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Уважаемые акционеры ОАО «Мостоотряд №88»

18 июля 2013 года СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Мостоотряд №88»
Собрание пройдет по адресу: 

г. Минск, ул. Промышленная, д. 16, третий этаж, актовый зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате дивидендов за 2 квартал 2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознако-
миться по указанному выше адресу в рабочие дни с 10 июля 2013 г. 
с 13.00 до 16.45 по месту нахождения Общества у председателя
наблюдательного совета, а в день собрания – в помещении, где 
оно будет проводиться, – в актовом зале в здании управления на 
третьем этаже.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.55 по месту про-
ведения собрания.

Начало работы собрания – 18 июля 2013 года в 16.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию на 9 июля 2013 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акцио-

неру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный советУНП 100299744 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» 

в части реквизитов для внесения задатка 
за право участия в аукционе

Номер р/с 
для перечисления 
задатка по лоту 
№ 1

Р/с 3012 57917 0033 в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гродненской области, БИК 
153001739, УНП 500833225. Задаток вно-
сится в евро на счет организатора аукциона 
– Гродненского филиала РУП «Институт 
недвижимости и оценки»

Номер р/с 
для перечисления 
задатка по лотам 
№ 2 – № 6

Р/с 301 257 917 0017 в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гродненской области, БИК 
153001739, УНП 500833225. Задаток вно-
сится в белорусских рублях на счет органи-
затора аукциона – Гродненского филиала 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Аукцион состоится 17 июля 2013 г. в 11.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений 16 июля 2013 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41 98 32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: www.ino.by 

У нас. На апош нiм тыд нi 
чэр ве ня бас та ва лi ганд ля ры 
рын каў i ганд лё вых цэнт раў. 
Дак лад ней, пры клад на 70% 
«iпэш нi каў». Для бе ла рус кай 
рэ ча iс нас цi за бас тоў ка ўво-
гу ле з'я ва дзiў ная. Але яшчэ 
больш дзiў ным вы гля дае тое, 
што ў ёй удзель нi ча юць прад-
пры маль нi кi. Звы чай на ж бас-
ту юць на ём ныя ра бот нi кi.

Пры чы ны для ад стой ван ня 
сва iх iн та рэ саў у прад пры маль нi каў ёсць — увя дзен-
не но ва га тэх нiч на га рэг ла мен ту Мыт на га са ю за, якi 
пра ду гледж вае ўсе агуль ную сер ты фi ка цыю та ва раў. 
Ра шэн не зра зу ме лае i ка рыс нае для спа жыў цоў, але 
не для на шых дроб ных i ся рэд нiх ганд ля роў, якiя, як 
вя до ма, свой та вар пры во зяць звы чай на з Маск вы 
аль бо iн шых мяс цiн без уся ля кiх сер ты фi ка таў, а зна-
чыць, i га ран тый якас цi. Зра зу ме ла, што но выя пра вi-
лы прый шлi ся iм не да спа до бы. Скла ла ся i рэ аль ная 
па гро за для па куп нi коў, бо наш «прад пры маль нiц кi 
клас» рэ агуе на лю быя зме ны ў пра вi лах ганд лю па-
вы шэн нем кош ту та ва раў.

Урад на вы ступ лен не прад пры маль нi каў ад рэ ага-
ваў до сыць спа кой на i з ра зу мен нем iх праб лем. Яшчэ 
на пя рэ дад нi за бас тоў кi з Маск вы пры еха лi прад стаў нi-
кi Еў ра зiй скай эка на мiч най ка мi сii, каб пры няць удзел 
у Фо ру ме прад пры маль нi каў i па гу та рыць з лi да ра мi 
не за да во ле ных. Пад час са мой за бас тоў кi прай шлi 
пе ра мо вы прад стаў нi коў «iпэш нi каў» з кi раў нiц твам 
Мi нiс тэр ства эка но мi кi. Ура да выя чы ноў нi кi па абя ца лi, 
што бу дуць ха дай нi чаць аб уня сен нi пэў ных змен у су-
мес ную па ста но ву шэ ра гу мi нiс тэр стваў, на кi ра ва ную 
на вы ка нан не тэх рэг ла мен ту. Гэ та зна чыць фак тыч-
ную ад тэр мi ноў ку на не каль кi ме ся цаў сер ты фi ка цыi 
та ва раў.

Ад нак лi да ры прад пры маль нi каў за ста лi ся не зу сiм 
за да во ле ны мi. Пе ра моў ны пра цэс пра цяг ва ец ца.

Нi чо га не звы чай на га ў гэ тай сi ту а цыi ня ма. У пе-
ры яд ства рэн ня буй ных iн тэ гра цый ных су поль нас цяў 
заўж ды ад бы ва ец ца «пры цiр ка iн та рэ саў». Зра зу ме-
ла, што сер ты фi ка цыя та ва раў не па збеж ная — гэ та 
на ту раль ны пра цэс. Але i праб ле мы дроб ных ганд ля-
роў трэ ба ўлi чыць. Плю сам прад пры маль нiц ка га ру ху 
з'яў ля ец ца тое, што па куль яны не да зво лi лi нi ко му 
па лi ты за ваць свае дзе ян нi i па тра ба ван нi. Ка лi здо-
ле юць за ха ваць гэ тую па зi цыю, то яна ста не доб рым 
пад мур кам для вы ка нан ня iх па тра ба ван няў.

Ва кол нас. На на шых ва чах ад бы ва юц ца па дзеi, 
якiя ўвой дуць у пад руч нi кi дып ла ма тыi. Збег лы аме-
ры кан скi су пра цоў нiк спец служ баў (бы лых, як мы ве-
да ем, не бы вае) Эд вард Сноў дэн за даў цяж кую за-
да чу кi раў нi кам знеш не па лi тыч ных служ баў ад ра зу 
не каль кiх кра iн.

Дзяр жаў ны дэ парт амент ЗША iмк нец ца вяр нуць 
Сноў дэ на на ра дзi му, каб ад даць пад суд. Кi тай, 
ку ды той спа чат ку пе ра браў ся, не ха цеў вы да ваць 
уце ка ча Злу ча ным Шта там, але i са пса ваць ад но сi-
ны з Ва шынг то нам так са ма не iмк нуў ся, та му «ад-
фут бо лiў» та го ў Ра сiю. Ця пер Крэмль апы нуў ся ў 
два iс тым ста но вi шчы. Вi да воч на, што там не хо чуць 
вы да ваць Сноў дэ на аме ры кан цам, але i па кi даць яго 
на ўлас най тэ ры то рыi так са ма не жа да юць. Да лей 
раз гар ну ла ся ўво гу ле дэ тэк тыў ная гiс то рыя. Шэ раг 
еў ра пей скiх кра iн за па до зры лi, што Сноў дэн мо-

жа зна хо дзiц ца ў са ма лё це прэ зi дэн та Ба лi вii Эва 
Ма ра ле са. Фран цыя, Iс па нiя i Пар ту га лiя не да лi 
да зво лу на пра лёт ба лi вiй ска га «бор та № 1» над 
сва ёй тэ ры то ры яй. У вы нi ку Сноў дэ на на бор це не 
ака за ла ся, Ма ра лес як ге рой вяр нуў ся да до му праз 
Ве ну, а ад но сi ны ЕС з Паўд нё вай Аме ры кай апы ну-
лi ся ў ча со вым кры зi се.

Па куль ад каз ныя дзяр жаў ныя му жы вя дуць па мiж 
са бой пры яз ныя i не вель мi раз мо вы, вы ра ша ю чы яго 
лёс, сам Эд вард Сноў дэн зна хо дзiц ца ў тран зiт най 
зо не мiж на род на га аэ ра пор та ў Маск ве.

А пра вi нiў ся Сноў дэн тым, што рас паў сю дзiў вель мi 
ка рыс ную для нас, ка рыс таль нi каў iн тэр нэ ту, iн фар-
ма цыю: нi я кай сва бо ды ў гла баль ным се цi ве ня ма! 
Да рэ чы, пра гэ та мы i так ве да лi, прос та аме ры кан скi 
кам п'ю тар шчык, якi су пра цоў нi чаў са спец служ ба мi, 
дак лад на па цвер дзiў на шыя зда гад кi. Цэнт раль нае 
раз вед валь нае ўпраў лен не i Агенц тва на цы я наль най 
бяс пе кi ЗША кант ра лю юць мiль яр ды тэ ле фон ных раз-
моў, элект рон ных па ве дам лен няў, усе са цы яль ныя 
сет кi праз спе цы яль ную пра гра му PRISM. Iх бры тан скiя 
ка ле гi ро бяць усё тое са мае праз пра гра му Tempora. 
Пры чым шпi ё няць яны i за ўлас ны мi гра ма дзя на мi, i за 
сва i мi са юз нi ка мi з Еў ра са ю за. Вы клю чэн не не ро бiц-
ца нi для ко га. Нi я кай кан фі дэн цы яль нас цi ў iн тэр нэ це 
ня ма. Ка лi вы вы кла да е це свае пер са наль ныя звест кi, 
пi ша це сяб рам свае аса бiс тыя на вi ны, вы за паў ня еце 
ўлас ны файл у ар хi вах ЦРУ i АНБ, якi ў лю бы мо мант 
мо жа быць вы ка ры ста ны су праць вас. Што гэ та, як 
не та та лi та рызм? Але ўжо зу сiм но ва га кштал ту. Як 
пры ня та ка заць за раз, га тун ку 2.0.

З гiс то рыi. У чэр вень скiя днi 1974 го да па мiж Мiнс-
к ам i Маск вой рап тоў на ўзнiк ла пэў нае на пру жан не. 
Не, нi я ка га кан флiк ту не ад бы ва ла ся. Усе ча ка лi вель-
мi важ на га ра шэн ня. На рэш це ча кан нi спраў дзi лi ся. 
26 чэр ве ня з Маск вы прый шла тэр мi но вая ўра да вая 
тэ ле гра ма. Прэ зi ды ум Вяр хоў на га Са ве та СССР уга-
на ра ваў ста лi цу Бе ла ру сi зван нем «Го рад-ге рой».

Ба раць ба за тое, каб Мiнск атры маў на леж нае пры-
знан не сва iх за слуг iш ла амаль увесь пас ля ва ен ны 
час. Пер шым гэ тае пы тан не ўзняў Па на ма рэн ка, по-
тым не каль кi разоў ра бiў ад па вед ныя за ха ды Ма шэ-
раў. I ўсё бы ло да рэм на. Ча му?

Га лоў ная за слу га Мiн ска ў га ды вай ны — дзей насць 
са ма га вя лi ка га ў Еў ро пе га рад ско га ан ты фа шысц-
ка га пад пол ля. Яго гiс то рыя доў гi час заста ва ла ся 
за блы та най, ма ла вя до май. Ад наў лен не праў ды аб 
мiн скiх пад поль шчы ках за ня ло доў гiя га ды. Да рэ чы, 
кан чат ко ва яны бы лi рэ абi лi та ва ны толь кi вяс ной 1990 
го да  — больш за чвэрць ста год дзя пас ля та го, як Мiнск 
стаў «Го ра дам-ге ро ем».

Але та ды, у чэр ве нi i лi пе нi 1974 го да, ма ла хто з 
бе ла ру саў ду маў пра тыя пе ры пе тыi. Ве да лi, што на пя-
рэ дад нi вый шаў цыкл ар ты ку лаў «1.100 дней» Мi ка лая 
Ма ту коў ска га ў «Известиях», дзе рас па вя да ла ся пра 
подз вiг мiн чан у га ды вай ны. Ве да лi, што да гэ тага 
бы ла кнi га Iва на Но вi ка ва «Ру i ны стра ля юць ва ўпор», 
а по тым шас цi се рый ны фiльм па гэ тай кнi зе. Ве да лi, 
што Ма шэ раў i Ма зу раў на рэш це да маг лi ся свай го. I 
гэ та ста ла пе ра мо гай для ўсёй рэс пуб лi кi.

Праў да, Ле а нiд Брэж неў пры вёз ге рой скую зор ку 
i ор дэн Ле нi на толь кi праз ча ты ры га ды. Але ле там 
1974-га пра гэ та яшчэ нi хто не ду маў. Лю дзi ра да ва-
лi ся. 3 лi пе ня, ка лi свят ка ва лi юбi лей вы зва лен ня ста-
лi цы, ста ла са праў ды агуль на на цы я наль ным свя там. 
Мо жа, пер шым за ўсе пас ля ва ен ныя га ды.

Ак цэн ты тыд ня з Ва дзi мам Гi гi нымАк цэн ты тыд ня з Ва дзi мам Гi гi ным  ��

ТА ТА ЛI ТА РЫЗМ 2.0
Су свет ны фі нан са вы кры зіс не га тыў на 
ад біў ся на мност ве кра ін. Мож на спі саць 
на яго і смут ныя па дзеі ў Егіп це на пра-
ця гу двух апош ніх га доў. Яшчэ ня даў-
на ўзор ная кра і на па спа коі і вы со кіх 
тэм пах рос ту эка но мі кі ста ла по лем для 
біт вы па лі тыч ных сіл, сты хій ных дэ ман-
стра цый з люд скі мі ах вя ра мі і ва ен ных 
пе ра ва ро таў. На фо не ма са вых пра тэс-
таў у Бал га рыі, Бра зі ліі і Тур цыі, у якіх 
удзель ні ча лі міль ё ны гра ма дзян гэ тых 
кра ін, егі пец кая апа зі цыя да дзей на га 
прэ зі дэн та ар га ні за цый на афор мі ла ся 
ў «Фронт 30 чэр ве ня» з дэ ві зам «Бунт» 
і за яві ла, што 30 чэр ве ня — у пер шую га-
да ві ну прэ зі дэнц тва Мур сі — вы сту піць 
з мэ тай яго звяр жэн ня.

Так яно і ад бы ло ся. На ву лі цы вый шлі міль-
ё ны, па коль кі ў вы ні ку сур' ёз на га па гар шэн ня 
эка на міч най сі ту а цыі з мо ман ту па пя рэд няй 
рэ ва лю цыі ў та кой вя ліз най кра і не, як Егі пет, 
на збі ра ла ся шмат не за да во ле ных. Па ча лі ся 
су тык нен ні з па лі цы яй і пра лі ла ся пер шая 
кроў. На гэ тай пад ста ве ар мія вы ста ві ла свой 
уль ты ма тум: на пра ця гу двух су так прэ зі дэнт 
і апа зі цыя па він ны прый сці да кам пра мі су. У 
ад ва рот ным вы пад ку яна зро біць свой ход. 
Пас ля за кан чэн ня ўльты ма ту му вай скоў цы 
арыш та ва лі прэ зі дэн та Егіп та Мур сі і пры-
зна чы лі вы кон ваць яго аба вяз кі стар шы ню 
Кан сты ту цый на га су да Егіп та Ад лі Ман сур. 
Не ўза ба ве ён пры нёс пры ся гу ў якас ці ча со-
ва га кі раў ні ка дзяр жа вы. Но ва му «прэ зі дэн ту» 
да ру чы лі склас ці да рож ную кар ту па вы ха дзе 
з кры зі су, а так са ма за няц ца скла дан нем но-
вай кан сты ту цыі кра і ны.

У та го, што ад бы ло ся, ёсць і ін шыя пры чы-
ны, акра мя эка на міч ных. Ад ной з га лоў ных 
з'яў ля ец ца рэ лі гій ная па да плё ка. Дзе ся ці год-
дзя мі дзяр жаў ны апа рат Егіп та быў за ры ен-
та ва ны на пе ра след іс ла місц кіх ар га ні за цый, 
уклю ча ю чы са мую па пу ляр ную — «Бра ты-му-
суль ма не», з якой вый шаў сам Мур сі. У га зе це 
Le Fіgaro ад 4 лі пе ня 2013-га бы ло пра віль на 
ад зна ча на, што «ён атры маў у спад чы ну дзяр-
жа ву, якая прак тыч на не функ цы я на ва ла», у 
якой, як за зна ча юць экс пер ты, чы ноў ні кі «па-
да зро на ста ві лі ся да вы хад ца з рэ лі гій най ар-
га ні за цыі «Бра ты-му суль ма не».

Вя лі кія шан цы, што пас ля звяр жэн ня дзей-
на га прэ зі дэн та гэ тая ар га ні за цыя мо жа зра-
біць кро кі ў ад каз. Ме на ві та пра гэ та, па вод ле 
звес так га зе ты Chіcago Trіbune, за явіў адзін 
з вы со ка па стаў ле ных чы ноў ні каў «Бра тоў-му-
суль ман». Больш за тое, ён ад зна чыў, што 
гвал тоў нае ад хі лен не ад ула ды прэ зі дэн та мо-
жа пры вес ці да гвал ту ў ад каз з бо ку ін шых 
не за да во ле ных гэ тым ар га ні за цый.

4—5-га до выя тэр мі ны зна хо джан ня прэ-
зі дэн таў ва ўла дзе ў боль шас ці кра ін све ту 
з'я ві лі ся не прос та так. Не маг чы ма зра біць 

неш та сур' ёз нае для кра і ны за паў го да або 
год. Та му ўмя шан не ар міі, якая ад хі лі ла прэ зі-
дэн та Мур сі ад ула ды на пад ста ве пра тэст ных 
дэ ман стра цый, са праў ды з'яў ля ец ца кла січ-
ным ва ен ным пе ра ва ро там і не мо жа мець 
ні я кіх апраў дан няў.

Гэ тым вы клі ка на і не ча ка ная для ўдзель-
ні каў пе ра ва ро ту рэ ак цыя ЗША. У Егіп це ўжо 
не як пры вык лі да та го, што ЗША пад трым лі-
ва ла ўсе эта пы па звяр жэн ні Му ба ра ка і вы-
ра шы лі, што лю бая сму та з ад хі лен нем ад 
ула ды прэ зі дэн та бу дзе аў та ма тыч на ўхва-
ле на ў Ва шынг то не. Дзе там! Прэ зі дэнт ЗША 
Ба рак Аба ма за явіў: «Я за клі каю ар мію Егіп-
та ру хац ца хут ка і ад каз на да вяр тан ня ўсёй 
ула ды ў ру кі дэ ма кра тыч на вы бра на га гра ма-
дзян ска га ўра да праз раў на праў ны і транс па-
рэнт ны пра цэс, а так са ма па збя гаць лю бых 
ад воль ных арыш таў прэ зі дэн та Мур сі і яго 
пры хіль ні каў».

Ба ра ка Аба му мож на зра зу мець. Толь-
кі-толь кі ў Егіп це ўсё кры ху су па ко і ла ся і ён 
пры няў він ша ван ні за ўклад ЗША ў пе ра ход 
Егіп та ў дэ ма кра тыч нае рэ чы шча кі ра ван ня, 
як рап там раз — і ўсе на ма ган ні ў мо мант 
пай шлі пра хам. А прэ зі дэнт Мур сі ж па спеў 
ужо да вес ці сваю ла яль насць Ва шынг то ну, 
ня хай і быў да свай го прэ зі дэнц тва чле нам 
іс ла місц кай ар га ні за цыі, якая да стат ко ва ад-
моў на ста ві ла ся да ЗША. Узяць хоць бы той 
факт, што 15 чэр ве ня 2013 го да Мур сі вы сту-
піў з рэз кай за явай су праць прэ зі дэн та Аса да, 
ра за рваў дып ла ма тыч ныя ад но сі ны з Сі ры яй 
і на ват за клі каў да ўвя дзен ня бес па лёт най 
зо ны над гэ тай кра і най.

А вось хто за раз прый дзе да ўла ды за мест 
яго і як гэ ты ча ла век бу дзе ста віц ца да ЗША 
і, што не менш важ на для аме ры кан цаў, да іх 
са ма га важ на га ў рэ гі ё не са юз ні ка — Із ра і ля? 
У той жа час ЗША па кі ну лі са бе і ход для ма-
неў ру. Ка лі вяр нуць прэ зі дэн та Мур сі да ўла ды 
не атры ма ец ца, Злу ча ныя Шта ты, ве ра год на, 
змо гуць за да во ліц ца, ка лі да ўла ды прый дзе 
ін шы прэ зі дэнт, зноў абра ны на агуль на на-
род ных вы ба рах. Ме на ві та яго і пры зна юць 
кі раў ні ком «дэ ма кра тыч на вы бра на га гра ма-
дзян ска га ўра да». Га лоў нае — каб ён быў 
ла яль ны да ЗША.

Як мо гуць раз ві вац ца па дзеі да лей? Са мы 
жа да ны ва ры янт — мір ны кам пра міс па між 
ад хі ле ным прэ зі дэн там, ар мі яй і апа зі цы яй. 
Толь кі ён да зво ліць знай сці ва ры янт, пры якім 
да ўжо за гі ну лых дзя сят каў гра ма дзян Егіп та 
не да да дуц ца но выя ах вя ры. Ін шыя сцэ на рыі 
больш пе сі міс тыч ныя. Але, як па каз вае прак-
ты ка, у апош нія га ды ў араб скіх кра і нах знач на 
час цей па чы на юць рэа лі зоў вац ца больш пе сі-
міс тыч ныя сцэ на рыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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ЕГІ ПЕЦ КІ 
ПРА КЛЁН

У свецеУ свеце  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па-дру гое, не мен шае зна чэн не 
мае ства рэн не ў кла се кан ку рэнт-
на га ася род дзя, ма ты ва ва насць на 
ву чо бу i пос пех са мiх дзя цей. А ка-
лi ў кла се ўся го пяць вуч няў, то, як 
пра вi ла, адзiн з iх бу дзе па спя хо вым, 
два — «се рад няч ка мi», i яшчэ два, 
як мi нi мум, бу дуць усiм пе ра шка-
джаць. На яў насць дзi ця ча га ка лек-
ты ву, гра мад скай ар га нi за цыi, удзел 
у гра мад скiм жыц цi шко лы — усё гэ та 
аба вяз ко выя склад нi кi па спя хо вай са-
цы я лi за цыi на ву чэн цаў. Та му, ка лi мы 
за кры ва ем ма ла кам плект ныя шко лы, 
ро бiц ца гэ та з улi кам iн та рэ саў дзя-
цей. Га лоў нае, каб умо вы для на ву-
чан ня i раз вiц ця дзя цей бы лi знач на 
леп шыя, чым у за кры тай шко ле.

Да та го ж ра шэн не аб за крыц цi 
аба вяз ко ва пры ма ец ца з улi кам ана лi-
зу дэ ма гра фiч най сi ту а цыi ў рэ гi ё не. I 
ка лi вi да воч на, што ў блi жэй шыя га ды 
дзе цi бу дуць па паў няць на ву чаль ную 
ўста но ву, нi хто зго ды на яе за крыц цё 
не дасць. Пра цэс рэ струк ту ры за цыi 
заў сё ды вы ма гае пра ду ма ных i ўзва-
жа ных ра шэн няў. I тут трэ ба ду маць 
як пра iн та рэ сы дзя цей, так i пра тое, 
як i дзе бу дуць пра ца ўлад ка ва ны пе-
да го гi.

Што да ты чыц ца па вы шэн ня на паў-
няль нас цi кла саў у га рад скiх шко лах i 
гiм на зi ях, то гэ та ме ра за кра не толь кi 
пер шыя, пя тыя i дзя ся тыя кла сы. Мы 
ары ен ту ем мяс цо выя ор га ны кi ра ван-
ня аду ка цыi на 24 вуч нi ў кла се.

ГIМ НА ЗIЯ ЦI ШКО ЛА?
— За раз у Бе ла ру сi пра хо дзiць 

ма нi то рынг пра ва пры мя няль най 
прак ты кi Ко дэк са аб аду ка цыi. На 
су стрэ чы пар ла мен та ры яў i пе да-
га гiч най гра мад скас цi раз гля да ла-
ся шмат пра па ноў па ка рэк цi роў цы 
Ко дэк са. У пры ват нас цi, агуч ва ла ся 
iдэя аб увя дзен нi нiж няй пра хад ной 
план кi пры па ступ лен нi ў гiм на зii, 
бо прак тыч на ў кож най трэ цяй та-
кой на ву чаль най уста но ве кон кур-
су ле тась амаль не бы ло.

— Я аса бiс та су праць увя дзен ня 
ней кiх да дат ко вых бар' е раў для бу ду-
чых гiм на зiс таў, але спра ва ў iн шым. 
Лi чу па дзел уста ноў агуль най ся рэд-
няй аду ка цыi на шко лы i гiм на зii ча со-
вай з'я вай. Сён ня ў гiм на зi ях ства ра-
юц ца ўмо вы для на ву чан ня i раз вiц ця 
дзя цей з вы со кi мi па тэн цы яль ны мi 
маг чы мас ця мi i здоль нас ця мi, дзя цей, 
схiль ных да твор чай i да след чай дзей-
нас цi. Але, па га дзi це ся, што на ву чаць 
дзя цей без улi ку iх iн ды вi ду аль ных 
па трэб, здоль нас цяў i за пы таў ужо 
не маг чы ма ў прын цы пе. Пры чым не 
толь кi ў гiм на зi ях, але i ў шко лах. У 
кож на га дзi ця цi ёсць та лент i здоль-
нас цi, якiя трэ ба рас крыць. У гэ тым i 
за клю ча ец ца за да ча пе да го га.

Ха чу за ўва жыць, што ў ся рэд нiх 
шко лах, гiм на зi ях i лi цэ ях вы ка рыс тоў-
ва юц ца ад ны i тыя ж ву чэб ныя пра-
гра мы. Гэ та зна чыць, што ву чэб ныя 
пра гра мы для вы ву чэн ня прад ме таў 
на ба за вым i па вы ша ным уз роў нi не 
ад роз нi ва юц ца ад на ад ад ной. Але, у 
ад роз нен не ад ся рэд нiх школ, у гiм на-
зi ях i лi цэ ях ёсць маг чы масць за кошт 
боль шай коль кас цi га дзiн на вы ву чэн-
не асоб ных (про фiль ных) прад ме таў, 
пра ду гле джа най ву чэб ны мi пла на мi, 
ад пра цоў ваць умен нi i на вы кi, на якiя 
ў ся рэд няй шко ле не ха пае ча су. Да-
рэ чы, з на ступ на га на ву чаль на га го да 

мы пра да стаў ля ем маг чы масць кi раў-
нi кам школ ар га нi зоў ваць на стар шай 
сту пе нi шко лы вы ву чэн не тых цi iн шых 
прад ме таў на па вы ша ным уз роў нi 
шля хам пе ра во ду фа куль та тыў ных га-
дзiн у ву чэб ныя. Раз мо ва не iдзе пра 
тое, што з 1 ве рас ня аб са лют на ўсе 
шко лы пач нуць ука ра няць iдэю пра фi-
лi за цыi. Для ар га нi за цыi аду ка цый на га 
пра цэ су з вы ву чэн нем прад ме таў на 
па вы ша ным уз роў нi па вi нен вы кон вац-
ца шэ раг умоў. Па-пер шае, аба вяз ко-
ва па вiн на пры сут нi чаць га тоў насць 
i за цi каў ле насць у гэ тым вуч няў i iх 
баць коў. Па-дру гое, «па глыб лен не» ў 
на ву чан нi не маг чы ма без пры сут нас цi 
ў шко ле вы со ка ква лi фi ка ва ных пе да-
га гiч ных кад раў. Пад ува гу так са ма 
бу дзе брац ца i ма тэ ры яль на-тэх нiч ная 
ба за шко лы: цi да зва ляе яна ў поў-
ным аб' ёме рэа лi за ваць змест ву чэб-
най пра гра мы на па вы ша ным уз роў нi? 
Пры зна ю ся, што ў пер шую чар гу мы 
за цi каў ле ны ў ства рэн нi фi зi ка-ма тэ-
ма тыч ных кла саў, па коль кi нас хва-
люе стан з за сва ен нем школь нi ка мi 
дак лад ных дыс цып лiн.

Уво гу ле я пе ра ка на ны ў тым, што 
для пос пе ху вы ра шаль нае зна чэн не 
мае не столь кi на ву чан не ў прэ стыж-
най гiм на зii, коль кi асо ба на стаў нi ка. 
Толь кi адо ра ныя на стаў нi кi, за хоп ле-
ныя сва iм прад ме там, мо гуць па вес цi 
дзi ця за са бой, да па мо гуць вуч ню ра-
за брац ца ва ўсiх ню ан сах i зра зу мець 
«му зы ку» та го цi iн ша га прад ме та.

— А як, цi ка ва, вы ста вi це ся да 
знi жэн ня ўзрос ту, з яко га бу дзе да-
зво ле на пры мя няць да на ву чэн ца 
дыс цып лi нар нае спаг нан не? Сён ня 
гэ та 14 га доў. Пра цы тую ад на го з 
ды рэк та раў школ: «Да та го ж трэ ба 
спрас цiць i са му пра цэ ду ру аб' яў-
лен ня за ўва гi, бо сён ня, ка лi кi ра-
вац ца нор ма мi Ко дэк са, пра сцей 
зняць ды рэк та ра шко лы з ра бо ты, 
чым аб' явiць вуч ню за ўва гу...»

— Ды рэк тар гэ тай шко лы — ра зум-
ны ча ла век, i як я ма гу з iм не па га-

дзiц ца? Уво гу ле стаў лен не баць коў i 
дзя цей да шко лы, як да ней кай «ка-
ме ры за хоў ван ня», трэ ба ка рэн ным 
чы нам змя няць. Маў ляў, ад даў дзi ця 
i зняў з ся бе ад каз насць, а да лей усё 
— праб ле мы толь кi шко лы. У кож на га, 
у рэш це рэшт, па вiн ны быць свае аба-
вяз кi: аба вя зак дзяр жа вы — ства рыць 
умо вы для атры ман ня аду ка цыi, а аба-
вя зак вуч ня — ска рыс тац ца да дзе най 
яму маг чы мас цю. На стаў нiк па вi нен 
ву чыць, а школь нiк па вi нен ву чыц ца. I 
ў стар шыя кла сы па вiн ны пры хо дзiць 
толь кi тыя вуч нi, якiя не прос та жа да-
юць, але i мо гуць за свой ваць ву чэб-

ную пра гра му. У рэш це рэшт, у нас у 
кра i не аба вяз ко вая толь кi дзе вя цi га-
до вая ба за вая аду ка цыя.

ВЫ ХА ВАН НЕ 
Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫХ СЕТ КАХ

— Ёсць так са ма пра па но ва за на-
та ваць у Ко дэк се за ба ро ну на пры-
цяг нен не пе да го гаў да дзей нас цi, 
якая не пра ду гле джа на служ бо вай 
iн струк цы яй. Вы аса бiс та яе пад-
трым лi ва е це? Цi мож на ўво гу ле 
пра пi саць усе аба вяз кi пе да го га ў 
служ бо вай iн струк цыi?

— Не маг чы ма. Вя до ма, вы кон ваць 
не ўлас цi выя iм функ цыi пе да го гi не 
па вiн ны. Але я не па дзя ляю дум ку, 
што за да ча шко лы за клю ча ец ца толь-
кi ў ака зан нi вуч ням аду ка цый ных па-
слуг. На стаў нiк па вi нен быць для сва iх 
вуч няў i вы ха валь нi кам, i псi хо ла гам, 
i са цы яль ным пе да го гам. Ён па вi нен 
ве даць усё пра жыц цё дзя цей не толь-
кi ў шко ле. А гэ та не маг чы ма без жы-
вых зно сiн з вуч ня мi i iх баць ка мi. На 
маю дум ку, су час ны пе да гог так са ма 
па вi нен пры няць но вую фор му ка му нi-
ка цый ных зно сiн, знай сцi сваю нi шу ў 
са цы яль ных сет ках i ўме ла ёй ка рыс-
тац ца для ажыц цяў лен ня вы ха валь на-
га пра цэ су i ўза е ма дзе ян ня з сям' ёй 
праз вя дзен не фо ру маў i бло гаў. Су-
час ны пе да гог па вi нен быць су час ным 
i ма бiль ным, як сён няш нiя дзе цi.

— На коль кi я ве даю, вы ня даў-
на на вед ва лi Фiн лян дыю. Школь нi кi 
з гэ тай кра i ны тра ды цый на ўзна-
чаль ва юць рэй тын гi па вы нi ках 
мiж на род ных да сле да ван няў PISA 
i TIMS. А ра бо та пе да го га ў Фiн лян-
дыi лi чыц ца прэ стыж най i па ва жа-
най. I муж чын ся род пе да го гаў цi 
не па ло ва... У чым сак рэт?

— Iн та рэс да аду ка цыi ў Фiн лян дыi 
вель мi вы со кi. I да вер да шко лы так-
са ма вы со кi. Гэ ты iн сты тут ка рыс та-
ец ца пад трым кай у гра мад стве, i на 
аду ка цыю ў Фiн лян дыi вы дзя ля ец ца 

7% ва ла ва га ўнут ра нага пра дук ту. 
Фiн лян дыя — ад на з не шмат лi кiх еў-
ра пей скiх кра iн, дзе мо ладзь ах вот на 
iдзе ў пе да го гi ку. Ра бо та пе да го га — 
гэ та ста бiль насць i га ран та ва ны за ро-
бак. Не са мы вы со кi, але ў гэ тай кра i-
не ўво гу ле рос кiд у апла це ра бот нi каў 
роз ных сфер скла дае ўся го 50%.

На ту раль на, што да лё ка не кож ны 
ах вот ны мо жа быць пе да го гам. У Фiн-
лян дыi пры ад бо ры бу ду чых спе цы я лiс-
таў звяр та юць ува гу не толь кi на ака дэ-
мiч ную па спя хо васць прэ тэн дэн таў, але 
i на iх ма раль на-псi ха ла гiч ныя якас цi, 
без якiх нель га стаць са праўд ным пе-
да го гам. Пе рад пры няц цем ва ўнi вер-
сi тэт усе бу ду чыя пе да го гi пра хо дзяць 
спе цы яль ную гу тар ку, пад час якой 
вы клад чы кi спра бу юць вы свет лiць, як 
ча ла век бу дзе вес цi ся бе ў той цi iн шай 
сi ту а цыi, як ён бу дзе рэ ага ваць на маг-
чы мую кры ты ку з бо ку на ву чэн цаў цi iх 
баць коў, як бу дзе па во дзiць ся бе з так 
зва ны мi «цяж кi мi» вуч ня мi. У шко лы 
вы пуск нi кi так са ма трап ля юць на кон-
курс най асно ве. Але ка лi ты прай шоў 
кон курс, мож на не хва ля вац ца за сваю 
бу ду чы ню — iнтэлігентная ра бо та та бе 
за бяс пе ча на.

А мы лi чым, што кож ны, хто за кон-
чыў на ву чан не па пе да га гiч най спе цы-
яль нас цi, па вi нен прый сцi ў шко лу пра-
ца ваць. Больш за тое, яшчэ ду ма ем, 
што зра бiць, каб ма ла ды спе цы я лiст 
праз два га ды не збег. Мяр кую, трэ ба, 
каб на рын ку пра цы быў кон курс. I ўво-
гу ле, на жаль, не кож на га вы пуск нi ка 
мож на да пус каць да дзя цей.

— А на коль кi шы ро кае ко ла аба-
вяз каў у фiн скiх пе да го гаў?

— Та кую моц ную вы ха ваў чую ро-
лю, як у нас, шко ла ў Фiн лян дыi не 

ады гры вае, i на стаў нi кi зай ма юц ца 
там пе ра важ на на ву чан нем. Але ў 
Фiн лян дыi па нуе аб са лют ны культ 
вуч ня, у яко га вы ключ ныя пра вы. 
Зра бiць за ўва гу вуч ню i тым больш 
па ка раць дзi ця на стаў нiк не мае пра-
ва. У Фiн лян дыi, на прык лад, быў вы-
па дак, ка лi на стаў нi ка зволь нi лi за 
тое, што той зра бiў за ўва гу вуч ню на 
ўро ку. Ву чань там мо жа ста яць на га-
ла ве, пе ра шка джаць ад на клас нi кам, 
але вы ка заць сваю не за да во ле насць 
на стаў нiк не мо жа. I па скар дзiц ца на 
вуч ня баць кам на стаў нiк так са ма не 
мо жа. Лi чыц ца, што ва ўсiм вi на ва ты 
пе да гог. Ка лi яго ву чань не спраў ля-
ец ца з ву чэб най пра гра май, дрэн на 
ся бе па во дзiць, трэ ба шу каць да яго 
iн ды вi ду аль ны па ды ход, вы бу доў ваць 
для яго iн ды вi ду аль ную тра ек то рыю.

На стаў нiк мо жа рэ ка мен да ваць 
баць кам пе рай сцi на пра гра му больш 

нiз ка га ўзроў ню. Але баць кi мо гуць i не 
пры слу хац ца да яго мер ка ван ня... Да-
рэ чы, у Фiн лян дыi доў гi час не iс на ва ла 
спе цы яль ных пра грам для адо ра ных 
дзя цей. Са праў ды, фiн скiя школь нi кi 
дэ ман стру юць вы дат ныя пос пе хi пад-
час мiж на род ных да сле да ван няў. Але 
i фi ны сён ня прый шлi да вы сно вы, што 
iн тэ ле кту аль ную элi ту трэ ба вы рошч-
ваць i вы хоў ваць. Ка жуць, што фi наў 
ня мно га, та му асаб лi выя здоль нас цi 
па тра бу юць асаб лi вай ува гi...

РЭ ПЕ ТЫ ТАР СТВА: БIЗ НЕС 
НА ПА МКНЕН НЯХ БАЦЬ КОЎ?

— Вяр та ю ся да бе ла рус кай рэ-
ча iс нас цi... Мно гiх i пе да го гаў, i 
дзя цей, не зу сiм за да валь няе ар-
га нi за цыя шос та га школь на га дня. 
Ска жы це, ча му дзi ця не мае маг-
чы мас цi вы бi раць, дзе i як яму пра-
вес цi воль ны час у су бо ту? Ча му 
баць кi не мо гуць пра вес цi вы хад ны 
дзень з дзi цем? На вош та ма са ва 
за клi каць сель скiх школь нi каў да 
на вед ван ня шко лы ў су бо ту, асаб-
лi ва во сен ню i вяс ной, ка лi дзе цi 
да па ма га юць сва iм баць кам па гас-
па дар цы?

— Не бу ду спра чац ца, што ў сель-
скiх шко лах ёсць свая спе цы фi ка, 
якую аба вяз ко ва трэ ба ўлiч ваць. Для 
нас га лоў нае, каб дзi ця бы ло за ня-
тае спра вай, ня важ на дзе: у шко ле, 
у аб' яд нан нях па iн та рэ сах цi на пры-
ся дзiб ным участ ку... Дзi ця мае пра ва 
вы бi раць, дзе i як яму пра вес цi воль ны 
час у су бо ту, але яму трэ ба да па маг-
чы, за ха пiў шы яго цi ка вай дзей нас цю 
i ства рыў шы кам форт ныя ўмо вы для 
яго раз вiц ця. Мы лi чым, што шос ты 

школь ны дзень па вi нен быць пры све-
ча ны пе ра важ на за ня ткам фiз куль ту-
рай i спор там i пра цоў най дзей нас цi. У 
сель скай шко ле больш ла гiч на бу дзе, 
на пэў на, ка лi дзе цi да па мо гуць сва iм 
баць кам па гас па дар цы. А для ста лiч-
на га рэ гi ё на, на ад ва рот, ак ту аль ная 
«хра нiч ная» за ня тасць баць коў на ват 
у вы хад ныя днi, та му там мно гiя дзе цi 
ў су бо ту пра да стаў ле ны са мi са бе.

— Ёсць мер ка ван нi, што ап ты мi-
за цыя сет кi ўста ноў аду ка цыi за-
кра не i ўста но вы да дат ко вай аду-
ка цыi. Але ж у сель скай мяс цо вас-
цi i ма лых га ра дах гэ тыя ўста но вы 
з'яў ля юц ца для дзя цей фак тыч на 
адзi най маг чы мас цю на быць да-
дат ко выя ве ды, раз вiць здоль нас цi 
i эс тэ тыч ны густ...

— Мы бу дзем iмк нуц ца да та го, каб 
ба за ўста ноў да дат ко вай аду ка цыi вы-
ка рыс тоў ва ла ся з поў най на груз кай. 

У ра зум ных ме жах гэ тыя ўста но вы 
бу дуць рэ ар га нi зоў вац ца i аб' яд ноў-
вац ца. Аба вяз ко ва трэ ба па леп шыць 
ма тэ ры яль ную ба зу аб' яд нан няў, 
якiя зай ма юц ца тэх нiч най твор час-
цю дзя цей i мо ла дзi. Мы за фiк су ем 
вы дат кi на гэ тыя мэ ты ў па раў на ннi з 
асноў ны мi аду ка цый ны мi пра гра ма мi 
i бу дзем сур' ёз на кант ра ля ваць, каб 
вы дзе ле ны рэ сурс вы ка рыс тоў ваў ся 
мак сi маль на эфек тыў на. Каб не бы-
ло пры пi сак i фаль сi фi ка цый, ка лi на 
па пе ры гур ток на вед ва юць 20 ча ла-
век, а на са мой спра ве — у су бо ту 
яго дзве ры для дзя цей за чы не ны. У 
нас ёсць шмат цу доў ных пры кла даў, 
ка лi да пе да го гаў да дат ко вай аду ка цыi 
вы строй ва юц ца чэр гi з ах вот ных тра-
пiць да iх. Але ёсць i iн шыя пры кла ды, 
ка лi пе да гог атрым лi вае гро шы нi за 
што. Клю ча вым мо ман там у па спя хо-
вай дзей нас цi тых цi iн шых гурт коў цi 
спар тыў ных сек цый з'яў ля ец ца ўсё ж 
та кi на яў насць та ле на вi та га i не ар ды-
нар на га пе да го га.

— Ня даў на ў Ра сii пра вя лi да-
сле да ван не, пад час яко га вы свет-
лi ла ся, што 90% вы пуск нi коў не 
раз лiч ва юць пры зда чы адзi на га 
дзяр жаў на га эк за ме ну толь кi на 
ўлас ныя сi лы. Не ве даю ана ла гiч-
ную ста тыс ты ку ў нас. Тым не менш 
да во дзiц ца кан ста та ваць, што ве ра 
ў iн сты тут рэ пе ты тар ства на бы ла 
та кiя маш та бы, што звяр тац ца да 
рэ пе ты та раў баць кi па чы на юць 
ужо ў па чат ко вай шко ле. А як вы 
ста вi це ся да рэ пе ты тар ства? I што 
па ра i лi б баць кам: вы дат коў ваць 
гро шы на рэ пе ты та раў цi не?

— Да рэ пе ты тар ства я стаў лю ся 
ста ноў ча. I мяр кую, што мае па ра ды 
баць кам не па трэб ны, та му што ка лi 
тыя жа да юць па вы сiць шан цы свай го 
дзi ця цi на па ступ лен не (асаб лi ва на 
бюд жэт нае ад дзя лен не), яны бу дуць 
шу каць рэ пе ты та ра. На коль кi пра цэн-
таў гэ ты шанц па вы сiц ца, ска заць не 
ма гу, але дак лад на па вы сiц ца. Мяр-
кую, што, па куль коль касць бюд жэт-
ных мес цаў бу дзе мен шая, чым коль-
касць ах вот ных атры маць вы шэй шую 
аду ка цыю, iн сты тут рэ пе ты тар ства 
бу дзе за па тра ба ва ны.

— А ка лi баць кi пла цяць школь-
на му на стаў нi ку за iн ды вi ду аль ныя 
за ня ткi з iх дзi цем, цi не па ру ша-
юц ца пры гэ тым ней кiя ма раль ныя 
нор мы?

— Ка лi баць кi да вя ра юць школь на му 
на стаў нi ку i га то вы пла цiць за яго да дат-
ко вую ра бо ту, то што ў гэ тым дрэн на га? 
Але ўсё па вiн на быць афi цый на. Iн шая 
спра ва, што да лё ка не кож ны на стаў нiк 
па жа дае браць на ся бе та кую ад каз-
насць. Лю бы школь ны на стаў нiк сён ня 
мо жа за рэ гiст ра вац ца ў пад атко вай iн-
спек цыi i аказ ваць па слу гi рэ пе ты тар-
ства. У iх ёсць та кое пра ва...
Гу тар ку вя ла На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«ВЫ РА ШАЛЬ НАЕ ЗНА ЧЭН НЕ МАЕ НЕ НА ВУ ЧАН НЕ 
Ў ПРЭ СТЫЖ НАЙ ГIМ НА ЗII, А АСО БА НА СТАЎ НI КА»

РЭ ЗА ЛЮ ЦЫЮ 
АДЗІ НА ГА ЛОС НА 
ЗА ЦВЕР ДЗІ ЛІ Ў АБ СЕ
Пар ла менц кая дэ ле га цыя Бе ла ру сі пад 
кі раў ніц твам на мес ні ка Стар шы ні Па-
ла ты прад стаў ні коў Вік та ра Гу мін ска га 
за вяр шы ла ра бо ту на 22-й што га до вай 
се сіі Пар ла менц кай асамб леі Ар га ні за цыі 
па бяс пе цы і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе. У 
вы ні ко вую Стам буль скую дэк ла ра цыю, 
пры ня тую 3 лі пе ня, ра зам з ін шы мі ўвай-
шла і рэ за лю цыя «Су пра цоў ніц тва ў мэ тах 
пе ра хо ду да «зя лё най» эка но мі кі ў кан-
тэкс це ўстой лі ва га раз віц ця», якую пад-
рых та ва лі бе ла рус кія пар ла мен та рыі.

Гэ тая рэ за лю цыя бы ла адзі на га лос на 
пры ня та на па ся джэн ні Агуль на га ка мі тэ та 
Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ па эка на-
міч ных пы тан нях, на ву цы, тэх на ло гіі і на ва-
коль ным ася род дзі. Рэ за лю цыя пра ду гледж-
вае та кія ме ра пры ем ствы, як па мян шэн не 
коль кас ці шкод ных вы кі даў у ат мас фе ру, 
эка ном нае вы ка ры стан не пры род ных рэ-
сур саў і ін шыя. Га лоў ная яе мэ та — спры яць 
эка на міч на му раз віц цю кра ін без уро ну для 
на ва коль на га ася род дзя, вы ка ры стан ню ад-
наў ляль ных кры ніц энер гіі, ства рэн ню чыс-
тых тэх на ло гій і вы твор час цяў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

«Пра цэс рэ струк ту ры за цыi заў сё ды вы ма гае пра ду ма ных 
i ўзва жа ных ра шэн няў. I тут трэ ба ду маць як пра iн та рэ сы дзя цей, 
так i пра тое, як i дзе бу дуць пра ца ўлад ка ва ны пе да го гi»

«Мы лi чым, што кож ны, хто за кон чыў на ву чан не па пе да га гiч най 
спе цы яль нас цi, па вi нен прый сцi ў шко лу пра ца ваць. 
Але, на жаль, не кож на га вы пуск нi ка мож на да пус каць да дзя цей»

Кур са вая роз нi цаКур са вая роз нi ца  ��

ВЫ ЖЫ ВЕ ТОЙ, 
У КА ГО БОЛЬШ ШАН ЦАЎ?

На зi раць за тым, як спа бор нi ча юць 
па мiж са бою еў ра i до лар, ста но вiц ца 
ўсё цi ка вей. Мне ўсё гэ та па чы нае на-
гад ваць сi ту а цыю з ва ен ны мi са нi та ра-
мi: яны па вiн ны хут ка вы зна чыць, хто з 
па ра не ных мае больш шан цаў на вы жы-
ван не, i вы цяг нуць з по ля бою ме на вi та 
яго. У ро лi са нi та раў iн вес та ры, па ра не-
ныя — асноў ныя су свет ныя ва лю ты.

Аб' яд на ная Еў ро па па ста ян на за яў ляе 
аб пэў ных за ха дах па вы раў ноў ван нi сi ту а-
 цыi ў эка но мi цы, але яны не да юць плё ну. 
Ха ця не ка то рыя экс пер ты i сцвяр джа юць, 
што ра на цi поз на гэ тыя за ха ды пры вя-
дуць да ста ноў ча га эфек ту. Са свай го бо ку, 
Аме ры ка кан ста туе леп шую ста тыс ты ку 
ў па раў на ннi з еў ра пей скай, а та му i iн-
вес та ры час цей гля дзяць у бок Злу ча ных 
Шта таў.

Пас ля пе рад ыш кi на пры кан цы мi ну ла га 
тыд ня, ка лi до лар спы нiў рост, а еў ра — па-
дзен не, апош нiя пяць дзён па ка за лi тры-
ва ласць ра ней шай тэн дэн цыi: «зя лё ны» 
зноў ку вы рас, а «еў ра пе ец» па тан неў. У 
па раў на ннi з на шай на цы я наль най ва лю-
тай сi ту а цыя вы гля дае так: до лар па да ра-
жэў на 50 руб лёў (плюс 0,6%) да но ва га 
рэ кор ду ў 8840; еў ра па тан неў да 11400, 
стра цiў шы яшчэ 60 руб лёў (мi нус 0,5%).

Па во дзi ны ра сiй ска га руб ля так са ма за-
раз ма ла прад ка заль ныя. У асноў ным за ле-
жа чы ад ца ны на наф ту, ён ва га ец ца — то 
рас це, то па дае. На гэ тым тыд нi зноў упаў: 
на 2,5 руб ля (мi нус 0,9%) да 266.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI
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ДАЎ ГI ВЫ ПЛА ЦI ЛI, АЛЕ РЭ ЗЕР ВЫ СКА РА ЦI ЛI СЯ
Па вы нi ках чэр ве ня зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сi ў вы-

зна чэн нi Спе цы яль на га стан дар ту рас паў сюдж ван ня звес так МВФ 
ска ра цi лi ся на 9,5 млн до ла раў ЗША i на 1 лi пе ня скла лi 8,0176 млрд 
до ла раў ЗША ў эк вi ва лен це, па ве дам ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi 
i гра мад скiх су вя зяў На цы я наль на га бан ка. У на цы я наль ным вы-
зна чэн нi аб' ём зо ла та ва лют ных рэ зер ваў ска ра цiў ся на 404,9 млн 
до ла раў ЗША i на 1 лi пе ня склаў 8,6326 млрд до ла раў ЗША ў эк вi-
ва лен це.  «Ска ра чэн не аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у асноў-
ным аб умоў ле на знi жэн нем цэ ны на зо ла та на мiж на род ным рын ку 
каш тоў ных ме та лаў, а так са ма па га шэн нем знеш нiх i ўнут ра ных 
аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.


