
3СЁННЯ31 жніўня 2018 г.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Фер ме рам ЕС па гра жае хва ля банк руц тваў

Еў ра пей скім аг ра ры ям 

па гра жае хва ля банк руц-

тваў з-за лет няй за су хі, 

як ча ка ец ца, асаб лі ва па-

цер пяць фер ме ры бед ных 

кра ін. Бру сель эк стран на 

рых ту ец ца пры няць но выя 

ме ры да па мо гі сель гас вы-

твор цам, ад нак гэ тая пад трым ка не мае на ўва зе вы дзя-

лен ня да дат ко вых срод каў. Ад па вед ныя ме ры аб мя жу юц-

ца льго та мі па част цы вы твор час ці кар моў для жы вё лы, 

па ве да міў ка мі сар ЕС па спра вах сель скай гас па дар кі 

Філ Хо ган. Вы ра шэн не пы тан няў фі нан са вай да па мо гі 

ЕС па кі дае за на цы я наль ны мі ўра да мі. Ра ней Еў ра ка мі-

сія да зво лі ла на цы я наль ным ура дам увес ці для фер ме-

раў па слаб лен ні і вы пла ціць ім звы чай ную фі нан са вую 

да па мо гу фон даў ЕС. Але да дат ко выя гро шы ўра дам 

прый дзец ца ад шук ваць са мім.

Бра зі лія аба ра ня ец ца ад міг ран таў
Прэ зі дэнт Бра зі ліі Мі шэль Тэ мер на кі роў вае вой скі ў 

штат Ра рай ма, раз ме шча ны ля мя жы з Ве не су э лай, з-за 

на плы ву міг ран таў з гэ тай кра і ны. Гэ та, па вод ле яго слоў, 

да па мо жа ў за бес пя чэн ні па рад ку. Так са ма кі раў нік дзяр-

жа вы ад зна чыў, што ду мае над увя дзен нем што дзён ных 

аб ме жа валь ных квот на про пуск ве не су эль скіх бе жан цаў. 

Ула ды шта та Ра рай ма па ве дам ля юць аб пе ра гру жа нас ці 

пра пуск ных пунк таў на мя жы з Ве не су э лай. Па іх сло вах, 

што дня ту ды пры бы ва юць ад 700 да 800 ча ла век. «Гэ та 

ўжо не пы тан не ўнут ра най па лі ты кі на шай кра і ны, яно ўжо 

за кра нае і ін шыя кра і ны і па гра жае гар мо ніі ўся го на ша га 

кан ты нен та», — за явіў прэ зі дэнт Бра зі ліі. Па звест ках ААН, 

з па чат ку гу ма ні тар на га і па лі тыч на га кры зі су кра і ну ўжо 

па кі ну ла амаль 2,5 міль ё на ве не су эль цаў. Асноў ны ўдар 

пры ма юць на ся бе су сед нія кра і ны. Ка лум бія ўжо пры ня ла 

ў ся бе больш за міль ён бе жан цаў, ка ля 400 ты сяч — Пе ру, 

Бра зі лія — больш за 120 ты сяч. ААН на зва ла сі ту а цыю 

з ве не су эль скі мі бе жан ца мі кры тыч най і па раў на ла яе з 

ана ла гіч най праб ле май з міг ран та мі ў Еў ро пе.

Ра сія лі дзі руе па аб' ёме ін вес ты цый 
у эка но мі ку Укра і ны

Ра сій ская Фе дэ ра цыя зна хо дзіц ца на пер шым мес цы 

па аб' ёме ін вес ты цый у эка но мі ку Укра і ны ў пер шым паў-

год дзі 2018 го да, свед чаць да ныя Дзяр жаў най служ бы 

ста тыс ты кі Укра і ны (Дзярж стат). Агуль ны аб' ём пры цяг-

ну тых з-за мя жы ін вес ты цый у пер шай па ло ве гэ та га го-

да — 1,25 міль яр да до ла раў. Па вод ле звес так укра ін ска га 

Дзярж ста та, Ра сія ўкла ла $436 млн (34,6 пра цэн та ад 

агуль на га па ме ру ін вес ты цый). На дру гім мес цы па аб' ёме 

ін вес ты цый зна хо дзіц ца Кіпр з $219 млн (17,4 пра цэн та). 

Трой ку лі да раў за мы ка юць Ні дэр лан ды — $207,7 млн 

(16,5 пра цэн та). За тым ідуць Аў стрыя — $58,7 млн, Поль-

шча — $54,1 млн, Фран цыя — $46,9 млн, а так са ма Вя-

лі ка бры та нія — $43,4 млн. Да рэ чы, па ста не на 1 лі пе ня 

мі ну ла га го да па аб' ёме ін вес ты цый ва ўкра ін скую эка-

но мі ку Ра сія зай ма ла трэ цяе мес ца.
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Ка лек тыў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-

каз вае глы бо кае спа чу ван не кан суль тан ту га лоў на га 

ўпраў лен ня эка ла гіч най па лі ты кі, між на род на га су пра-

цоў ніц тва і на ву кі Суш ко Свят ла не Ва лер' еў не ў су вя зі 

з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Цу доў ны па да ру нак атры ма лі 

жы ха ры мік ра ра ё на За ход ні го ра-

да Баб руй ска. Пер ша га ве рас ня 

іх дзе ці ад пра вяц ца ў но вую кам-

фар та бель ную шко лу, якая па-

бу да ва на з улі кам усіх су час ных 

да сяг нен няў і тэх на ло гій. Фі нан-

са ван не вя ло ся ад на ча со ва з трох 

бюд жэ таў — рэс пуб лі кан ска га, аб-

лас но га і га рад ско га. У Бе ла ру сі 

па доб ных школ яшчэ тры — у Мін-

ску, Ма гі лё ве і Кры ча ве. За пар ты 

ся дзе 1100 вуч няў. Рэ корд ная тут 

коль касць пя тых кла саў — іх аж-

но восем! Для ву чо бы і раз віц ця 

дзі ця чых пры род ных та лен таў тут 

ство ра ны ўсе ўмо вы. Пра стор ныя 

кла сы аб ста ля ва ны зруч най мэб-

ляй, элект рон нае «на чын не» на-

ліч вае 31 ін тэр ак тыў ную дош ку, 

13 муль ці бор даў, 7 тэ ле ві за раў з 

дыя га нал лю эк ра на ў 43 ца лі, на 

ста ле ў кож на га на стаў ні ка — кам-

п'ю тар, у вуч няў — элект рон ныя 

дзён ні кі і аса біс тыя карт кі. Спа сці-

гаць азы ма тэ ма ты кі і аз бу кі пер-

ша клас ні кам да па мо жа ле га-клас. 

Для за ня ткаў спор там ёсць дзве 

спарт за лы, ска лад ром, гім нас-

тыч ная за ла, дзве бас кет боль ныя 

пля цоў кі, тры ва лей боль ныя, хут ка 

ад кры ец ца ба сейн з 50-мет ро вы-

мі да рож ка мі. Для дзя цей з мас-

тац кі мі схіль нас ця мі пад рых та ва-

на за ла ха рэа гра фіі. Для вуч няў 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 

пра ду гле джа ны ліф ты і пан ду сы, 

ад мыс ло вым чы нам аб ста ля ва ны 

пры бі раль ні.

Вы со кі імідж шко лы пра ду-

гледж вае і на яў насць дрэс-ко-

да — вуч ні адзе нуц ца ў ад мет ную 

школь ную фор му. Усе кас цю мы 

па він ны быць цём на-сі ня га ко ле ру, 

а ў якас ці ак се су а раў вы ка рыс тоў-

вац ца бу дуць аран жа вы галь штук і 

шаў рон з эмб ле май шко лы.

— Гэ та вель мі за па тра ба ва ны 

аб' ект для го ра да Баб руй ска, — 

ад зна чы ла на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма Ка ця ры на МУ ЗЫ-

ЧЭН КА. — Шко ла па бу да ва на з улі-

кам усіх су час ных па тра ба ван няў, 

і дзе цям бу дзе вель мі кам форт на 

зай мац ца ў ёй. Для та го каб ву чэб-

ны пра цэс вёў ся тут на са мым вы-

со кім уз роў ні, зроб ле на ўсё. Спа дзя-

ём ся, і вы ні кі бу дуць год ныя.

Да рэ чы, на ўсе ві ды ра мон ту 

школ Ма гі лёў скай воб лас ці сё ле та 

з бюд жэ ту на кі ра ва на 16 міль ё-

наў руб лёў, а так са ма 857 ты сяч 

руб лёў па за бюд жэт ных срод каў 

і 620 ты сяч руб лёў шэф скай і 

спон сар скай да па мо гі. Для пад-

во зу дзя цей у на ву чаль ныя ўста-

но вы бу дзе на бы ты 21 школь ны 

аў то бус.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

За прЗа пр   а шаль ніка шаль нік

ЮБІ ЛЕЙ З «ТРО І ЦАЙ»
1 ве рас ня ў Му зеі на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту, 

што ў вёс цы Азяр цо пад Мінск ам, ад бу дзец ца ўжо 

дзя ся ты па лі ку фес ты валь «Ка мя ні ца». 

На га лоў най му зыч най сцэ не вы сту пяць гурт ся рэд ня веч-

най му зы кі «Ста ры Оль са» і эт на-трыа «Тро і ца», рок-му зы-

кант Ля вон Воль скі ў ду э це з джаз ме нам, сак са фа ніс там Паў-

лам Ара ке ля нам і лі рык Змі цер Вай цюш ке віч у су пра ва джэн ні 

WZ-Оrkіеstrа, ка ла рыт ныя фолк-ме та ліс ты з гур та Trоllwаld, а 

так са ма гос ці з бліз ка га за меж жа — фолк-ка лек тыў Jоrуj Klос з 

Укра і ны, стыль яко га кры ты кі вы зна ча юць як «ка зац кі брэйк-біт» 

ды «ўкра ін скі аб ра да вы хіп-хоп» і «Тес то» з Ра сіі, які пе ра тва рае 

тра ды цый ныя на пе вы ў цал кам са бе су час ныя тан ца валь ныя 

кам па зі цыі з жы вы мі і элект рон ны мі ін стру мен та мі.

Ар га ні за та ры фес ты ва лю абя ца юць зра біць яго най леп-

шым за дзе сяць га доў па ўсіх па ра мет рах. «Мы па ста ра ем ся, 

каб усім гас цям, і да рос лым, і дзе цям, бы ло кам форт на. За-

пла на ва на не каль кі му зыч ных сцэн, мност ва за баў ляль ных 

пля цо вак і пры го жых вы ступ лен няў, кір маш на род ных май-

строў, вя лі кі фуд корт», — га во рыць ка ар ды на тар «Ка мя ні-

цы-2018» Алег Па шак.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Да школь ная ўста но ва ўзве дзе на 

па ву лі цы ге не ра ла Бла га ве шчан-

ска га ў гу ста на се ле ным но вым 

мік ра ра ё не Паў днё вы За хад-2. Ад-

крыц цё сад ка на 350 мес цаў ста-

ла са праўд ным свя там для сем' яў, 

якія ня даў на ўе ха лі ў но вае жыл лё. 

Да гэ тай па ры ім да во дзі ла ся ва-

зіць дзя цей у ін шыя ра ё ны, нават 

праз па ло ву го ра да.

Су час ны трох па вяр хо вы бу ды нак 

уз вя лі пра цаў ні кі «Будт рэс та № 8». 

На бу даў ніц тва і асна шчэн не ўста-

но вы да школь най аду ка цыі бы ло 

на кі ра ва на 9,2 міль ё на руб лёў з аб-

лас но га бюд жэ ту. Са док атры маў ся 

пры го жы, свет лы, функ цы я наль ны. 

У апош нім упэў ні лі ся ўсе, хто прый шоў 

на ад крыц цё. Яс лі-са док раз лі ча ны на 

19 груп вы ха ван цаў. У трох гру пах бу-

дуць вы хоў вац ца дзе ці з па ру шэн ня мі 

маў лен ня, у ад ной — з па ру шэн ня мі 

апор на-ру халь на га апа ра ту. Гэ та зна-

чыць, баць кам дзя цей з асаб лі вас ця мі 

раз віц ця больш не трэ ба ва зіць ма лых 

у спе цы я лі за ва ныя ўста но вы, якія раз-

ме шча ны ў ін шых част ках го ра да: для 

да школь ні каў у но вым сад ку ство ра-

ны ўсе ўмо вы, ад ных толь кі ка бі не таў 

для твор час ці на ліч ва ец ца ка ля двух 

дзя сят каў.

Па він ша ваць баць коў, пе да го гаў, 

вы ха ван цаў з на ва сел лем прый шлі 

кі раў ні кі го ра да і воб лас ці, дэ пу та ты 

пар ла мен та. Стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь ЛІС па да рыў 

сад ку ча ты ры дзі ця чыя элект ра ма бі-

лі. Гу бер на тар пад крэс ліў, што пра ві-

лам ру ху і па во дзі нам на да ро зе трэ ба 

на ву чац ца з са ма га ран ня га ўзрос ту. 

Яшчэ кі раў нік воб лас ці ска заў, звяр-

нуў шы ся да пры сут ных, што на на-

ступ ны год зу сім по бач бу дзе зда дзе на 

ў строй но вая шко ла. Та кім чы нам, у 

Паўд нё ва-За ход нім мік ра ра ё не з'я віц-

ца цэ лы аду ка цый ны комп лекс.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На ва сел леНа ва сел ле  

ПРЫ ГО ЖА І ФУНК ЦЫ Я НАЛЬ НА
У Брэс це ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ад кры лі но вы дзі ця чы са док

1 ве рас ня ў ста ліч ных шко лах прой-

дуць ура чыс тыя лі ней кі, пры све ча ныя 

Дню ве даў і па чат ку на ву чаль на га го-

да.

У Мін ску за пар ты ся дуць 193,5 ты ся чы 

вуч няў. Гэ та амаль на тры ты ся чы больш, чым 

ле тась. Бу дуць ад кры ты 858 пер шых кла саў 

(іх коль касць па вя лі чы ла ся на 26), а так са ма 

397 дзя ся тых кла саў. Упер шы ню зва нок пра-

зві ніць для 23184 хлоп чы каў і дзяў чы нак.

Уся го ў Мін ску ў но вым на ву чаль ным го-

дзе бу дуць пра ца ваць 249 уста ноў агуль най 

ся рэд няй і спе цы яль най аду ка цыі, у тым лі ку 

178 школ і 50 гім на зій.

У жы лым ра ё не Бры ле ві чы вуч няў пры ме 

но вая шко ла пад ну ма рам 204, раз лі ча ная 

на 1020 мес цаў. Яе фа сад па фар ба ва ны 

яр кі мі ко ле ра мі — зда лёк кі да ец ца ў во чы. 

На пры лег лай тэ ры то рыі раз ме шча ны пяць 

спар тыў ных пля цо вак: па дзве бас кет боль-

ныя і ва лей боль ныя, а так са ма тэ ніс ная. Ма-

юц ца і трэ на жор ныя мі ні-комп лек сы.

Акра мя гэ тых пля цо вак, унут ры бу дын-

ка ёсць дзве спар тыў ныя, трэ на жор ная і 

ха рэа гра фіч ная за лы. Акра мя та го шко ла 

атры ма ла і два ба сей ны, з дзі ця чай і да рос-

лай ча ша мі. Жы ха ры ра ё на змо гуць на быць 

аба не мент і ў па за ву чэб ны час пла ваць у 

сваё за да валь нен не. А для та го каб усю-

ды вы кон ваў ся па ра дак, унут ры шко лы і на 

пры лег лай тэ ры то рыі ўста ноў ле на 26 ка мер 

ві дэа на зі ран ня.

Сяр гей КУЛАКОЎ.

З ТЭ НІС НЫМ 
КОР ТАМ 

І БА СЕЙ НАМ
У ста лі цы ад кры ец ца но вая шко ла

ДЫЯ ЛОГ З УЛА ДАЙ
Як па каз вае во пыт, су бот нія тэ ле фон ныя лі ніі да-

па ма га юць апе ра тыў на вы ра шыць праб лем ныя 

сі ту а цыі, якія ўзні ка юць у лю дзей. Упер шы ню та кі 

дыя лог ад быў ся больш за два га ды та му. За гэ ты 

час знач на па вы сі ла ся эфек тыў насць ра бо ты са 

зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца і ў гэ тую су бо ту, 

1 ве рас ня, з 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Анд-

рэй Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8-016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. Тэл. 8-021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8-023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8-015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8-022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8-017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ігар Вік-

та ра віч ЮР КЕ ВІЧ. Тэл. 8-017 222 44 44.

Пер шы зва нокПер шы зва нок  

Дрэс-код для су пер шко лы

Дзе ля па мя ці...Дзе ля па мя ці...  

ПАЙ ШОЎ З ЖЫЦ ЦЯ 
«ГА ЛОЎ НЫ ГО ЛАС СССР» 
ІО СІФ КАБ ЗОН

Учо ра ў Маск ве на 81-м го дзе 

жыц ця па мёр сім вал эпо хі — на род ны ар тыст СССР, 

па пу ляр ны спя вак, дэ пу тат Дзярж ду мы РФ, вя до мы 

так са ма сва ёй гу ма ні тар най і мі ра твор чай дзей нас-

цю, Іо сіф Каб зон. Доў гі час ён пе ра адоль ваў ан ка-

ла гіч ную хва ро бу, пе ра нёс не каль кі апе ра цый і пры 

кож най маг чы мас ці вяр таў ся да ак тыў на га жыц ця, 

ад нак, на жаль, хва ро ба пе ра маг ла.

Шы ро кая па пу ляр насць да яго прый шла ў 1960-х — спа-

чат ку дзя ку ю чы не муд ра ге ліс тай і кра наль най пес ні «А ў нас 

у два ры» А. Аст роў ска га і Л. Аша ні на, прэм' е ра якой ад бы-

ла ся ў эфі ры ра дыё пра гра мы «Доб рай ра ні цы!», а по тым, у 

1964-м, пас ля пе ра мо гі на Усе са юз ным кон кур се ар тыс таў 

эст ра ды. Паз ней ця гам трох дзя сят каў га доў спя вак што год 

вы хо дзіў у фі нал тэ ле ві зій на га фес ты ва лю «Пес ня го да». 

Ся род са мых вя до мых пе сень у вы ка нан ні Іо сі фа Каб зо-

на — «Дзень Пе ра мо гі», «Я люб лю ця бе, жыц цё», «Ім гнен ні» 

і «Дзесь ці да лё ка» з кі на філь ма «Сям нац цаць ім гнен няў 

вяс ны», «Не рас ста ну ся з кам са мо лам», «Жу раў лі» і ін шыя. 

На огул жа за амаль 60-га до вую твор чую кар' е ру спя вак 

вы ка наў каля трох ты ся ч пе сень і вы сту піў з гаст ро ля мі ў 

больш як 100 кра і нах све ту. Акра мя та го, Каб зо на пры зна лі 

са мым ты ту ла ва ным ар тыс там Ра сій скай Фе дэ ра цыі, яго 

імя за не се на ў «Кні гу рэ кор даў Ра сіі».

У Да не цку, блі зу яко га ў га рад ку Ча саў Яр на ра дзіў ся 

Іо сіф Каб зон, прой дзе жа лоб ны мі тынг. Па ха ва юць жа ар-

тыс та 2 ве рас ня на Васт ра коў скіх мо гіл ках у Маск ве — по-

бач з ма гі лай яго ма ці, як та го і ха цеў ар тыст.


