га Воў чын ска га кас цё ла.

Воў чын, як вя до ма, ра дзі ма апош ня га 
ка ра ля Рэ чы Па спа лі тай Ста ні сла ва Аў гус-

та Па ня тоў ска га. По бач з кас цё-
лам, які ця пер упры гож вае вёс-
ку, не ка лі раз мя шчаў ся па ла-
ца ва-пар ка вы ан самбль кня зёў 
Чар та рый скіх. Ад ма ёнт ка ва га 
комп лек су част ко ва за ха ва лі ся 
падмуркі па бу доў, угад ва ец ца 
сіс тэ ма ка на лаў, па бу да ва ных 
амаль тры ста год дзі та му. Я 
тут ча ла век но вы, мне са мо му 
быў вель мі ці ка вы гэ ты эк скурс 
у гіс то рыю, ка лі да вя ло ся ўба-

чыць на мяс цо вас ці тое, што за ха ва ла ся 
на ста ра даў ніх ма люн ках. Дык вось, брас-
таў ча не за яві лі аб сва ім жа дан ні ад на віць 
ка ра леў скія ка на лы, уз вес ці не вя лі кія гас ці-
ні цу і рэ ста ра нчык, ства рыць му зей. Па куль 
гэ та толь кі пра та кол аб на ме рах. Але мы 
да мо ві лі ся, што яны сфар мі ру юць свае ін-
вест пра па но вы, сель скі Са вет вы зна чыць 
тэ ры то рыю, якую мож на бу дзе пе ра даць, 
сфар му люе ўмо вы, на якіх зям ля мо жа 
быць пе ра да дзе на. Та ды бу дзем су стра-
кац ца і раз маў ляць да лей.

Мы за ці каў ле ны ў да лей шым раз віц ці 
ту рыз му і, вя до ма, пад тры ма ем та го, хто 
га то вы ўклад ваць срод кі ў па доб ныя пра-
ек ты.

— Вы хо дзіць, не хле бам адзі ным... 
Ці мож на ска заць, што на ват у скла да-
ны для эка но мі кі пе ры яд вы дба е це пра 
куль ту ру, пра ад ра джэн не гіс та рыч най 
спад чы ны?

— Гэ та са праў ды так, але ж кло пат пра 
хлеб на дзён ны на пер шым мес цы. Бу дзе 
па спя хо вая пра ца рэ аль на га сек та ра — бу-
дуць па да ткі ў бюд жэ це ў тым лі ку і на куль-
тур на-гіс та рыч ныя пра ек ты. Шчы ра ка жу-
чы, я і ў Воў чы не сён ня ака заў ся, бо па ехаў 
у праб лем ную гас па дар ку «Ус ход-Ка мя-
нец». Па шэ ра гу пры чын сель гас прад пры-
ем ства тра пі ла не ў леп шую эка на міч ную 
сі ту а цыю, хоць там да во лі доб рыя зем лі і 
адзін з са мых вы со кіх па каз чы каў шчыль-
нас ці жы вё лы ў ра ё не. Ле тась ста ла яшчэ 
горш, бо га лоў ным чы нам з-за за суш лі ва-
га ле та кар моў у СВК на рых та ва лі амаль 

на па ло ву менш, чым трэ ба. Як ня цяж ка 
зда га дац ца, не га тыў ныя на ступ ствы ся бе 
ча каць не пры му сі лі.

У гэ тай гас па дар цы бы ваю да во лі час-
та. Ба чу, што лю дзі за ці каў ле ны ў доб рай, 
па спя хо вай ра бо це, і ду маю, што да зі мо ва-
стой ла ва га пе ры я ду тут бу дзе на ве дзе ны 
на леж ны па ра дак. Та кім чы нам, сель гас-
прад пры ем ства вый дзе на но вы ўзро вень 
ра бо ты. Яны ўжо ўзя лі ся за кор ма на рых-
тоў ку, ця пер важ на не ўпус ціць ап ты маль-
ныя тэр мі ны. Сён ня ў дру гой па ло ве дня, 
да рэ чы, пра во дзім ра ён ны се мі нар для спе-
цы я ліс таў на гэ ту тэ му.

— Вы не па лі чы лі па трэб ным ад мо-
віц ца ад са вец кай тра ды цыі пра во дзіць 
се мі на ры пад кож ную сель ска гас па дар-
чую кам па нію?

— А што дрэн на га ў та кой фор ме аб-
ме ну во пы там? За меж ныя аг ра рыі так са-
ма пра вод зяць сім по зі у мы, роз на га ро ду 
вы ста вы. У нас жа гэ та на зы ва ец ца па 
ста рой за вя дзён цы се мі на рам. А за да чы 
на та кіх фо ру мах вы ра ша юц ца агуль ныя 
для ўсіх пра цаў ні коў — па ка заць на він кі, 
аб мер ка ваць на дзён ныя вы твор чыя праб-
ле мы. У хо дзе та кіх ка му ні ка цый адзін 
ад на му пад каз ва юць шля хі вы ра шэн ня 
аг ра но мы, ін жы не ры роз ных гас па да рак. 
Для ма ла дых жа спе цы я ліс таў, якія ле-
тась прый шлі з уні вер сі тэ таў, гэ та доб рая 
маг чы масць не ча му рэ аль на на ву чыц ца. 
Ця пер мы не пра во дзім се мі на ры з вя лі кі мі 
пле нар ны мі па ся джэн ня мі. Та кія су стрэ чы 
ла дзяц ца ў по лі, на ма шын ных два рах, у 
ра монт ных май стэр нях, дзе мож на ру ка мі 
па кру ціць умоў ны агрэ гат аль бо на свае 
во чы ўба чыць той ці ін шы прэ па рат, кан-
сер вант, сро дак для пад корм кі. Для гас па-
да роў на ра ды ўзні кае да дат ко вы сты мул 
пры браць, на вес ці па ра дак на тэ ры то рыі, 
што ўрэш це пой дзе на ка рысць агуль най 
спра ве.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by

�

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа-
чу ван не вя ду ча му спе цы я ліс ту ад дзе ла аў та ма ты за ва най 
пад рых тоў кі да ку мен таў Упраў лен ня ін фар ма цый ных тэх на-
ло гій Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў Чу кі ле Свят ла не 
Ана толь еў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — 
смер цю БАЦЬ КІ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не чле-
ну Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між на род ных 
спра вах Са ма сей ку Мі ка лаю Ле а ні да ві чу ў су вя зі з на пат каў-
шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы каз вае шчырыя спа чу-
ван ні чле ну Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па між-
на род ных спра вах Са ма сей ку Мі ка лаю Ле а ні да ві чу ў су вя зі з 
на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

АК ТЫ ВІ ЗА ЦЫЯ ІН ВЕС ТА РАЎ 
І ЗЕМ ЛЯ РОБ ЧЫЯ КЛО ПА ТЫ

На цы я наль ная пла цеж ная 
сіс тэ ма «Бел Карт» 
су мес на з са мым 
буй ным бан кам кра і ны 
за пус ці лі но вы пра ект 
Kartochkі.by, які да зва ляе 
ка рыс таль ні кам 
пер са наль ных кам п'ю та раў 
са ма стой на ства раць 
ды зайн сва іх пла цеж ных 
кар так зы хо дзя чы 
з улас ных эс тэ тыч ных 
пе ра ваг у рэ жы ме 
рэ аль на га ча су.

Па вод ле слоў на мес ні ка ды-
рэк та ра БЕЛ КАРТ Ула дзі мі ра 
ГУ СА РА ВА, но вы сэр віс уяў ляе 
са бой не вя лі кае дыя ло га вае акен ца, у якім 
з да па мо гай роз ных ін стру мен таў на кшталт 
пэнд зля, алоў ка, гум кі і г. д., маг чы ма ма ля-
ваць. Ство ра ны та кім чы нам ка рыс таль ні кам 
сэр ві су ін ды ві ду аль ны ды зайн карт кі мож на 
за ха ваць на элект рон ным нось бі це і ад нес ці 
ў Бе ла рус банк або не па срэд на ў ме жах пра-
ек та афор міць ан лайн-за яў ку на вы пуск пла-
цеж най карт кі «ўлас на га вы ка нан ня». Больш 
за тое, ця пер лю бы больш-менш пра су ну ты 
ка рыс таль нік се ці вам мо жа рас пра ца ваць для 
ўлас най карт кі са праў ды ўні каль ны ды зайн, 
па коль кі сэр віс не аб мя жоў ва ец ца пра па на-
ва ны мі ін стру мен та мі для ма ля ван ня. Га вор ка 
ідзе пра тое, што ды зайн карт кі мо жа быць 
ство ра ны на асно ве фа та гра фіч на га здым ка, 
за гру жа на га з улас на га ПК на сайт.

На мес нік ды рэк та ра раз лі ко ва га цэнт-
ра пла цеж ных кар так Бе ла рус бан ка Сяр-
гей ЯКУ ТО ВІЧ упэў не ны, што за пу шча ны 
пра ект дасць маг чы масць жы ха рам Бе ла ру сі 
пра явіць ся бе на твор чай ні ве, ства ра ю чы 
не паў тор ны ды зайн улас ных бан каў скіх кар-
так. А ўво гу ле ён раз гля да ец ца ў кан тэкс це 
агуль най стра тэ гіі бан ка па па вы шэн ні фі-
нан са вай асве ты мо ла дзі.

Ме на ві та на зга да ным сэр ві се маг чы ма 
бу дзе за ка заць дзі ця чую карт ку са спе цы-
яль ным знач ком (да лонь кай), які па каз вае 
на тое, што тры маль ні ку карт кі яшчэ ня ма 18 
га доў. Кошт та ко га пла цеж на га ін стру мен та 
бу дзе ў ме жах пра па на ва на га пра ек та ў ра зы 
ні жэй шы за звы чай ны. На га даю, што ця пер 
афарм лен не плас ты ка вай карт кі з улас ным 
фо та ды зай нам каш туе для клі ен таў Бе ла-
рус бан ка ка ля 80 ты сяч руб лёў. Гэ ты пра ект 
рас паў сюдж ва ец ца не толь кі на дзя цей, ім 
па спя хо ва мо гуць ка рыс тац ца і да рос лыя. 
«У цэ лым kartochkі.by — гэ та яшчэ адзін ін-
стру мент фар мі ра ван ня но вай без на яў най 
фі нан са вай куль ту ры на шай кра і ны», — ад-
зна чыў Ула дзі мір Гу са раў.

Афі цый на сайт па чы нае дзей ні чаць з 1 чэр-
ве ня. Ме на ві та з гэ тай да ты «Бел Карт» і Бе ла-
рус банк аб' яў ля юць кон курс «Сам са бе ды зай-
нер», ар га ні за ва ны ў ме жах пра соў ван ня пра-
ек та. Удзель ні чаць у ім, а так са ма за каз ваць 
карт кі ў ін ды ві ду аль ным фар ма це змо гуць 
жы ха ры прак тыч на лю бо га пунк та Бе ла ру сі, 
дзе іс нуе ад дзя лен не Бе ла рус бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

�

Бе ла рус кая чы гун ка пра цяг вае рэа лі за цыю пра-
яз ных да ку мен таў на цяг ні кі, якія кур сі ру юць 
у лет ні пе ры яд да Чар на мор ска га і Азоў ска га 
ўзбя рэж жаў, і ад наў ляе за па тра ба ва ныя марш-
ру ты з аб лас ных цэнт раў, па ве да мі лі ў прэс-
цэнт ры ма гіст ра лі.

З 2 чэр ве ня па вя лі чыц ца пе ры я дыч насць кур са-
ван ня цяг ні ка між на род ных лі ній Мінск — Адэ са, які 
бу дзе ад праў ляц ца з бе ла рус кай ста лі цы па цот ных 
да тах, з укра ін ска га го ра да — па ня цот ных. З 3 чэр-
ве ня па 17 ве рас ня што дня бу дзе кур сі ра ваць цяг нік 
між на род ных лі ній Мінск — Но ва аляк се еў ка. А з 15 
чэр ве ня па 15 ве рас ня пры зна ча ны цяг нік між на род-
ных лі ній Ба ра на ві чы — Мінск — Хер сон. Так са ма з 
Мін ска пра цяг нуць кур сі ра ваць круг ла га дзіч ныя цяг ні кі 
да Ад ле ра, Ана пы і Мі не раль ных Во даў. Ад наў ля ец ца 
і кур са ван не бес пе ра са дач ных марш ру таў у зно сі нах: 
Грод на — Ад лер з 2 чэр ве ня па 14 ве рас ня, Грод на — 
Адэ са з 4 чэр ве ня па 16 ве рас ня, Ма гі лёў — Ад лер з 15 
чэр ве ня па 29 ве рас ня, Ма гі лёў — Ана па з 14 чэр ве ня 

па 30 ве рас ня, Ма гі лёў — Адэ са з 14 чэр ве ня па 12 
ве рас ня, Ма гі лёў —Мі не раль ныя Во ды з 16 чэр ве ня 
па 28 ве рас ня, Ві цебск — Ад лер з 15 чэр ве ня па 29 
ве рас ня, Ві цебск — Ана па з 14 чэр ве ня па 30 ве рас ня. 
На бы ва ю чы пра яз ныя да ку мен ты на цяг ні кі, па са жы ры 
мо гуць ска рыс тац ца зніж ка мі ў за леж нас ці ад тэр мі-
наў афарм лен ня, раз мя шчэн ня мес цаў у плац карт ных 
ва го нах, а так са ма ад ад лег лас ці пра ез ду ў скла дзе 
ар га ні за ва най гру пы. Так, пры пра ез дзе ар га ні за ва-
ных груп коль кас цю ад 10 ча ла век пра ду гле джа на 
зніж ка ў 10 пра цэн таў, 25 і больш да рос лых мо гуць 
раз ліч ваць на зніж ку 15 пра цэн таў пры ад лег лас ці 
бес пе ра са дач на га пра ез ду да 2 ты сяч кі ла мет раў. Ка лі 
ж ад лег ласць скла дзе больш за 2 ты ся чы кі ла мет раў, 
зніж кі па двой ва юц ца. На быць пра яз ныя да ку мен ты 
на цяг ні кі да ўзбя рэж жа Чор на га і Азоў ска га мо раў 
па са жы ры мо гуць праз ін тэр нэт. На сай це Бе ла рус кай 
чы гун кі мож на ска рыс тац ца пра гра май ла яль нас ці 
«Экс прэс»: пры апла це квіт коў карт кай ААТ «АСБ Бе-
ла рус банк» яе тры маль ні ку за лі чаць бо ну сы. Іх па мер 
за ле жыць ад ты пу карт кі і мо жа скла даць ад 3 да 5 
пра цэн таў. На лі чэн не бо ну са вя дзец ца на за ка зы ад 
500 ты сяч руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ку рор ты Кры ма заў сё ды ка-
рыс та лі ся ў бе ла ру саў па пу-
ляр нас цю. Але на вед ван не 
паў вост ра ва мо жа абяр нуц ца 
для ту рыс таў не спа дзя ва ны мі 
праб ле ма мі. Па ка мен та рый 
«Звяз да» звяр ну ла ся да прэс-
сак ра та ра Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў Бе ла ру сі Дзміт рыя 
МІ РОН ЧЫ КА:

— Мы ўжо не ад ной чы ін фар ма-
ва лі на шых гра ма дзян аб умо вах, 
уста ноў ле ных за ка на даў ствам 

Укра і ны для ўез ду ў Крым за меж-
ні каў. Пры пла на ван ні ад па чын ку 
гэ тым ле там трэ ба зы хо дзіць з 
та го, што ўезд-вы езд на паў вост-
раў пры пра ез дзе тран зі там праз 
тэ ры то рыю ма це ры ко вай Укра-
і ны з ту рыс тыч ны мі мэ та мі не 
ўяў ля ец ца маг чы мым. У той жа 
час пры на вед ван ні Кры ма праз 
тэ ры то рыю Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
трэ ба ве даць, што гэ та мо жа па-
слу жыць пры чы най для ад мо вы ў 
на вед ван ні ўка за ным гра ма дзя нам 
тэ ры то рыі Укра і ны і пры цяг нен ня іх 

да ад мі ніст ра тыў най ад каз нас ці ў 
ад па вед нас ці з там тэй шым за ка-
на даў ствам.

Да рэ чы, па доб ную прак ты ку 
ўжо па спе лі «вы пра ба ваць на са-
бе» вя до мыя бе ла ру сы. Так, у па-
чат ку гэ та га го да праз за ба ро ну на 
ўезд ва Укра і ну быў ад ме не ны кан-
цэрт ны тур рэп-вы ка наў цы Мак са 
Кар жа. Пры чы най па слу жы лі кан-
цэр ты, якія ар тыст даў у Сім фе ро-
па лі і Се ва сто па лі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

� Да рэ чы

МЕ ДА ЛІС ТЫ... 
НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА

Апош нія пяць га доў коль касць школь ных ме да ліс таў 
ва га ла ся ў кра і не ад 3,5 да 4,5 пра цэн та ад агуль най 
коль кас ці вы пуск ні коў 11-х кла саў. У той час як дзе-
сяць га доў та му коль касць ула даль ні каў вы шэй шай 
школь най уз на га ро ды да хо дзі ла да 20 пра цэн таў.

— На мо мант пры няц ця ў 2006 го дзе но ва га па ла жэн ня 
аб за ла тым і ся рэб ра ным ме да лі коль касць ме да ліс таў у нас 
прос та за шкаль ва ла, — па ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Свят-
ла на УКЛЕЙ КА. — Але пад час па ступ лен ня ў ВНУ, а гэ та 
бы ло яшчэ да ўвя дзен ня ЦТ, вель мі вя лі кая част ка ме да ліс таў 
не па цвяр джа ла свае бліс ку чыя ме даль ныя атэс та ты. Сён ня 
пад ува гу бя рэц ца па спя хо васць вуч ня за ча ты ры апош нія 
га ды на ву чан ня (з вось ма га па адзі нац ца ты клас). Для іх 
аба вяз ко вая на яў насць па свед чан ня аб агуль най ба за вай 
аду ка цыі з ад зна кай. Але, на прык лад, па та кіх прад ме тах, 
як «Да пры зыў ная і ме ды цын ская пад рых тоў ка» і «Фі зіч ная 
куль ту ра» да пус ка юц ца га да выя ад зна кі ў 6, 7 і 8 ба лаў.

«Мы пры трым лі ва ем ся дум кі, што вы пад ко вых ад знак 
не бы вае. І ка лі ву чань яшчэ з па чат ко вай шко лы не пры-
вык сіс тэм на пра ца ваць, то на ўрад ці ў стар шых кла сах ён 
рап там мо жа стаць вы дат ні кам», — пад крэс лі ла Свят ла на 
Уклей ка.

Яна так са ма па ве да мі ла, што ў кры тэ ры ях ацэн кі дзей нас-
ці ўста ноў агуль най і ся рэд няй аду ка цыі ад сут ні чае па каз чык 
па ступ лен ня ў ВНУ іх вы пуск ні коў. За тое пад ува гу бя рэц ца 
пра цэнт вы пуск ні коў, якія пас ля за кан чэн ня шко лы ні дзе не 
ву чац ца і не пра цу юць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

НА АЎ ТО БУ СЕ 
Ў КА ЛІ НІНГ РАД

Рух аў то бу саў ад кры ва ец ца па між на род ным марш-
ру це Мінск — Ка лі нінг рад.

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве «Мінск-
транс», ад бу дзец ца гэ та з 1 лі пе ня. Марш рут бу дзе пра хо-
дзіць праз Ашмя ны, Віль нюс, Ве віс, Каў нас, Ма ры ям паль, 
Гу сеў і Чар ня хоўск. Ад праў лен не з Мін ска ад аўтавакзала 
«Цэнт раль ны» за пла на ва на ў 20.30 па пят ні цах, а з Ка лі нінг-
ра да — у 20.00 па ня дзе лях.

ЗНІЖ КІ — 
ЦЯ ГАМ УСЯ ГО ЧЭР ВЕ НЯ
Ста ліч ныя ўні вер ма гі і ганд лё выя цэнт ры ў чэр ве ні 
пра вя дуць чар го выя тра ды цый ныя дні зні жак, па ве-
да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні спа жы вец ка га рын ку 
Мін гар вы кан ка ма.

Так, ГУМ і ЦУМ за пра ша юць па куп ні коў ска рыс тац ца імі 9 і 
23 чэр ве ня. Пер шае ганд лё вае прад пры ем ства абя цае зні зіць 
ца ну на не хар чо выя та ва ры на 20 пра цэн таў, дру гое — на 
17 пра цэн таў. ГД «На Ня мі зе» за пра шае сэ ка но міць 20 пра-
цэн таў на па куп ках 8, 15, 22 і 29 чэр ве ня, уні вер маг «Бе ла-
русь» — 14, 21 і 28 чэр ве ня. Та ва ры ў «Кір ма шы» бу дуць 
тан ней шы мі на 15 пра цэн таў 8, 15 і 29 чэр ве ня. ГЦ «Ста лі ца» 
абя цае зніж кі да 50 пра цэн таў на не хар чо выя та ва ры 11 і 
12 чэр ве ня. ЗАТ «1000 дро бя зяў» па ра дуе па куп ні коў 9, 23 і 
30 чэр ве ня, ка лі па трэб нае мож на бу дзе на быць са зніж кай 
15 пра цэн таў. На та кую ж су му менш абы дзец ца шо пінг на-
вед ні кам ТАА «Старт-Х» 7, 15 і 23 чэр ве ня.

НЕ ДА ЦЯР ПЕЎ 
ПА РУ ДЗЁН...

Кошт «ах во ты» — больш за 20 млн рублёў
На бе ра зе Пры пя ці ка ля вёс кі Пло шча ва Пін ска га ра ё на 
дзярж ін спек та ры ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
за тры ма лі ры ба ка, якія пры да па мо зе ву ды вы ла віў 
ча ты рох са моў і трох су да коў.

На той мо мант у Брэсц кай воб лас ці ўжо дзей ні ча ла не-
рас та вая за ба ро на на вы лаў со ма, а зда бы ча су да ка за ба-
ра ня ла ся па ўсёй кра і не з 1 кра са ві ка па 30 мая. Муж чы на не 
да цяр пеў да ад ме ны за ба ро ны на лоў лю апош ня га лі та раль на 
па ру дзён. За зда бы тую ў за ба ро не ны час ры бу пін ча ні ну да-
вя дзец ца вы пла ціць 21,4 міль ё на руб лёў і па нес ці кры мі наль-
ную ад каз насць. За тры ма ны і яго та ва рыш, які зна хо дзіў ся 
на бе ра зе з сет ка вым пад' ём ні кам, — ён бу дзе пры цяг ну ты 
па ад мі ніст ра цый ным ар ты ку ле.

МУЖ ЧЫ НА АТРЫ МАЎ 
СУР' ЁЗ НЫЯ АПЁ КІ

Па пя рэд не мяр ку ец ца, што пры чы най зда рэн ня стаў 
пад пал.

Удзень са лі гор скія ра та валь ні кі атры ма лі па ве дам лен не, 
што ў пры ём ны па кой баль ні цы быў да стаў ле ны жы хар вёс кі 
Яс ка ві чы. Па цяр пе ла му па ста ві лі ды яг наз «тэр міч ныя апё кі 
ад кры тым по лы мем га ла вы, тва ру, шыі, верх ніх ды халь ных 
шля хоў, груд ной клет кі, жы ва та, абедз вюх рук і ног пер шай-
трэ цяй сту пе ні». У 37-га до ва га муж чы на па цяр пе ла 72 пра-
цэн ты па верх ні це ла... Па сло вах ме ды каў, ка лі яны пры бы лі 
на мес ца вы клі ку, муж чы на ўжо ля жаў на зям лі на два ры. 
Гас па дар до ма зна хо дзіў ся по бач з па цяр пе лым. Мяр ку ец ца, 
што яны ра зам рас пі ва лі спірт ныя на піт кі — аб ста ві ны па жа ру 
ён па тлу ма чыць на здо леў. Агонь па шко дзіў пад ло гу, ды ван і 
ка на пу. У Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС ад ной з вер сій 
зда рэн ня на зва лі пад пал.

ДЗІ ЦЯ ЎДА РЫ ЛА ТО КАМ...
У ста лі цы 12-га до вае дзі ця тра пі ла ў рэ ані ма цыю пас ля 
гуль няў на да ху ва го на, па ве да міў су пра цоў нік прэс-
служ бы Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Аляк сандр 
МАР ЧАН КА.

Зда рэн не ад бы ло ся ўве ча ры на стан цыі Мінск-Паў днё вы. 
Чац вё ра дзя цей пе ра лез лі праз ага ро джу ва кол стан цыі і 
за лез лі на дах ад на го з гру за вых ва го наў. Адзін з хлоп чы-
каў да кра нуў ся да лі ніі элект ра пе ра дач і атры маў сур' ёз ныя 
траў мы ў вы ні ку ўда ру то кам. Па фак це зда рэн ня пра во дзіц-
ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

КАБ 
УЗ БЯ РЭЖ ЖЫ 

СТА ЛІ 
БЛІ ЖЭЙ ШЫ МІ
Ад наў ля юц ца за па тра ба ва ныя 

цягнікі да мо ра

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

4360 дзя цей (20% ад коль кас ці ўсіх сі рот) сён ня зна хо дзяц ца 
ў ін тэр на тных уста но вах. 80% но вых дзя цей, якія за ста юц ца 
без баць коў ска га кло па ту, улад коў ва юц ца ў за мя шчаль-
ныя сем'і. У 28 ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзін ках 
Бе ла ру сі на та кую ся мей ную фор му ўлад коў ва ец ца 100% 
дзя цей-сі рот. Гэ та 4 рэ гі ё ны Гро дзен скай воб лас ці, 3 — Го-
мель скай, 7 — Ма гі лёў скай, 6 — Мін скай, 3 — Брэсц кай і 
Ві цеб скай і 2 ра ё ны ста лі цы.


