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Матч вы даў ся ба га ты на га лы, у 

стар та вым ад рэз ку гас па да ры 

ме лі пе ра ва гу і ства ра лі да стат-

ко ва не бяс печ ных мо ман таў 

ка ля ва рот са пер ні каў. Ужо на 

дзявятай хві лі не фін скі ле гі я-

нер БА ТЭ Ясе Ту о мі нен ад крыў 

лік пас ля пе ра да чы Іга ра Ста-

се ві ча.

Ад нак па сту по ва іні цы я ты ву пе-

ра ха пі лі прад стаў ні кі га ланд ска га 

клу ба і на 35-й хві лі не атры ма лі 

пра ва на пе наль ці, які рэа лі за ваў 

Гас тон Пе рэй ра, — 1:1. Пас ля пе ра-

пын ку чэм пі ё ны Ні дэр лан даў зай-

гра лі яшчэ больш ак тыў на і на 61-й хві лі не 

вый шлі на пе рад — 2:1. Аляк сандр Глеб, які 

вый шаў на за ме ну, зраў няў лік, ад нак ні чыя 

га рэ ла на таб ло толь кі хві лі ну, гос ці зноў 

вый шлі на пе рад — 3:2. Пас ля гэ та га лік су-

стрэ чы не змя ніў ся. Ад зна чым, што адо леў-

шы ў Ба ры са ве БА ТЭ ў пер шым па ядын ку 

раў нда плэй-оф Лі гі чэм пі ё наў, га ланд скі 

ПСВ спы ніў 10-мат ча вую бяз вый грыш ную 

се рыю ў еў ра куб ках.

«Трэ ці пра пу шча ны гол — гэ та на ступ-

ства эмо цый, а так са ма рас кан цэнт ра цыі 

ўва гі ў вы ні ку сто мы, — ана лі зуе матч га-

 лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА.

— Ча сам мы бы лі вель мі са бра ныя, уваж лі-

 выя і, як вы нік, гу ля лі да во лі шчыль на і ар-

га ні за ва на, што да зва ля ла мець доб рыя 

шан цы ў контр ата ках, а так са ма ства раць 

мо ман ты пад час па зі цый на га на ступ лен ня. 

Ад нак ча сам бы лі і за ліш не ня ўваж лі выя. У 

цэ лым гуль ня атры ма ла ся хва ле па доб най, 

ёй не ха пі ла цэ лас нас ці з на ша га бо ку. Але 

для аб' ек тыў най ацэн кі трэ ба ра зу мець, су-

праць ка го і ў якім тур ні ры мы гу ля лі. За да-

во ле ныя гуль нёй ка ман ды, за бі ты мі мя ча-

мі, эмо цы я мі, пад трым кай ба лель шчы каў, 

дзе ян ня мі не ка то рых фут ба ліс таў. Гэ та гіс-

та рыч ная па дзея. Ка лі ў Бе ла ру сі хтось ці 

паў то рыць тое, што зра біў БА ТЭ на 

між на род най арэ не за 11 апош ніх 

га доў, я куль ну ся ка ля ГУ Ма.

Пе рад па езд кай у Га лан дыю сі ту-

а цыя ня прос тая. Але па куль фі наль-

ны свіс ток суд дзі ў мат чы ў ад каз не 

пра гу чыць, не збі ра ем ся вы кі даць 

бе лы сцяг. Лі чу, не ўсё яшчэ вы ра-

ша на ў на шым са пер ніц тве з ПСВ. 

Упэў не ны, і хлоп цы з та кі мі дум ка мі 

бу дуць рых та вац ца да зва рот на га 

па ядын ку. Лі га чэм пі ё наў — вель мі 

ці ка вы тур нір, у якім кож ная гуль ня 

здоль ная пад нес ці сюр пры зы. Але 

гэ та бу дзе по тым. А ця пер, як бы 

дзя жур на ні пра гу ча ла, бу дзем пе-

ра бу доў вац ца на чэм пі я нат кра і ны».

Па яды нак у ад каз ад бу дзец ца 29 жніў ня 

на ста ды ё не «Фі ліпс» у Эй ндха ве не. Пе ра-

мож ца па вы ні ку дзвюх су стрэч вый дзе ў 

гру па вы этап га лоў на га кан ты нен таль на га 

тур ні ру, той, хто прай грае, пра цяг не еў ра-

куб ка вы се зон у гру пе Лі гі Еў ро пы.

Вы ні кі ін шых су стрэч, што ад бы лі ся 
21 жніў ня: «Бен фі ка» (Лі са бон, Пар ту га лія) — 

ПА ОК (Са ло ні кі, Грэ цыя) — 1:1, «Црве на 

Звез да» (Бялг рад, Сер бія) — «За льцбург» 

(Аў стрыя) — 0:0.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Фут бол. Лі га чэм пі ё наўФут бол. Лі га чэм пі ё наў  

Вы ра шаль ны гол як вы нік эмо цый
Фут ба ліс ты ба ры саў ска га БА ТЭ ў да маш нім мат чы плэй-оф ЛЧ 

па цяр пе лі па ра жэн не ад га ланд ска га ПСВ

На га да ем, што пас ля 

ад ме ны эк за ме наў у пя тыя 

кла сы гім на зій і ўвя дзен ня 

тэ ры та ры яль на га прын цы пу 

за ма ца ван ня дзя цей за гэ-

ты мі ўста но ва мі да стат ко ва 

вя лі кая коль касць баць коў 

за ста лася та кім ра шэн нем 

не за да во ле ная. Ка неш-

не, най больш ак ту аль ная 

гэ та сі ту а цыя для Мін ска, 

дзе функ цы я нуе 50 гім на-

зій, пры чым пяць з іх ра ней 

не ме лі па чат ко вых кла саў. 

Дзве з апош ніх усё ж та кі 

на бя руць пер ша клас ні каў 

(13-я і 27-я гім на зіі), але ў 

трох (№ 25, 41 і 42) сё ле та

на бо ру па куль не было. Ра-

шэн ні аб за ма ца ван ні за той 

ці ін шай уста но вай аду ка цыі 

кан крэт ных ву ліц і да моў 

пры ма лі ся ад мі ніст ра цы я мі 

ра ё наў ста лі цы, і гэ ту ін фар-

ма цыю мож на знай сці на іх 

сай тах.

А вось пры маць ра шэн не 

аб за лі чэн ні ў пер шыя кла-

сы не па мес цы жы хар ства 

бу дуць спе цы яль ныя ка мі сіі, 

ство ра ныя ў кож най уста но-

ве аду ка цыі, бо ў пер шую 

чар гу шко ла або гім на зія 

аба вя за на пры няць усіх тых 

дзя цей, што тэ ры та ры яль на 

за ма ца ва ны за ёй. І толь кі 

ка лі за ста нуц ца сва бод ныя 

мес цы, на іх мо гуць прэ тэн-

да ваць ін шыя дзе ці. Ка мі сіі 

бу дуць за ся даць 29 жніў ня. 

У іх склад увой дуць на мес-

ні кі ды рэк та раў і пе да го гі.

— Ра шэн не аб за лі чэн-

ні на сва бод ныя мес цы не 

бу дзе пры мац ца кі раў ні ком 

ад на асоб на, — за пэў ні ла 

Ма ры на Ілю шчэ ня. — Пе-

ра ва гу бу дуць мець дзе ці, 

чые бра ты і сёст ры ўжо ву-

чац ца ў гэ тай уста но ве аду-

ка цыі, аль бо дзе ці штат ных 

су пра цоў ні каў зга да най 

шко лы або гім на зіі. Так са ма 

бу дзе ўліч вац ца чар го васць 

па да чы за яў. Аб пры ня тым 

ра шэн ні баць кі бу дуць пра-

ін фар ма ва ныя вус на або ў 

пісь мо вай фор ме, ка лі яны 

па жа да лі атры маць пісь мо-

вы ад каз. Баць кам, чые дзе-

ці не прой дуць на сва бод ныя 

мес цы ў шко лах і гім на зі ях, 

бу дзе пра па на ва на звяр нуц-

ца ва ўста но вы аду ка цыі, за 

які мі яны тэ ры та ры яль на за-

ма ца ва ны.

Спе цы я ліст падкрэсліла,

што ў нар ма тыў ных да ку-

мен тах дак лад на пра пі са ны 

ўсе ал га рыт мы дзе ян няў кі-

раў ні коў уста ноў аду ка цыі, 

та му праб лем ных сі ту а цый 

уз нік нуць не па він на.

Уся го ў 2018/2019 на-

ву чаль ным го дзе ў ста ліч-

ных шко лах і гім на зі ях бу-

дуць на ву чац ца больш за 

193 ты ся чы школьнікаў, што 

амаль на тры ты ся чы ча ла-

век больш у па раў на нні з 

па пя рэд нім на ву чаль ным 

го дам. Ва ўста но вах аду ка-

цыі ад кры юц ца 858 пер шых 

кла саў і 397 дзя ся тых кла-

саў, з іх 241 — про філь ны.

— Сё ле та Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі пра па на ва ла на 

вы бар дзве да ты пра вя-

дзен ня ўра чыс тых лі не ек: 

31 жніў ня і 1 ве рас ня, — 

па ве да мі ла на чаль нік ад-

дзе ла вы ха ваў чай і ідэа-

ла гіч най ра бо ты ка мі тэ та 

па аду ка цыі Мін гар вы кан-

ка ма Ган на РЫ СЯ ВЕЦ. — 

Мінск пай шоў па шля ху 

шы ро ка га аб мер ка ван ня з 

удзе лам пе да го гаў, прад-

стаў ні коў ад мі ніст ра цый 

ра ё наў і, вя до ма, баць коў. 

У нас вя лі кая ка гор та пер-

ша клас ні каў, і вель мі важ-

на, каб у гэ ты дзень баць кі 

маг лі быць ра зам са сва і мі 

дзець мі. Па той ін фар ма цыі, 

якая ця пер да нас па сту-

пае, ура чыс тыя ме ра пры-

ем ствы пла ну ец ца пра вес ці 

1 ве рас ня. Та кое жа дан не 

вы каз вае до сыць вя лі кая 

коль касць баць коў.

А 3 ве рас ня ў шко лах і 

гім на зі ях ста лі цы ў рам ках 

Го да ма лой ра дзі мы прой-

дуць тэ ма тыч ныя ўро кі па 

адзі най тэ ме «Мне вы па ла 

шчас це тут на ра дзіц ца». Пе-

да го гі пла ну юць пра вя дзен-

не ін тэр ак тыў ных уро каў, 

уро каў-эк скур сій на ву лі цах, 

на зва ных у го нар ге ро яў

Пер шы зва нок пра гу-

чыць 1 ве рас ня ў шко ле-но-

ва бу доў лі № 204 па ву лі цы 

Яна Ча чо та, 18. Но вая ўста-

но ва аду ка цыі раз лі ча на на 

1020 мес цаў, яна мае ба-

сейн, су час ныя спар тыў ныя 

пля цоў кі і тэ ніс ныя кор ты.

Так са ма за вяр ша ец ца 

бу даў ніц тва трох дзі ця чых 

сад коў на 650 мес цаў: у мік-

ра ра ё нах Ло шы ца-6, Ле бя-

дзі ны і на ву лі цы ака дэ мі ка 

Кар ска га. З улі кам дзі ця ча-

га сад ка, што быў уве дзе-

ны ў Фрун зен скім ра ё не па 

ву лі цы Шыр мы ў кра са ві ку, 

у 2018 го дзе го рад атры-

мае да дат ко ва 800 мес цаў 

ва ўста но вах да школь най 

аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Свя та ў ха туСвя та ў ха ту  

СА ЛІ ГОРСК 
ЗА ПРА ШАЕ 
СЯБ РОЎ!

У на ступ ны ўік-энд шах цёр ская ста лі ца кра і ны ста не 

мес цам куль тур на га пры цяг нен ня: на пра ця гу трох 

дзён тут бу дзе доў жыц ца ма ра фон свя точ ных па-

дзей, пры мер ка ва ных да юбі лею го ра да.

24 жніў ня зран ку за пла на ва ны ўра чыс тая цы ры мо нія на 

Алеі Го на ру і ад крыц цё ме ма ры яль ных до шак, а ўве ча ры 

прой дуць ура чыс тыя ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя Дню 

шах цё ра і 60-год дзю ства рэн ня ААТ «Бе ла русь ка лій»: на 

«Са лі горск-Арэ ну» за пра ша юць на кан цэрт гурта «Лю бэ». 

На Цэнт раль най пло шчы гас цей свя та ча ка юць вы стаў ка 

рэ тра аў та ма бі ляў, кан цэрт з удзе лам Ган ны Шар ку но вай, 

Алек са Дэ ві да ды ін шых вы ка наў цаў, а так са ма лет ні кі-

на тэ атр.

У су бо ту, 25 жніў ня, бу дзе за кла дзе ны сквер «Сям'і, 

Лю бо ві і Вер нас ці», тут уста лю юць ста тую за ступ ні цы шах-

цё раў Вар ва ры, а на ву лі цы Па доль най ад кры ец ца па лі-

клі ні ка.

Ура чыс тае ад крыц цё свя та за пла на ва на а 15-й га дзі не 

на Цэнт раль най пло шчы, дзе прой дзе кар на валь нае шэс це, 

пры све ча нае 60-год дзю го ра да.

Уве ча ры тут жа ад бу дзец ца свя точ ны га ла-кан цэрт з 

удзе лам гур та «Чайф», Дзя ні са Май да на ва, а так са ма Яд ві гі 

Па плаў скай, Аляк сея Хляс то ва, Іс куі Аба лян, «Да Він чы» ды 

ін шых па пу ляр ных ар тыс таў.

За вер шыць гэ ты дзень ла зер нае шоу, свя точ ны са лют і 

ма ла дзёж ная нач ная дыс ка тэ ка на ад кры тым па вет ры.

У ня дзе лю, 26 жніў ня, ад бу дзец ца цы ры мо нія за клад кі 

ка ме ня — як сім ва ла па чат ку бу даў ніц тва пар ку па ву лі цы 

На бя рэж най. На ву лі цы Ле ні на стар туе рэс пуб лі кан скі лёг-

ка ат ле тыч ны пра бег, а на пля цоў цы ка ля ад мі ніст ра цый на га 

бу дын ка ААТ «Бе ла русь ка лій» апоўд ні ўсіх за пра шае на 

сваю кан цэрт ную пра гра му Прэ зі дэнц кі ар кестр Бе ла ру сі.

Уве ча ры на Цэнт раль най пло шчы гас цей ча кае на род на-

за баў ляль ная му зыч на-гу ма рыс тыч ная пра гра ма з удзе лам 

шоу «Алюр», Зі на і ды Фу рор, Аляк санд ра Су ха ра ва, ду э таў 

«Пі ва ўдва іх» і «Гром Ба бы», гур тоў «Ляль кі Кар па рэйшн», 

«Баць ка Ата ман», «Цяг ні-штур хай». Уся гэ тая ве ся лосць 

за вер шыц ца рок-батлам па між «Gypsy jack» (Са лі горск — 

Маск ва) і «Дзядь кам Ва нем» з Мін ска.

На пра ця гу ўік-эн ду бу дзе пра ца ваць эк скур сій ны пра ект 

«Марш рут 60», па якім мож на бу дзе ад пра віц ца ад Па ла ца 

куль ту ры. Са мых сме лых за пра ша юць у агля даль ныя па-

лё ты і скач кі з па ра шу там. У цэнт раль най част цы го ра да 

гас цей ча ка юць ра мес ніц кія і ганд лё выя ра ды, а дзя цей 

ат рак цы ё ны



На слы хуНа слы ху  

ДЗЕ МОЙ ПЕР ШЫ КЛАС?
Кроп кі над «і» бу дуць рас стаў ле ны толь кі 30 жніў ня
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У ста лі цы больш як дзевяць ты сяч сем' яў бу ду чых 

пер ша клас ні каў па да лі за явы ва ўста но вы 

аду ка цыі не па мес цы жы хар ства. Пра гэ та 

па ве да мі ла жур на ліс там на чаль нік ад дзе ла 

да школь най, агуль най ся рэд няй і спе цы яль най 

аду ка цыі ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 

Ма ры на ІЛЮ ШЧЭ НЯ. А ўся го пла ну ец ца, 

што за пар ты 1 ве рас ня ў Мін ску ся дзе ка ля 

23 ты сяч пер ша клас ні каў, гэ та на 1200 ча ла век 

больш, чым у па пя рэд нім го дзе.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Да ра жэе ма біль ная 
су вязь і ін тэр нэт

З 1 ве рас ня та ры фы на па слу гі па вы ша-

юць два апе ра та ры ма біль най су вя зі.

Кам па нія МТС па ве да мі ла аб па вы шэн ні 

та ры фаў на асноў ныя па слу гі со та вай су вя зі 

на 2,9 пра цэн та. Зме ніц ца кошт асноў ных 

па слуг элект ра су вя зі і не ка то рых да дат ко-

вых па слуг. Та ры фы на фік са ва ную су вязь 

і роў мінг змя нен ні не за кра нуць.

«Вэл ком» пра ін фар ма ва ла: па вы сіц ца 

па мер аба ненц кай пла ты, ад на ча со вых уз-

но саў, а так са ма кошт вы ход ных вы клі каў 

на ну ма ры аба не нтаў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

між на род ных зван коў, ма біль на га ін тэр нэ-

ту, sms, mms, спе цы яль ных і да дат ко вых 

па слуг. Па вы шэн не скла дзе не больш чым 

2,9 пра цэн та. Змя нен ні не за кра нуць кошт 

та рыф ных пла наў фік са ва най су вя зі, аба-

ненц кую пла ту та рыф на га пла на lemon, а 

так са ма кошт шэ ра гу да дат ко вых па слуг.

Ін фар ма цыю пра но выя та ры фы мож-

на знай сці на афі цый ных сай тах ма біль ных 

апе ра та раў ці да ве дац ца ў са ло нах су вя зі.

Так са ма з 1 ве рас ня па вы шае кошт не-

ка то рых сва іх па слуг РУП «Бел тэ ле кам». 

Па да ра жэ юць до ступ у ін тэр нэт, не ка то рыя 

па ке ты па слуг элект ра су вя зі, кошт па слуг 

ві дэа кан фе рэн цыі РУП «Бел тэ ле кам». Па-

вы шэн не та ры фаў не за кра не мяс цо вую,  

між га род нюю і між на род ную тэ ле фон ную 

су вязь, па слу гі хос тын гу. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА




