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На пы тан ні на вед валь ні каў 
сай та www.dоktоrа.bу 
і чы та чоў га зе ты «Звяз да» 
ад ка за ла за гад чы ца 
хі рур гіч на га 
ад дзя лен ня 11-й га рад ской 
па лі клі ні кі 
г. Мін ска Тац ця на 
МІ ХАЙ ЛА ВА. 63

Вя ду чы на тэ ле ба чан ні 
па ві нен быць асо бай, 
сцвяр джае Ка ця ры на 
Ціш ке віч. Мер ка ван ня мі 
пра сак рэ ты пра фе сі я на лаў, 
умен не быць кан ку рэн та-
здоль ны мі і «пра бе лы» 
ў пра гра ме пе ра дач яна 
дзе ліц ца з на мі.

Сё ле та ўсё час цей і час цей 
аб' ек там ся мей ных раз моў 
на кух ні ста но віц ца ліч ба вае 
тэ ле ба чан не. Коль кі гро шай 
збі раць? Ку ды іс ці? 
Як вы бі раць і што куп ляць? 
І, вя до ма ж, ані ко му 
не хо чац ца 
па мы ліц ца. 6
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Не сён ня-заўт ра на сма ля віц кай зям лі ад зна чаць ра ён ныя 
«Да жын кі» — свя та за кан чэн ня жні ва. «Нам бы толь кі па ру 
дзя нёч каў, каб па спець!» — хва лю юц ца аг ра рыі. Пра цаў ні-
кі сель скай гас па дар кі ра ды кож на му со неч на му дню, тым 
больш ка лі жні во вы хо дзіць на фі ніш ную пра мую. За раз у 
ра ё не ў бра на 90% пло шчаў збож жа вых і зер не ба бо вых.

Сё ле та ў Сма ля віц кім ра ё не ўша ноў ва лі шас нац цаць экі па-
жаў-«ты сяч ні каў», во сем з якіх пра цу юць у «Жо дзі на-Аг ра Плем 
Элі та». У ма ла дой гас па дар цы і ма ла ды ка лек тыў: амаль па ло ва 
су пра цоў ні каў — ва ўзрос це да 30 га доў. Маг чы ма, ме на ві та гэ та 
да па ма гае быць пер шы мі ва ўсім?

Яра слаў ЦВІР КО і Мі ха іл СА БА ЛЕЎ СКІ сё ле та ра зам пра цу юць упер-
шы ню. Але гэ та не пе ра шко дзі ла хлоп цам даў но на ма ла ціць «сваю» 
ты ся чу тон збож жа. Яра слаў, які да гэ туль ча ты ры га ды ад пра ца ваў на 
трак та ры, з за да валь нен нем пе рай шоў на кам байн. Ка жа, што ра бо та 
яму спа да ба ла ся: у доб рай ка ман дзе і пра цу ец ца вы дат на.

У гас па дар цы ёсць і ча ты ры кі роў цы-«ты сяч ні кі». Аляк сей ГУ-
БА РЭ ВІЧ, як толь кі скон чыў шко лу, ад ра зу прый шоў у гас па дар ку 
пра ца ваць ва дзі це лем. Ды і як не пай сці, ка лі ўсе сва я кі пра цу юць 
ра зам — са праўд ная ся мей ная ды нас тыя! Баць ка Ула дзі мір Мі ка-
ла е віч — ме ха ні за тар, ма ці Га лі на Ана толь еў на — па ля вод, бра ты, 
род ны і стры еч ны, дзядзь ка — усе пра цу юць на зям лі.

Па апе ра тыў най ін фар ма цыі, уся го ў кра і не ў бра на ка ля 85% 
пло шчаў збож жа вых і зер не ба бо вых. На ма ло ча на больш за 6 млн 
тон збож жа. Пла ну ец ца, што сё ле та Бе ла русь атры мае больш за 
9 млн тон ура джаю збож жа вых з улі кам ку ку ру зы.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
в. Бе лая Лу жа.

Ма ла дое жні воМа ла дое жні во  ��

«ГОР КАЯ ПРА ЦА, «ГОР КАЯ ПРА ЦА, 
ЗА ТОЕ ЗА ТОЕ 

СА ЛОД КІ ХЛЕБ!»СА ЛОД КІ ХЛЕБ!»

ВЯ ЛІ КІЯ ГРО ШЫ — ТОЛЬ КІ 
ЗА ВЫ СО КІЯ РЭ ЗУЛЬ ТА ТЫ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка абя цае спарт-
сме нам вя лі кія гро шы толь кі за вы со кія рэ зуль та ты. Аб 
гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў учо ра на на ра дзе аб праб-
ле мах БФСТ «Ды на ма» і шля хах іх вы ра шэн ня, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Гро шы бу дуць пла ціц ца, і вель мі вя лі кія, за рэ зуль тат. Ня ма 
рэ зуль та ту — ня ма гро шай», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ня ма ла ро біц-
ца для раз віц ця спор ту, асаб лі ва ў пла не інф ра струк ту ры. «Для 
жы ха роў усіх рэ гі ё наў ста лі да ступ ны за ня ткі прак тыч на лю бым 
ві дам спор ту», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. Пры гэ тым Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што на ўсё гэ та дзяр жа вай тра цяц-
ца вя лі кія срод кі, і яна мае пра ва ча каць ад спар тыў най сфе ры 
важ кай ад да чы і вы со кіх да сяг нен няў і пе ра мог.

«У кан цы на шай су стрэ чы мы па гля дзім, якія да сяг нен ні і пе-
ра мо гі, тым больш ёсць пэў ныя кры тэ рыі. Прай шлі, на коль кі я 
на зі раю, тры чэм пі я на ты све ту — па фех та ван ні, пла ван ні, за вяр-
ша ец ца па лёг кай ат ле ты цы», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён пад крэс-
ліў, што ха цеў бы па чуць, якіх рэ зуль та таў да сяг ну лі бе ла рус кія 
спарт сме ны ў гэ тых ві дах спор ту.

«Ня ўдач ныя вы ступ лен ні і на шых вя ду чых клу баў, ат ле таў, аб 
якіх я толь кі што ска заў, на між на род ных спа бор ніц твах па каз ва-
юць, што праб лем, не да пра цо вак у гэ тай га лі не ха пае», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, пер шыя кро кі для іх вы ра шэн ня зроб ле ны, 
у тым лі ку і па «Ды на ма». «Мы фак тыч на за мя ні лі кі раў ні коў па 
асноў ных на прам ках, сфар мі ра ва на трой ка кі раў ні коў — мі ністр 
спор ту і ту рыз му, па моч нік Прэ зі дэн та па пы тан нях фіз куль ту ры, 
спор ту і раз віц ця ту рыз му і пер шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК, — якія ўтра-
іх ад каз ва юць, перш за ўсё, пе рад Прэ зі дэн там, за стан спраў у 
спор це», — ска заў ён. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць: «Ужо на стаў 
час неш та вы раз на ска заць і гэ тай трой цы. Па слу ха ем іх».

На на ра дзе асаб лі вая ўва га ўдзя ля лася ўдас ка на лен ню дзей-
нас ці БФСТ «Ды на ма». Як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, па куль што 
мно га прэ тэн зій да гэ та га та ва рыст ва. «Мес ца і ро ля аб' яд нан ня 
ў рэс пуб лі кан скай сіс тэ ме фі зіч най куль ту ры і спор ту да гэ та га 
ча су дак лад на не вы зна ча ны. Не ад пра ца ва ны ме ха нізм уза е ма-
дзе ян ня та ва рыст ва з ін шы мі спар тыў ны мі струк ту ра мі. Ця пе раш-
няя ар га ні за цый ная струк ту ра та ва рыст ва не здоль на эфек тыў на 
вы ра шаць іс ну ю чыя за да чы. Ад сут ні ча юць па ста ян ныя кры ні цы 
па за бюд жэт на га фі нан са ван ня», — кан ста та ваў ён.

БФСТ «Ды на ма» ад ве дзе на асаб лі вая ро ля ў спар тыў най 
струк ту ры кра і ны, ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Як лі чыць 
кі раў нік дзяр жа вы, та ва рыст ва па він на вы ра шаць за да чы, звя-
за ныя як са спор там вы шэй шых да сяг нен няў і пад рых тоў кай 
рэ зер ву, так і з дзей нас цю ор га наў бяс пе кі і пра ва па рад ку на-
шай кра і ны. На на ра дзе раз гля далася, якія кан крэт на за ха ды 
для вы ка нан ня гэ та га ро бяц ца, што пе ра шка джае 
эфек тыў най ра бо це.

На двор'еНа двор'е  ��

На вы хад ныя — 
со неч на і цёп ла

Ан ты цык лон, што ру ха ец-
ца да нас з бо ку За ход няй Еў-
ро пы, іс тот на па леп шыць на-
двор'е на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ў блі жэй шыя дні, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб-
лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін -
п ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Ужо сён ня ў на шай кра і не ча-
ка ец ца ма ла воб лач нае без апад-
каў на двор'е. Мак сі маль ная тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе 
ад плюс 20 гра ду саў па поў на чы, 
да 26 цяп ла па поўд ні Бе ла ру сі. 
Па вы ша ны фон ат мас фер на га 
ціс ку за ха ва ец ца ў нас і ў вы хад-
ныя. Та му апад каў не прад ба чыц-
ца, а ўна чы і ра ні цай ча ка ец ца 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 
ноч на су бо ту зні зіц ца да плюс 
6-12 гра ду саў, а ўдзень со ней ка 
пры грэе да 22-28 цяп ла. У ноч на 
ня дзе лю кры ху па цяп лее і ста не 
ўжо плюс 7-14 гра ду саў. Удзень 
тэм пе ра тур ны фон бу дзе да ся-
гаць 23-28 цяп ла, а па паў днё-
вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці 
— да плюс 30 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ
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Франц Ма сер — са-
праўд ны не мец, бы лы 
кі раў нік па лі цыі акру гі 
Дэ саў (зям ля Сак со нія-
Ан гальт), спе цы я ліст па 
кан сты ту цый ным пра ве. 
Ён не каль кі ра зоў ува хо-
дзіў у лік між на род ных 
на зі раль ні каў пад час вы-
бар чых кам па ній у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь.

Ад нак ёсць у гэ та га вы дат-
на га ча ла ве ка яшчэ ад на пад-
ста ва для ці ка вас ці да на шай 
кра і ны — гэ та спра ва, аб якой 
ён па жа даў рас ка заць на пра-
ця гу ін тэр в'ю.

— Спа дар Ма сер, у Бе-
ла ру сі вы ста лі вя до мым 
як між на род ны на зі раль-
нік, які на су пе рак во лі за-
ход ніх між на род ных ін сты-
ту таў да ма гаў ся аб' ек тыў най ацэн кі вы бар-
ча га пра цэ су ў на шай кра і не. З чым звя за на 
та кая ва ша па зі цыя?

— Перш за ўсё, з тым, што ў Бе ла ру сі са-
праў ды ство ра на вы дат ная, доб ра ад ла джа ная 
сіс тэ ма, якая за бяс печ вае сва бод нае во ле вы-
яў лен не гра ма дзян і аб' ек тыў нае, спра вяд лі вае 
пад вя дзен не вы ні каў га ла са ван ня. Па вер це, 
на ват для нас, нем цаў, пра мыя і роў ныя вы ба-
ры — гэ та ўжо ча сам не та кая ўжо і да ступ ная 
спра ва. На прык лад, ка лі пра хо дзяць агуль на еў-
ра пей скія вы ба ры ў Еў ра пар ла мент, для та го, 
каб абраць ту ды свай го кан ды да та, не аб ход на 

са браць 600 ты сяч га ла соў 
ня мец кіх вы бар шчы каў. А ў 
Люк сем бур гу до сыць 6 ты-
сяч га ла соў! І дзе ж тут роў-
насць?

Ці ін шы прык лад — Еў ра-
пей ская ка мі сія. Гэ та ня вы-
бар ны ор ган, ён пры зна ча ец-
ца без якой-не будзь су вя зі з 
во ле вы яў лен нем гра ма дзян, 
але пры гэ тым пры мае ды рэк-
ты вы, якія ма юць найвы шэй-
шую сі лу на тэ ры то рыі ўся го 
са ю за.

Ка лі ма еш спра ву з та кой 
бю ра кра тыч най ма шы най, ні я-
кім чы нам не пад па рад ка ва най 
ін та рэ сам вы бар шчы каў, па чы-
на еш больш уваж лі ва пры гля-
дац ца да ін ша га, аль тэр на тыў-
на га во пы ту. І во пыт Бе ла ру сі ў 
гэ тым сэн се мне пад аў ся год-
ным для вы ву чэн ня.

— Ад нак тыя ж ін сты ту цый ныя на зі раль-
ні кі, ад АБ СЕ, ПА СЕ, час та да юць ін шыя, не-
га тыў ныя ацэн кі.

— Ды гэ та смеш на! Па-пер шае, ацэн кі гэ тыя 
не пас ля доў ныя. Яны не га тыў на ацэнь ва юць, 
на прык лад, сі ту а цыю ў Бе ла ру сі, але пры гэ тым 
цал кам іг на ру юць па ру шэн ні пра воў ча ла ве ка і 
сва бод у са міх за ход ніх кра і нах.

Па-дру гое, ацэн кі гэ тыя вы зна ча юц ца не 
сут нас цю спра вы, а той уста ноў кай, якая ёсць 
у на зі раль ні каў. Яны ча сам на ват не ве да юць 
асноў ных па ла жэн няў бе ла рус ка га 
вы бар ча га за ка на даў ства.

Не пры мі рэн не, а спра ва мі ру

Пер шы на мес нiк Кi раў нi ка 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та 
Бе ла ру сi Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ:

«Па спя хо вая эка но мi ка, якая 
скла да ец ца з уме лай ар га нi за цыi 
пра цы i па вы шэн ня пра дук цый-
нас цi, дае маг чы масць у мно гiм 
вы ра шыць са цы яль ныя праб-
ле мы пра цоў ных ка лек ты ваў... 
Трэ ба лi чыць кож ную ка пей ку. 
Гэ та на ша зям ля, i чым больш 
мы бу дзем аб гэ тым ду маць, чым 
аку рат ней бу дзем ста вiц ца да 
кож на га свай го кро ку, тым бу-
дзе гэ та зям ля пры га жэй шай, 
больш ма гут най i ба га тай дзяр-
жа ва, больш кам форт ным i да-
стой ным на ша жыц цё».

УДАС КА НА ЛЬВАЦЬ 
СІС ТЭ МУ ПРА ФЕ СІЙ НА ГА 

ПЕН СІЙ НА ГА СТРА ХА ВАН НЯ
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўчора пры няў з дак ла дам мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Мар' я ну Шчот кі ну. У цэнт ры ўва гі бы лі пы тан ні 
ўдас ка наль ван ня сіс тэ мы пра фе сій на га пен сій на га стра-
ха ван ня, а так са ма вы пла ты дзяр жаў ных да па мог сем' ям, 
якія вы хоў ва юць ма ла лет ніх дзя цей, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

За кон аб пра фе сій ным пен сій ным стра ха ван ні ўсту піў у сі лу з 
1 сту дзе ня 2009 го да. Кі раў ні ку дзяр жа вы быў прад стаў ле ны пра-
ект ука за, згод на з якім ра бот ні кі, за ня тыя ў асаб лі вых умо вах 
пра цы, якія ма юць да па чат ку дзе ян ня за ко на не менш як па ло ву 
спе цы яль на га ста жу, атры ма юць пра ва атрым лі ваць да тэр мі но-
выя пен сіі па ра ней шы м за ка на даў стве, гэ та зна чыць з агуль най 
пен сій най сіс тэ мы. Прэ зі дэнт гэ ту пра па но ву пад тры маў.

Што да ты чыц ца тых, хто да 1 сту дзе ня 2009 го да вы пра ца ваў 
менш як па ло ву спе цы яль на га ста жу, то ім акра мя маг чы мас ці 
атрым лі ваць або да тэр мі но выя, або да дат ко выя пен сіі пас ля да-
сяг нен ня агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту пра да стаў ля-
ец ца яшчэ ад но пра ва — па да моў ле нас ці з най маль ні кам пра цэнт 
ад лі чэн няў мо жа пра во дзіц ца не ў фонд са цы яль най аба ро ны, а да 
за ра бот най пла ты. Пры гэ тым пра па ну ец ца па вя лі чыць ад лі чэн ні 
на пра фе сій нае пен сій нае стра ха ван не.

Прэ зі дэн ту бы ло так са ма да ло жа на аб дзей нас ці най маль ні каў 
па ахо ве і па ляп шэн ні ўмоў для ра бот ні каў, за ня тых у асаб лі вых 
умо вах пра цы, уз роў ні іх зар плат, умо вах атры ман ня пен сій, у 
тым лі ку і да тэр мі но вых. Марыя на Шчот кі на пад крэс лі ла, што ў 
Бе ла ру сі ін сты тут да тэр мі но вых пен сій за ха ваў ся, хоць у шэ ра гу 
дзяр жаў ён або лік ві да ва ны, або больш жорст кі.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма быў прад стаў ле ны пра ект ука за, 
які да ты чыц ца не ка то рых пы тан няў на зна чэн ня і вы пла ты 
дзяр жаў ных да па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей. 2

УКРА І НУ ЧА КА ЮЦЬ МІЛЬ ЯРД НЫЯ СТРА ТЫ 
АД «БАЙ КО ТУ» РА СІІ

Укра і на мо жа стра ціць міль яр ды до ла раў з-за пры пын ку экс пар ту ў Ра сію толь кі га род ні ны 
і са да ві ны. На до лю РФ да во дзіц ца не менш за 80% ад уся го экс пар ту све жай і пе ра пра ца ва-
най пло да а га род нін най пра дук цыі з Укра і ны, пе рад ае сайт «АПК-Ін форм». Экс парт укра ін скіх 
та ва раў у РФ у дру гім паў год дзі 2013 го да праг на за ваў ся на ўзроў ні 8,5 млрд до ла раў. Пас ля 
пры пын ку экс пар ту стра ты Укра і ны мо гуць да сяг нуць у дру гім паў год дзі 2-2,5 млрд до ла раў, 
лі чыць Фе дэ ра цыя пра ца даў цаў Укра і ны. Праб ле мы ва ўкра ін скіх экс пар цё раў на ра сій скай 
мыт ні па ча лі ся ў кан цы лі пе ня. А з 14 жніў ня мыт ная служ ба РФ уклю чы ла ў пе ра лік «ры зы-
коў ных» усіх без вы клю чэн ня ўкра ін скіх ім пар цё раў, што, па вод ле ацэ нак Фе дэ ра цыі, азна чае 
поў ны пры пы нак укра ін ска га экс пар ту на ня пэў ны час.

З КАР ТЫ ТБІ ЛІ СІ СЦІ РА ЮЦЬ ПА МЯЦЬ АБ «РЭ ВА ЛЮ ЦЫІ РУЖ»
Пло шча Рэ ва лю цыі руж у цэнт ры Тбі лі сі пе рай мя ну юць у го нар вя до ма га ды сі дэн та 1980-х 

га доў Ма ра ба Кос та ва, па ве дам ляе «На ві ны-Гру зія» са спа сыл кай на прэс-служ бу гар са ве та. 
Дэ пу та ты пла ну юць пе рай ме на ваць яшчэ не каль кі аб' ек таў: Тбі ліс кі між на род ны аэ ра порт 
бу дзе на зва ны іме нем пер ша га гру зін ска га прэ зі дэн та Зві я да Гам са хур дзія, пло шча Еў ро пы 
мо жа «пе ра мяс ціц ца» — яе наз ва бу дзе ад да дзе на пар ку Ры ке, а ёй пры сво яць імя Ста ты сяч 
па кут ні каў, удак лад няе «Гру зія Onlіne».

КА ВУН ЗНІ ЖАЕ ЦІСК, РЫ ЗЫ КУ ІН СУЛЬ ТУ І ІН ФАРК ТУ
Хі міч нае злу чэн не, якое змя шча ец ца ў ка ву не, спры яе вы-

ва ду ма лоч най кіс ла ты з тка нак це ла. Гэ та да па ма гае спарт-
сме нам больш эфек тыў на трэ ні ра вац ца і хут чэй ад наў ляц ца, 
пі ша The Telegraph. Та кім чы нам, у ка ву не змя шча ец ца амі на-
кіс ла та L-ціт ру лін. Гэ тая амі на кіс ла та звя за на з ак сі дам азо ту, 

які па шы рае кры вя нос ныя са-
су ды. Па гэ тай пры чы не ка вун, 
як лі чыц ца, зні жае ціск, ры зы ку 
ін суль ту і ін фарк ту. На дум ку спе цы я ліс таў, ка ву но вы сок 
цал кам мо жа за мя ніць срод кі, якія па мян ша юць мы шач-
ную стом ле насць і ска ра ча юць ры зы ку хва роб са су даў, 
сэр ца, зды ма юць стрэс, вы клі ка ны праз мер ны мі фі зіч ны мі 
на груз ка мі.

ЕГІ ПЕТ: 
КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ГІ НУ ЛЫХ 

НА БЛІ ЖА ЕЦ ЦА ДА ТЫ СЯ ЧЫ
Ста но ві шча ў 

егі пец кіх га ра-
дах, перш за ўсё 
ў Ка і ры, за ста ец-
ца на пру жа ным 
пас ля ўча раш няй 
бой ні. 

Пры хіль ні кі зверг ну та га прэ зі дэн та, 
«бра ты-му суль ма не», сі ла вы раз гон якіх 
пры вёў да гі бе лі сот няў ча ла век, па абя-
ца лі вы вес ці лю дзей на ву лі цы з мэ тай 
вы каз ван ня пра тэс ту су праць за бой-
стваў. Тым ча сам пра цяг ва ец ца пад лік 
ах вяр ву ліч ных су тык нен няў. Да ся рэ-
дзі ны дня 15 жніў ня афі цый ныя ўла ды 
Егіп та па цвер дзі лі гі бель 525 ча ла век, 
ся род іх больш за 40 — па лі цэй скія, пе-
рад ае AP. Па ра не ных, па вод ле афі цый-
ных пад лі каў, ужо больш за 3700 ча ла-
век. Ад нак у хут кім ча се мож на ча каць 
па паў нен ня жур бот ных спі саў, па коль кі 
па сту па юць па ве дам лен ні пра ўсё но-
вых за гі ну лых. Так, з ад ной з мя чэ цяў 
у Ка і ры ўчо ра днём бы лі вы ве зе ны це-
лы ка ля дзвюх сот няў ча ла век, пе рад ае 
Reuters. На га да ем, што мно гія лю дзі на 
пло шчы за гі ну лі ад агню снай пе раў. До-
ка заў пры на леж нас ці снай пе раў да ўра-
да вых сіл па куль не па сту па ла. У той жа 
час бы лі па ве дам лен ні аб тым, што на 
да хах у Ка і ры за се лі, як раз на ад ва рот, 
іс ла місц кія страл кі.

У аб' яд на най сіс тэ ме про-
ці па вет ра най аба ро ны кра ін 
СНД пачаліся су мес ныя ву чэн-
ні «Ба я вая са друж насць-2013». 
Ма неў ры прой дуць у тры эта пы і 
пра доў жац ца да 12 ве рас ня. У іх 
пры муць удзел больш як 500 ва-
ен на слу жа чых, бу дуць за дзей ні-
ча ны звыш 100 адзі нак ба я вой і 
спе цы яль най тэх ні кі вой скаў.

Між на род ны ку лі нар ны фес-
ты валь прой дзе 17-18 жніў ня 
ў мін скім пар ку імя Гор ка га. 
Гас цей фес ты ва лю ча ка юць 
дэ гус та цыі, роз ныя кон кур сы, 
кан цэрт ная пра гра ма. Так са-
ма ар га ні за та ры пад рых та ва-
лі май стар-кла сы зна ка мі тых 
по ва раў па бе ла рус кай кух ні і 
кух нях роз ных кра ін све ту.

Суб' ек таў сфе ры ганд лю і 
па слуг Бе ла ру сі аба вя за лі пры-
маць да апла ты ўсе бан каў скія 
карт кі, вы да дзе ныя ў рам ках 
зар плат ных пра ек таў.

Рас клад ру ху цягнікоў га-
рад скіх і рэ гі я наль ных лі ній эка-
номк ла са з 20 жніў ня бу дзе ча-
со ва зме не ны ў су вя зі з па чат-
кам рэ кан струк цыі пры пы нач-
на га пунк та Ін сты тут Куль ту ры. 
Ча со выя змя нен ні ў рас кла дзе 
ру ху да ты чац ца і цягнікоў, якія 
ад праў ля юц ца з пунк таў Мінск-
Паў ноч ны, Мінск-Ус ход ні і са 
стан цыі Мінск-Па са жыр скі.

Сіс тэ ма аду ка цыі і школь-
ныя на стаў ні кі цал кам га-
то вы да пе ра хо ду на но-
выя пра ві лы ар фа гра фіі 
і пунк ту а цыі бе ла рус кай 
мо вы. У гэ тым за пэў ніў 
жур на ліс таў на прэс-кан-
фе рэн цыі ў На цы я наль-
ным прэс-цэнт ры мі ністр 
аду ка цыі на шай кра і ны 
Сяр гей МАС КЕ ВІЧ.

На га да ем, што За кон Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «Аб Пра ві-
лах бе ла рус кай ар фа гра фіі і 

пунк ту а цыі» ўсту піў у дзе ян не 
яшчэ 1 ве рас ня 2010 го да. Ад-
нак да 1 ве рас ня гэ та га го да ў 
шко лах дзей ні чаў трох га до вы 
«ма ра то рый»: на пра ця гу пе-
ра ход на га пе ры я ду на стаў ні кі 
аба вя за ны бы лі вы праў ляць у 
ра бо тах сва іх вуч няў па мыл-
кі, звя за ныя са змя нен ня мі ў 
ар фа гра фіі і пунк ту а цыі, але 
не ўліч ваць гэ тыя па мыл кі 
пры вы стаў лен ні ад знак. На 
вы пуск ных эк за ме нах і на 
ўступ ных іс пы тах сло вы, у пра-
ва пі се якіх ад бы лі ся змя нен-

ні, вы ка рыс тоў вац ца так са ма 
не маг лі. Але ў но вым на ву-
чаль ным го дзе і пе да го гам, і 
школь ні кам да вя дзец ца пра-
дэ ман стра ваць сваю да свед-
ча насць ва ўсіх ню ан сах но вай 
бе ла рус кай ар фа гра фіі. Пры 
пра вя дзен ні ў 2014 го дзе цэнт-
ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па 
бе ла рус кай мо ве тэс та выя за-
дан ні так са ма бу дуць рых та-
вац ца ў ад па вед нас ці з апош-
няй рэ дак цы яй «Пра віл бе ла-
рус кай ар фа гра фіі і 
пунк ту а цыі».

Ак ту аль наАк ту аль на  ��Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«ВОСТРАГА ДЭФІЦЫТУ КАДРАЎ 
ВА ЎСТАНОВАХ АДУКАЦЫІ НЯМА»
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