
ISSN 1990 - 763X

ГАЛОЎНАЯ 
ПЕРСПЕКТЫВА 
ІНТЭГРАЦЫІ

НЕ НА СЛОВАХ, 
А НА СПРАВЕ

21 ЛІПЕНЯ 2020 г. АЎТОРАК № 139 (29253)

• Бе ла рус кія аг ра рыі 

ўбра лі больш за па ло ву 

пло шчаў азі ма га рап су на 

зер не.

• Бе ла рус кія ле кі 

для ля чэн ня пнеў ма ніі 

і COVІD-19 да стаў ле ны 

ў Кыр гыз стан.

• Па мёр аў тар алім пій-

ска га міш кі Вік тар Чы жы-

каў.

• Увод жыл ля ў Бе ла-

ру сі ў І паў год дзі па вя лі-

чыў ся на 4 %.

• Упер шы ню ў гіс то рыі 

не бу дзе ўру ча ны «За ла ты 

мяч».

• Аб ме жа ван ні на на-

вед ван не ля соў дзей ні-

ча юць у 34 ра ё нах Бе ла-

ру сі.

КОРАТКА

Ігар КАР ПЕН КА, 
мі ністр аду ка цыі:

«Ця пер у Бе ла ру сі 
ства ра юць кан цэп цыю 
ма ла дзёж най па лі ты кі 
да 2030 го да. На асно ве 
да ку мен та бу дзе 
рас пра цоў вац ца ў 
да лей шым і за ка на даў чая 
ба за ў гэ тым кі рун ку. 
Так са ма аб мяр коў ва юц ца 
ва ры ян ты пэў ных 
іль гот для хлоп цаў 
і дзяў чат, якія пас ля 
дзя вя та га кла са пай шлі 
атрым лі ваць пра фе сій на-
тэх ніч ную аду ка цыю, 
асво і лі спе цы яль насць, 
па ча лі пра ца ваць 
і вы ра шы лі па сту паць 
у ВНУ. Вось там трэ ба 
ства рыць прэ фе рэн цыі. 
Аж да та го, што ка лі 
яны бу дуць па сту паць 
на за воч ную фор му або 
вя чэр няе ад дзя лен не, 
то браць іх па-за 
кон кур сам».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Ве дай  на шых!Ве дай  на шых!

Дык вось яны якія — 
ула да ры ся ла!
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На кант ро ліНа кант ро лі

Іна ва цый ныя пра сто ры 
для го мель скіх 
школь ні каў

У 96-м мік ра ра ё не Го ме ля, або 

Ху та ры, з'я віц ца но вая шко ла на 

845 мес цаў з дву ма ба сей на мі. 

Не ты па вы пра ект, рас пра ца ва-

ны прад пры ем ствам «Діп ра жыў-

маш», абя цае са мую іна ва цый-

ную пра сто ру для школь ні каў 

у рэ гі ё не.

Шко ла — дак лад на адзін з са мых 

важ ных і доў га ча ка ных аб' ек таў інф-

ра струк ту ры для жы ха роў 96-га мікра -

ра ё на Го ме ля. Бу даў ніц тва ўста но вы 

бы ло за пла на ва на яшчэ на ста дыі 

пра ек та ван ня но ва га мік ра ра ё на ак-

тыў най жыл лё вай за бу до вы. Пы тан-

не ўзвя дзен ня шко лы не ад на ра зо ва 

ўзды ма ла ся жы ха ра мі мік ра ра ё на, 

асноў ную част ку з якіх скла да юць 

ма ла дыя сем'і з дзець мі.

У лю тым 2020 го да ў Го ме лі па ча-

ла ся рас пра цоў ка пра ект най да ку мен-

та цыі бу ду ча га аб' ек та. У каст рыч ні ку 

бя гу ча га го да пра ект на кі ру юць на 

дзярж экс пер ты зу. Для яго рэа лі за цыі 

бу даў ні кам спат рэ біц ца 15 нар ма тыў-

ных ме ся цаў.

Вя до ма, што пад но вую шко лу вы-

дзе ле на тры гек та ры зям лі ў са мым 

цэнт ры Ху та ра. Па пла не гэ та бу дзе 

бу ды нак пе ра мен най па вяр хо вас ці з 

ча тыр ма бла кі ра ва ны мі кар пу са мі і 

агуль ным унут ра ным два ром.

Кар пу сы па дзе ляц ца па функ-
цыя  наль ным пры зна чэн ні. Два — 
для ву чэб на-аду ка цый на га пра цэ-
су па чат ко вых і ста рэй шых кла саў. 
У мен шых бло ках — спар тыў ны 
цэнтр, харч блок і ад мі ніст ра цыя бу-
ду чай шко лы.

— Са мым скла да ным бы ло ўпі-

саць шмат функ цы я наль ны па сва ёй 

сут нас ці аб' ект у вы дзе ле ны зя мель-

ны ўчас так, — ад зна чы ла га лоў ны 

ін жы нер ААТ «Діп ра жыў маш» 

Ка ця ры на ША ПА ВА ЛА ВА. — Але на-

шы спе цы я ліс ты спра ві лі ся і па ацэн-

цы за каз чы ка — у асо бе Го мель ска га 

аб лас но га УКБа — ства ры лі са мую 

іна ва цый ную на сён ня ў рэ гі ё не пля-

цоў ку для школь ні каў.

У но вай шко ле бу дуць два ба сей-

ны — з ма лой і вя лі кай ча рай. На тэ-

ры то рыі так са ма з'я вяц ца су час ныя 

ін тэр ак тыў ныя зо ны, поў на па мер нае 

фут боль нае по ле, ва лей боль ная, бас-

кет боль ная і тэ ніс ная пля-

цоў кі.

— Уста вай це, да чуш кі, — у пяць га дзін ра ні цы бу дзі ла 

ся мі га до вую Ксе ню і ча ты рох га до вую Са бі ну Але на 

Зуб ко. — Па е дзем пе ра ма гаць!

Іх ча каў ня бліз кі шлях (ка ля трох сот кі ла мет раў) 

у аг ра га ра док Алек санд рыя Ма гі лёў скай воб лас ці 

на рэс пуб лі кан скі кон курс ма ла дых сем' яў «Ула дар 

ся ла». А за не каль кі тыд няў да гэ та га Зуб ко пе ра маг лі 

ў аб лас ным... Праў да, праз пан дэ мію ўдзель ні чаць 

у ім да вя ло ся дыс тан цый на: ад праў ляць ві дэа ма тэ ры я лы 

пра ся мей ныя буд ні, свя ты, за хап лен ні, тра ды цыі.

І вось за раз но вая маг чы масць за явіць 

пра ся бе.

Пер шы раз гэ та зда ры ла ся 15 га доў та му, 

ка лі гле да чы ў фес ты валь ным Ві цеб ску 

апла дзі ра ва лі дзвюм га ла сіс тым бе ла рус кам — 

Па лі не Смо ла вай і Ксю шы Сіт нік. А сё ле та 

двай ны тры умф паў та рыў ся зноў: абе дзе 

га лоў ныя ўзна га ро ды кон кур саў Між на род на га 

фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску» за ста лі ся ў Бе ла ру сі. І ка лі 

ў дзі ця чым кон кур се, як за зна ча лі чле ны 

пра фе сій на га жу ры, фа ва ры ты вы зна чы лі ся 

ўжо з пер ша га ту ра, то ў да рос лым ацэн кі бы лі 

вель мі бліз кія, а ў лі да раў на огул ад ноль ка выя: 

бе ла рус Ра ман Во лаз неў і ўкра ін ка Элі на 

Іва шчан ка на бра лі ад ноль ка вую су му 

ба лаў — 134, та му лёс Гран-пры вы зна ча лі 

суд дзі аб мер ка ван нем у за кры тым фар ма це. 

У вы ні ку Ра ман Во лаз неў стаў най леп шым 

з 14 ма ла дых вы ка наў цаў, Ан ге лі на Ла ма ка 

ў твор чым спа бор ніц тве абы шла 

16 кан ку рэн таў. СТАР. 13СТАР. 13

ФАН ФА РЫ ФАН ФА РЫ 
ВІ ЦЕБ СКАВІ ЦЕБ СКА
У абод вух кон кур сах 
«Сла вян ска га ба за ру» 
пе ра маг лі бе ла ру сы!
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