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Ме на ві та ў гэ тыя вы хад ныя па він на іс тот на па свя жэць, па ве-
дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-
тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-
рын гу на ва коль на га ася род дзя.

У пят ні цу, па-ра ней ша му бу дзе гас па да рыць зо на па вы ша на га ат мас-
фер на га ціс ку. За ха ва ец ца цёп лае на двор'е, пе ра важ на без апад каў, 
толь кі ўдзень мес ца мі па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны прой дуць ка рот ка ча-
со выя даж джы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе плюс 20—26 
гра ду саў. А вось у су бо ту на ша кра і на тра піць пад уплыў ат мас фер на га 
фрон ту, які ру ха ец ца з поў на чы Еў ро пы. Та му ўна чы мес ца мі па паў ноч най 
па ло ве, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы. Уна чы тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе тры мац ца ў ме жах 
7—14 цяп ла, а ўдзень со ней ка на грэе па вет ра да плюс 20—27 гра ду саў.

Са праўд ны пе ра лом ад бу дзец ца ў ня дзе лю, ка лі ўслед за фран-
та мі па вет ра з Бал ты кі пры ня се ў Бе ла русь ка рот ка ча со выя даж джы 
і на валь ні цы. Уна чы на ня дзе лю — 7—14 цяп ла, па поў на чы — на ват 
да плюс 5-6 гра ду саў. Больш іс тот на па ха ла дае ўдзень, ка лі ча ка ец ца 
15—21 цяп ла. Толь кі на поўд ні бу дзе на не каль кі гра ду саў цяп лей.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у па чат ку 
на ступ на га тыд ня ста не яшчэ свя жэй. У па ня дзе лак бу дзе пе ра важ на 
без апад каў, толь кі па паў ноч ным ус хо дзе прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 3 да 9 
цяп ла, а ўдзень ча ка ец ца ад плюс 14 да плюс 20 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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На двор'еНа двор'е  ��

Бал ты ка «пры шле» даж джы
У НЯ ДЗЕ ЛЮ ЧА КА ЕЦ ЦА ТОЛЬ КІ 15—21 ЦЯП ЛА 

«Мы хо чам аб лег чыць ві за вы рэ жым для 
тых, хто жа дае пры ехаць у на шу кра і-
ну», — пра гэ та пад час уча раш ня га бры-
фін гу за явіў на чаль нік упраў лен ня ін-
фар ма цыі — прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, 
ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў.

ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ 
АД НЕ ЛЕ ГАЛЬ НАЙ МІГ РА ЦЫІ

— Мы ўзгад ня ем дак лад ны, вы чар паль ны 
пе ра лік кра ін, на гра ма дзян якіх бу дзе рас паў-
сюдж вац ца но вы льгот ны рэ жым, вы зна ча ем 
ўмо вы спро шча ных па ез дак, — пра ін фар-
ма ваў прад стаў нік дып ла ма тыч на га ве дам-
ства.

Дзміт рый Мі рон чык звяр нуў ува гу на тое, 
што да ку мент вель мі ста ран на ад пра цоў ва-
ец ца.

— Мы не па він ны да пус ціць та го, каб лі бе-
ра лі за цыя ві за ва га рэ жы му пры вя ла да зні-
жэн ня ўзроў ню ста біль нас ці і бяс пе кі ў на шай 
кра і не, — па тлу ма чыў прэс-сак ра тар Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў. — Акра мя та го, мы не 
па він ны да пус ціць не ле галь най міг ра цыі. Гэ та 
сур' ёз ная праб ле ма на на шым кан ты нен це. 
Па-мой му, гэ та ўжо ві да воч на.

Прад стаў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства 
звяр нуў ува гу і на тое, што пра цэс аб ляг чэн ня 
ві за ва га рэ жы му з бе ла рус ка га бо ку ажыц цяў-
ля ец ца до сыць даў но.

— На прык лад, ка лі кры ты ку юць кошт бе-
ла рус кіх віз, то ча мусь ці за бы ва юць, што 
гра ма дзя не Літ вы, Лат віі, Эс то ніі, Поль шчы 
атрым лі ва юць ві зы зу сім за ін шыя гро шы, — 
на га даў дып ла мат. — Там, па-мой му, кошт 
ві зы скла дае 25 еў ра. І гэ та бы ло ад на ба ко вае 

ра шэн не бе ла рус ка га бо ку, пры ня тае вель мі 
даў но, ужо звыш дзе ся ці год дзя та му, за доў га 
да та го, як нам па ча лі рас каз ваць пра шэн ген-
скія ві зы па 35 еў ра.

Што да па гад нен ня з Еў ра са ю зам аб ві за-
вым рэ жы ме, то, па сло вах Дзміт рыя Мі рон чы-
ка, пра ца над ім ідзе. Ця пер яна зна хо дзіц ца 
на эта пе «ад стой ван ня ін та рэ саў бе ла рус кіх 
гра ма дзян».

АД КУЛЬ У НАС 44 ТЫ СЯ ЧЫ... 
НЯ ВОЛЬ НІ КАЎ?

Аў стра лій ская ар га ні за цыя Walk Free 
Foundatіon ня даў на аб на ро да ва ла дак лад 
пра сі ту а цыю з ня воль ніц твам у кра і нах све-
ту. Згод на з гэ тым дак ла дам, у на шай кра і не 
на ліч ва ец ца... 44 ты ся чы 600 ра боў. Ка мен-
ту ю чы гэ тую ін фар ма цыю для жур на ліс таў, 
прад стаў нік МЗС на зваў яе па цеш най.

— Пер шае пы тан не, якое паў стае: гэ тыя 
лю дзі (скла даль ні кі дак ла да. — Аўт.) у Бе ла-
ру сі бы лі? А ка лі бы лі, то на якім «ня воль ніц кім 
рын ку» яны лі чы лі «ра боў» па га ло вах?

Дзміт рый Мі рон чык звяр нуў ува гу на тое, з 
якой дак лад нас цю ўка за на коль касць ня воль-
ні каў у кож най з кра ін.

— Па доб ная дак лад насць да пус кае на яў-
насць ледзь не пай мен ных спі саў, — ска заў 
прэс-сак ра тар МЗС. — Ад ра зу, на пэў на, трэ-
ба да ма гац ца вы зва лен ня, ка лі ве да еш, што 
іх 400, па га ло вах. Гэ та ж (раб ства. — Аўт.) 
паў сюль зла чын ства...

Прад стаў нік знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства звяр нуў ува гу на той факт, што ацэн кай 
сі ту а цыі з раб ствам зай ма ец ца спе цы яль ны 
дак лад чык Са ве та ААН па пра вах ча ла ве ка 
па су час ных фор мах раб ства.

— Мы з гэ тым спе цы яль ным дак лад чы кам 
вель мі кан струк тыў на ўза е ма дзей ні ча ем, — за-
явіў ён. — Бе ла русь дак лад на вы кон вае свае 
аба вя за цель ствы па кан вен цы ях аб ба раць бе з 
раб ствам 1926-га, ка лі не па мы ля ю ся, і 1956-га 
га доў і ні ра зу, пад крэс лю, ні ра зу на ша кра і на не 
пад вяр га ла ся кры ты цы за іх не вы ка нан не.

ІС ПАН СКІЯ БІЗ НЕС МЕ НЫ 
ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ 
Ў СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВЕ

Пад час бры фін гу прэс-сак ра тар дып ла-
ма тыч на га ве дам ства па ве да міў, што гэ ты мі 
дня мі — 2 і 3 чэр ве ня — у Мад ры дзе, ста лі цы 
Іс па ніі, пра хо дзіць ар га ні за ва ны Па соль ствам 
Бе ла ру сі ў Фран цыі дру гі бе ла рус ка-іс пан скі 
біз нес-фо рум. Па сло вах дып ла ма та, з іс пан-
ска га бо ку ў ме ра пры ем стве пры ма юць удзел 
больш за 20 кам па ній.

— Ся род іх лі да ры іс пан ска га рын ку ў та кіх 
сек та рах, як ад наў ляль ная энер ге ты ка, но выя 
тэх на ло гіі, ла гіс ты ка, вы твор часць аб ста ля ван-
ня для аэ ра пор таў і авія цый ных трэ на жо раў, 
рэа лі за цыя інф ра струк тур ных пра ек таў у га-
лі не ахо вы зда роўя, да рож на га бу даў ніц тва, 
абы хо джан ня з ад хо да мі, ачыст кі гле бы і ва-
ды, — пе ра лі чыў прад стаў нік МЗС. — У рам ках 
біз нес-фо ру му для іс пан скіх дзе ла вых ко лаў 
ад бу дзец ца прэ зен та цыя маг чы мас цяў ганд лё-
ва-эка на міч на га і ін вес ты цый на га су пра цоў ніц-
тва з Бе ла рус сю. Іс пан скія біз нес ме ны бу дуць 
пра ін фар ма ва ны аб ін вес ты цый ным клі ма це і 
пра ва вых умо вах, якія рэ гу лю юць дзей насць за-
меж ных кам па ній і ін вес та раў у на шай кра і не.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Ста лі ца 
мо жа шмат

На дум ку на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Бе-
ла ру сі На тал лі КА ЧА НА ВАЙ, па тэн цы ял 
Мін ска дае маг чы масць вы ка наць да ве-
дзе ныя па каз чы кі са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця. Пра гэ та яна за яві ла на 
па ся джэн ні Мін гар вы кан ка ма «Аб са цы-
яль на-эка на міч ным раз віц ці за сту дзень-
кра са вік 2016 го да».

«Кі раў ні кі ад мі ніст ра цый го ра да і кі раў ні кі 
прад пры ем стваў па він ны вы раз на ўсве дам-
ляць ме ру сва ёй ад каз нас ці, бо вы ка нан не пра-
гноз ных па каз чы каў з'яў ля ец ца асноў най за да-
чай. У Мін ска ёсць па тэн цы ял і ўсе маг чы мас ці 
быць у лі ку лі да раў па вы ка нан ні да ве дзе ных 
за дан няў», — ска за ла На тал ля Ка ча на ва.

У сваю чар гу стар шы ня Мін гар вы кан ка ма 
Анд рэй ШО РАЦ пад крэс ліў, што па тра ба ван не 
за вы ка нан не па каз чы каў па ва ла вым рэ гі я-
наль ным пра дук це (ВРП) бу дуць уз моц не ны. 
Пе рад кад ра мі па стаў ле на за да ча ак ты ві за ваць 
ра бо ту па ўсіх на прам ках дзей нас ці. Так, за сту-
дзень-кра са вік гэ та га го да ВРП Мін ска склаў ся 
ў аб' ёме 80,3 трыль ё на бе ла рус кіх руб лёў з тэм-
пам рос ту 98,1% і ды на мі кай рос ту да пер ша-
га квар та ла на 0,6%. До ля ста лі цы пе ра вы сі ла 
чвэрць (27,4%) у фар мі ра ван ні ва ла во га ўнут ра-
на га пра дук ту рэс пуб лі кі, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Ста ноў чы ўклад у фар мі ра ван не ВРП го-
ра да пе ра важ на ўнес лі та кія ві ды эка на міч-
най дзей нас ці сфе ры па слуг, як ін фар ма цыя 
і су вязь, фі нан са вая і стра ха вая дзей насць, 
транс парт ная дзей насць, скла дзі ра ван не, 
паш то вая і кур' ер ская дзей насць, аду ка цыя, 
ахо ва зда роўя і са цы яль ныя па слу гі, па ве дам-
ляе БЕЛ ТА. Асноў ны ад моў ны ўплыў на ВРП 
ака за лі ап то вы і роз ніч ны ган даль, па слу гі па 
ра мон це аў та ма бі ляў і ма та цык лаў, апра цоў-
чая пра мыс ло васць і бу даў ніц тва.
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Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

АД СТА ЯЦЬ СВАЕ ІН ТА РЭ СЫ
Прэс-сак ра тар МЗС пра спра шчэн не ві за ва га рэ жы му, раб ства і біз нес-фо рум у Іс па ніі

Крок за кро камКрок за кро кам  ��

ДАСЯГНУТЫ 
ПЭЎНЫ ПРАГРЭС
Кры ху больш як год та му бы ла ўхва ле на за яў ка Бе ла ру сі 
на яе ўклю чэн не ў Ба лон скі пра цэс. Але ўмо вай ува хо-
джан ня ў еў ра пей скую пра сто ру вы шэй шай аду ка цыі 
з'яў ля ец ца вы ка нан не да рож най кар ты. На коль кі да лё ка 
пра су ну ла ся бе ла рус кая сіс тэ ма вы шэй шай аду ка цыі ў 
яе рэа лі за цыі, што зроб ле на для за бес пя чэн ня ма біль-
нас ці сту дэн таў, раз віц ця сту дэнц ка га са ма кі ра ван ня, 
ака дэ міч най не за леж нас ці ўні вер сі тэ таў і па вы шэн ня 
якас ці аду ка цыі? Гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні аб мяр коў-
ва лі ся пад час су стрэ чы прад стаў ні коў ор га наў кі ра ван ня 
аду ка цы яй, бе ла рус кіх ВНУ з чле на мі кан суль та цый най 
гру пы па пад трым цы бе ла рус кай да рож най кар ты, якая 
ад бы ла ся ў Рэс пуб лі кан скім ін сты ту це вы шэй шай аду ка-
цыі БДУ. У Мінск пры еха лі экс пер ты з Фран цыі, Гер ма ніі, 
Лат віі, Літ вы, Ва ты ка на і ін шых кра ін.

— Бе ла рус кая вы шэй шая шко ла тра ды цый на моц ная пры-
ро да знаў чы мі на ву ка мі і да след чай пра цай, якая тут пра во дзіц-
ца, — па дзя ліў ся з жур на ліс та мі сва ім ба чан нем сі ту а цыі кі раў нік 
дэ парт амен та па аду ка цыі Са ве та Еў ро пы Шур БЕР ГАН. — 
Бе ла русь мае та кую ж пе рад гіс то рыю, як і не ка то рыя ін шыя 
ўдзель ні кі Ба лон ска га пра цэ су. Гэ тыя кра і ны ма юць са вец кую 
спад чы ну, у якой ёсць як свае плю сы, так і не да хо пы. У Бе ла ру сі, у 
пры ват нас ці, вель мі та ле на ві тыя сту дэн ты. Мне зда ец ца, што вар-
та на да ваць боль шую ўва гу раз віц цю кры тыч на га мыс лен ня.

Еў ра пей скіх экс пер таў ці ка ві лі, на прык лад, перс пек ты вы ўка-
ра нен ня ў бе ла рус кіх ВНУ крэ дыт най сіс тэ мы (ЕСTS), якая з'яў ля-
ец ца га лоў ным ін стру мен там ака дэ міч най ма біль нас ці сту дэн таў. 
Ці ёсць у пла нах мі ніс тэр ства на мер даць уні вер сі тэ там боль шыя 
паў на моц твы ў вы зна чэн ні сва ёй аду ка цый най па лі ты кі? Якія маг-
чы мас ці ў сту дэн таў аб' яд ноў вац ца ў аса цы я цыі, каб уплы ваць на 
пра цэ сы, што ад бы ва юц ца ва ўні вер сі тэ тах, у тым лі ку і на якасць 
аду ка цыі?.. У Бе ла ру сі якасць аду ка цыі кант ра люе дэ парт амент, 
які пад па рад коў ва ец ца Мі ніс тэр ству аду ка цыі, у той час як у Еў-
ро пе для гэ тых мэт ство ра на ўжо 30 не за леж ных агенц тваў.

Пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Ва дзім БО ГУШ рас-
ка заў, што ў но вай рэ дак цыі Ко дэк са аб аду ка цыі бу дзе за ма-
ца ва на шмат сту пень ча тасць вы шэй шай шко лы (ба ка лаў ры ят, 
ма гіст ра ту ра, ас пі ран ту ра, дак та ран ту ра), а так са ма маг чы-
масць для ар га ні за цыі но вых фор маў аду ка цый на га пра цэ су, 
та кіх як дыс тан цый нае на ву чан не і сет ка вае ўза е ма дзе ян не. 
Рас пра цоў ва юц ца кры тэ рыі да ма гіс тар скіх пра грам.

Ва дзім Бо гуш пад крэс ліў, што ў пы тан ні не за леж нас ці ўні-
вер сі тэ таў быў да сяг ну ты пэў ны пра грэс. Так, на прык лад, бы ло 
вы ра ша на ад мо віц ца ад ты па вой ву чэб на-пра грам най да ку мен-
та цыі на ка рысць пры клад най. Па шы ра ны, на дум ку на мес ні ка 
мі ніст ра, і паў на моц твы сту дэн таў. 

«Еў ра пей скія экс пер ты па зі тыў на ацэнь ва юць сіс тэ му раз-
мер ка ван ня вы пуск ні коў ВНУ Бе ла ру сі, — да даў Ва дзім Бо-
гуш. — Больш за тое, яны ка жуць аб тым, што пра да стаў лен не 
вы пуск ні ку ўні вер сі тэ та пер ша га пра цоў на га мес ца — вель мі 
важ ная за да ча для ўні вер сі тэ та».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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ДЗЯР ЖАЎ НЫЯ СЛУ ЖА ЧЫЯ 
ЗДА ДУЦЬ НАР МА ТЫ ВЫ

У По лац кім ра ё не ўпер шы ню прой дзе спар та-
кі я да ся род кі ру ю чых ра бот ні каў прад пры ем-
стваў, ар га ні за цый і ўста ноў. Ся род удзель ні-
каў пла нуе быць і кі раў нік ра ён най вер ты ка лі 
вы ка наў чай ула ды. Ён уз на ча ліць ка ман ду.

— Спар тыў нае ме ра пры ем ства ад бу дзец ца 4 чэр-
ве ня на га рад скім ста ды ё не «Спар так». Ад каз ныя 
асо бы на аса біс тым пры кла дзе па ка жуць ка ле гам, 
што спорт не толь кі ўма цоў вае зда роўе і раз ві вае 
фі зіч ныя здоль нас ці. Ён ума цоў вае і ду хоў ныя сі лы, 
раз ві вае ха рак тар і во лю, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў 
прэс-служ бе По лац ка га рай вы кан ка ма. — А ўсе гэ тыя 
якас ці вель мі не аб ход ныя ў на пру жа най пра цы.

Удзел у спар та кі я дзе, як спра вяд лі ва ад зна ча-
юць ар га ні за та ры, мо жа па спры яць фар мі ра ван ню 
адзін ства ка манд на га і ка лек тыў на га ду ху. Пра гра ма 
на сы ча ная. Прой дуць спа бор ніц твы ў роз ных ві дах 
спор ту: дартс, страль ба з він тоў кі, арм рэс лінг, гі ра-
вы... Кі раў ні кі згу ля юць і ў шаш кі, шах ма ты, па ка-
жуць клас у кі дан ні гра на ты. Уся го мож на бу дзе пра-
явіць ся бе ў 20 ві дах спор ту і фі зіч ных на гру зак.

А куль мі на цы яй ме ра пры ем ства ста не зда ча нар-
ма ты ваў. Яны вя до мыя з пра гра мы фіз куль тур най 
пад рых тоў кі «Га то вы да пра цы і аба ро ны». Пе ра-
мож цы атры ма юць ме да лі, дып ло мы і сер ты фі ка ты. 
Пас ля гэ тай спар та кі я ды пла ну ец ца пра вес ці ана ла-
гіч ныя ў кож най ар га ні за цыі, на прад пры ем стве і ва 
ўста но ве ра ё на.

Ка ры на МЯ ЛЕШ КА.

Ка мі сія Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, ство ра ная 
для пра вер кі ўсіх аб ста він тра ге дыі са смер цю 
дзяў чын кі ў Грод не, зра бі ла пер шыя вы сно вы. 
Вак цы на ў той дзень бы ла ўве дзе на не толь кі 
за гі ну лай дзяў чын цы, але і яшчэ дзе вя ці дзе цям. 
Усе яны ад чу ва юць ся бе доб ра, ні я кіх па боч ных 
эфек таў у іх не з'я ві ла ся. Акра мя та го, вак цы на 
з той са май ам пу лы, раз лі ча най на дзве до зы, 
бы ла ўко ла тая так са ма ад на га до ва му дзі ця ці, у 
яко га ця пер ня ма ні я кіх не га тыў ных рэ ак цый на 
прэ па рат, пе рад ае БЕЛ ТА.

Кі раў нік ка мі сіі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па гэ тым 
вы пад ку да даў, што па доб ная вак цы на і ра ней уво дзі ла ся 
дзяў чын цы, бо вак цы на цыя пра во дзі ла ся ў два эта пы, і ў 
пер шы раз у яе бы ла нар маль ная рэ ак цыя на прэ па рат. 
Што ты чыц ца ме ды каў гро дзен скай па лі клі ні кі, то іх дзе ян ні 
вы ву ча юц ца. Ка мі сія вы свет лі ла, што ў дзень вак цы на цыі 
мед ра бот ні кі па лі клі ні кі пра ве ры лі стан дзі ця ці і не знай шлі 

ў яе су праць па ка зан няў для пра цэ ду ры. Акра мя та го, у ка-
бі не це бы ло ўсё не аб ход нае для ака зан ня пер шай да па мо гі 
пры ўсклад нен нях.

След чы ка мі тэт па Гро дзен скай воб лас ці рас па чаў кры мі-
наль ную спра ву па фак це не на леж на га вы ка нан ня служ бо-
вых аба вяз каў мед ра бот ні ка мі. Быў пра ве дзе ны агляд мес ца 
зда рэн ня і пры зна ча ны ме ды цын скія і су до выя экс пер ты зы. 
Апыт ва юц ца су пра цоў ні кі па лі клі ні кі і ра бот ні кі бры га ды хут-
кай да па мо гі. Ме ры стры ман ня да мед ра бот ні каў не ўжы ва-
лі ся. Па пя рэд не След чы ка мі тэт па ве да міў, што вак цы на, 
уве дзе ная за гі ну лай дзяў чын цы, бы ла вы твор час ці Бель гіі 
і за куп ля ла ся цэнт ра лі за ва на. Та кую вак цы ну вы ка рыс тоў-
ва лі ў Бе ла ру сі з 2014 го да. Усе ака ліч нас ці спра вы бу дуць 
ста ран на пра ве ра ны кам пе тэнт ны мі ор га на мі. След ству яшчэ 
трэ ба вы свет ліць, што ста ла пры чы най тра гіч на га ін цы дэн-
ту: ін ды ві ду аль ныя асаб лі вас ці ар га ніз ма дзі ця ці або якасць 
прэ па ра та.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ АР ГА НІЗ МА ЦІ ЯКАСЦЬ ПРЭ ПА РА ТА?
Пер шыя вы сно вы па фак це смер ці дзяў чын кі ў Грод не


