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КОРАТКА
Між на род ная аса цы я-

цыя па вет ра на га транс-
пар ту (ІАTА) па цвер дзі ла, 
што ста тус на цы я наль най 
авія кам па ніі «Бел авія» ад-
па вя дае па тра ба ван ням 
між на род ных стан дар таў, 
і пра доў жы ла тэр мін дзе-
ян ня сер ты фі ка та ІОSА да 
16 ліс та па да 2015 го да.

Фес ты валь «Мо ладзь 
— за Са юз ную дзяр жа ву» 
прой дзе 15-20 ве рас ня ў 
Рас то ве-на-До не.

Дзве служ бо выя асо-
бы пры ват най фір мы ў 
Мін ску па да зра юц ца ў ня-
пла це па дат каў на Br2,7 
млрд. Аб ві на ва ча ныя ак-
тыў на су пра цоў ні ча юць са 
след ствам, ві ну пры зна лі 
цал кам, так са ма па га сі лі 
част ку на не се най дзяр-
жа ве шко ды — больш як 
Br1,5 млрд.

У Мін ску ў ра ё не ву-
лі цы Ар лоў скай п'я ны 
ху лі ган ноч чу па шко дзіў 
во сем пры пар ка ва ных 
ма шын. Мі лі цы я не ры за-
тры ма лі дэ ба шы ра, ім 
ака заў ся 22-га до вы ра ней 
су дзі мы мін ча нін, які не-
па да лёк рас пі ваў спірт ное 
са зна ё мы мі. 7

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 18°
Віцебск     + 16°
Гомель     + 23°
Гродна     + 20°
Магілёў     + 21°
Мінск     + 17°  

Ка нi кулы за вяр ша юц ца, 
i паў стае пы тан не: як 
за сце раг чы на па чат ку 
на ву чаль на га го да на шых 
дзя цей ад не пры ем нас цяў 
на да ро гах i ву лi цах, што 
па вi ны зра бiць дзе ля гэ та га 
на стаў нi кi, ра бот нi кi 
ДАI i баць кi? 

Ча му ўзнi ка юць роз на га 
кштал ту «пад вод ныя ры фы» 
пры до ле вым бу даў нiц тве, 
як iх па збег нуць, як не 
«апя чы ся» пры гэ тым, 
што аба вяз ко ва трэ ба 
ве даць i ўлiч ваць пры 
за клю чэн нi да га во ра 
на бу даў нiц тва... 

Лік від ных ква тэр 
у Брэс це амаль ня ма

Ме на ві та гэ ты за ход ні фар пост з'яў ля ец-
ца дру гім го ра дам у кра і не, дзе ква тэ ры на 
дру гас ным рын ку жыл ля да ра жэ юць больш 
ін тэн сіў на.

Ды рэк тар Брэсц ка га агенц тва па 
ака зан ні ры эл тар скіх па слуг Ана толь 
ВАЙ ТО ВІЧ па ве да міў рэ дак цыі, што ця-
пер кошт квад рат на га мет ра агуль най 
пло шчы на ват не зу сім якас ных ад на па-
ка ё вых «хру шчо вак» па чаў на блі жац ца 
да ты ся чы до ла раў. Та кія ад на па ка ёў кі 
агуль най пло шчай да 30—32 квад рат ных 
мет раў пра па ну юц ца на рын ку за 30—31 
тыс. до ла раў. Апош нім ча сам па вя лі чыў ся 
кошт і на зу сім дроб нень кія «ма ла ся мей-

кі» (пло шча да 22—24 кв. м), якія сён ня 
пра да юц ца пры клад на за 25—26 ты сяч 
до ла раў.

Ад на па ка ё выя ква тэ ры но вай пла ні роў-
кі і пло шчай да 36 кв. мет раў пра па ну юц-
ца па куп ні кам за 35—38 ты сяч, а больш 
пра стор ныя жы лыя па мяш кан ні (ка ля 43 
кв. мет раў) у но вых да мах — ад 40 да 45 
ты сяч до ла раў. Ёсць у Брэс це і эліт ныя 
ад на па ка ёў кі агуль най пло шчай да 50—60 
кв. мет раў. Та кое жыл лё ўжо з якас ным 
ра мон там каш туе ад 70 да 80 ты сяч до-
ла раў.

Мі ні маль ны кошт двух па ка ё вых ква-
тэр па чы на ец ца з 35—36 ты сяч до ла раў. 
Гэ та ма лень кія «хру шчоў кі» пло шчай ад 
38 да 40 кв. мет раў. Ся рэд ні кошт стан-
дарт ных двух па ка ё вак да ся гае за раз 45 

ты сяч і больш, ка лі агуль ная пло шча ква-
тэр скла дае ад 46 да 53 кв. мет раў. Мі ні-
маль ным по пы там ка рыс та юц ца ў Брэс це 
зу сім «сла быя» па якас ці трох па ка ё выя 
«хру шчоў кі», ка лі 50—53 «квад ра ты» каш-
ту юць ад 43 да 45 ты сяч до ла раў. Ся рэд ні 
кошт стан дарт ных трох па ка ё вак у па нэль-
ных да мах ва га ец ца ад 55 да 60 ты сяч 
до ла раў.

У гэ тым вы пад ку на зі ра ец ца та кая тэн-
дэн цыя: чым больш пло шча стан дарт най 
ква тэ ры — тым менш каш туе квад рат ны 
метр.

Ана толь Вай то віч ад зна чае, што ця-
пер лік від ных ква тэр у го ра дзе над Бу гам 
амаль не за ста ло ся. Ква тэ ры пры маль най 
якас ці па рэ аль ным кош це пра да юц ца на 
рын ку на пра ця гу не каль кіх дзён. Ад нак 
пра даў цы сён ня ў «фа во ры», і ме на ві та 
яны дык ту юць умо вы.

Толь кі з мая цэ ны на стан дарт ныя двух-
па ка ёў кі пад ско чы лі пры клад на на 3—4 
ты ся чы до ла раў. Спе цы я ліс ты гэ та га аб-
лас но га цэнт ра ўпэў не ны, што ў блі жэй шыя 
4 ме ся цы жыл лё на дру гас ным рын ку бу дзе 
і на да лей да ра жэць. Толь кі за во сень цэн ні-
кі на ква тэ ры па ця жэ юць яшчэ мі ні мум на 
4—7 пра цэн таў, упэў не ны Ана-
толь Вай то віч.

Жыл лё вае пы тан неЖыл лё вае пы тан не  ��

КВАД РАТ НЫ МЕТР ПАЙ ШОЎ УГО РУ 
І Ў РЭ ГІ Ё НАХ

Экс пер ты ад зна ча юць сур' ёз нае па да ра жан не ква тэр у аб лас ных цэнт рах Бе ла ру сі
Яшчэ ў па чат ку зі мы ў ста лі цы стар та ва ла хва ля па да ра жан ня ква тэр на 
дру гас ным рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці. Увес ну і на ват ле там цэ ны на 
жыл лё пра цяг ва лі рас ці да лей. Па доб ныя тэн дэн цыі за раз на зі ра юц ца і на 
рэ гі я наль ных дру гас ных рын ках га рад ской не ру хо мас ці. Пра сён няш нюю 
сі ту а цыю з цэ на мі на жыл лё ў рэ гі ё нах і пра гно зы на блі жэй шыя ме ся цы 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі лі га лоў ныя «гуль цы» дру гас на га рын ку 
не ру хо мас ці аб лас ных цэнт раў Бе ла ру сі. Вы свет лі ла ся, што на ват у су сед ніх 
рэ гі я наль ных цэнт рах тэн дэн цыі на рын ку жыл ля па доб ныя, але рэ аль ныя 
сі ту а цыі ад роз ні ва юц ца.

Не звы чай ны плыт кур сі руе па во зе ры До-
лжы на, на ма ляў ні чым бе ра зе яко га зна хо дзіц ца 
са на то рый «Ляс ныя азё ры». Да рэ чы, гэ ты пла-

валь ны сро дак зроб ле ны ўлас ны мі на ма ган ня мі 
здраў ні цы. Ця пер у са на то рыі, акра мя бе ла ру-
саў, ад па чы вае шмат гас цей з Ра сіі. Ванд роў кі па 

ці хім во зе ры час та су пра ва джа юц ца лю бі мы мі 
пес ня мі мі ну лых га доў.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К. Фота аўтара.

КУ ДЫ АДПЛЫ ВАЕ АЗЁР НАЕ ЛЕ ТА?КУ ДЫ АДПЛЫ ВАЕ АЗЁР НАЕ ЛЕ ТА?

НЯ ЎВАЖ ЛІ ВА СТА ВІЦ ЦА 
ДА ЛЮ ДЗЕЙ ПРЫ 

БА РАЦЬ БЕ З АЧС — 
НЕ ДА ПУ ШЧАЛЬ НА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэдж вае 
аб не да пу шчаль нас ці ня ўваж лі ва га стаў лен ня чы ноў ні каў 
да лю дзей пры ба раць бе з аф ры кан скай чу мой сві ней і 
па тра буе аказ ваць на сель ніц тву ўся ля кае са дзей ні чан не. 
Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў на на ра дзе аб эпі заа-
тыч най сі ту а цыі ў сві на га доў лі і ме рах ба раць бы з ві рус ным 
за хвор ван нем сві ней, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Мя не не столь кі тры во жыць сам пра цэс гэ тай ба раць бы, коль кі 
тое, як рэ агуе на сель ніц тва на ме ры, што пры ма юц ца ор га на мі 
ўла ды і ве тэ ры нар ны мі служ ба мі. Я ўсё больш і больш атрым лі ваю 
сіг на лаў, у Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та мы фік су ем уз рас та ю чую 
коль касць зва ро таў гра ма дзян па гэ тых пы тан нях. Сут насць іх 
зво дзіц ца да та го, што мы ча сам ня ўваж лі ва, а ча сам па-хам ску 
па во дзім ся бе з людзь мі. Гэ та зна чыць мы, зда ва ла ся б, вы кон-
ва ем свя тую мі сію — зма га ем ся з гэ тай за ра зай, але ў той жа час 
ства ра ем но вую праб ле му — не га тыў нае рэ ага ван не лю дзей на 
на шы дзе ян ні, дзе ян ні ве тэ ры нар ных служ баў. Па ві нен вас па пя-
рэ дзіць: гэ та не да пу шчаль на», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Ха цеў бы, каб з на ступ на га тыд ня та кіх за яў ад на сель ніц тва 
ў мой ад рас не па сту па ла, — па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт. — Ва шы тлу-
ма чэн ні, што вы пра віль на ро бі це, вы доб рыя, а лю дзі дрэн ныя, 
пры мац ца не бу дуць!»

«Вы там, ка лі лас ка, на мес цы раз бя ры це ся з кож ным ча ла-
ве кам. Не ду маю, што ў нас зной дзец ца шмат лю дзей, якія ад 
ня ма ча го ра біць бу дуць зай мац ца пі са ні най у ад рас Прэ зі дэн та з 
прось бай аб пры няц ці ней кіх мер. Та му з гэ та га мо ман ту мы з ва мі 
да мо ві лі ся: ад лю дзей скар гаў быць не па він на! Стаў це ся да лю-
дзей па-ча ла ве чы, лік ві ду ю чы гэ ту за ра зу», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да пры сут ных у за ле.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што АЧС не ўяў ляе па гро-
зы для зда роўя лю дзей. Ён са шка да ван нем за ўва жыў, што ў све це 
яшчэ не вы пра ца ва лі эфек тыў ных мер ба раць бы з гэ тай хва ро бай, не 
іс нуе вак цы ны, а адзі нае вый сце — гэ та ла ка лі за цыя ача гоў, зні шчэн-
не за хва рэ лых жы вёл для пра ду хі лен ня рас паў сюдж ван ня хва ро бы.

«Пры чы на мі та го, што нам да во дзіц ца лік ві да ваць гэ ту за ра зу, 
з'яў ля ец ца па ру шэн не эле мен тар ных са ні тар ных норм, ка ран цін на-
га рэ жы му на фер мах і пры ват ных пад вор ках, і гэ та мо жа пры вес ці 
да па шы рэн ня зо ны эпі дэ міі, на ня сен ня знач на га ўро ну як сві на га-
доў чай га лі не, так і эка но мі цы кра і ны ў цэ лым», — ска заў Прэ зі дэнт. 
Ён пад крэс ліў, што га лоў ная праб ле ма — эка на міч ная. «Мы ні ў 
якім вы пад ку не па він ны да пус ціць рас паў сюдж ван ня гэ тай хва ро бы 
і па дзя жу сві ней, бу дзе гэ та на пры ват ных пад вор ках, на фер мах 
або на комп лек сах. Мы і так ужо стра ці лі, ня хай ня шмат, але гэ та 
не адзін міль ярд руб лёў», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Для Бе ла ру сі раз віц цё сві на га доў лі мае вя лі кае зна чэн не. Ва ўсіх 
рэ гі ё нах функ цы я ну юць ма гут ныя сві на га доў чыя комп лек сы, пра дук-
цыя з якіх па сту пае не толь кі на ўнут ра ны ры нак, але і на экс парт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што на комп лек сах пры ма-
юц ца жорст кія ме ры, і ні дзе не за фік са ва на паў тор на га з'яў лен ня 
хва ро бы. Най боль шую за кла по ча насць у Прэ зі дэн та вы клі ка юць 
дроб ныя фер мы і пры ват ныя пад вор кі. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
у 97 вы пад ках са 100 жы вё ла за ра зі ла ся ў пры ват ных пад вор ках, 
а та му не аб ход на пры маць уся ля кія ме ры, каб не да пус ціць пе ра-
но су за хвор ван ня на буй ныя комп лек сы або фер мы.

«Стра ту га лі ны мы ні ў якім вы пад ку да пус ціць не мо жам. Не менш 
важ ны і той факт, што амаль на кож ным сель скім пад вор ку га ду юць 
сві ней як для ўлас ных па трэб, так і для про да жу на ры нак, тым са мым 
па паў ня ючы хар чо выя рэ сур сы кра і ны», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. 
Ён ад зна чыў, што ў пры ват ных пад вор ках га ду юц ца амаль 900 тыс. 
сві ней, што скла дае больш як 20 пра цэн таў уся го па га лоўя сві ней у 
Бе ла ру сі. «Та му мы па він ны ака заць іс тот ную да па мо гу на сель ніц тву 
ў ба раць бе з гэ тай за ра зай», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

На дум ку кi раў нi ка дзяр жа вы, для та го каб не да пус цiць рас паў-
сюдж ван ня хва ро бы, трэ ба пры маць прэ вен тыў ныя ме ры. У якас цi 
пры кла ду Прэ зi дэнт пры вёў во пыт Мiн скай воб лас цi, дзе за бой 
жы вё лы ажыц цяў ля юць на мя са кам бi на це, а по тым ча ла век або 
за бi рае мя са, або па кi дае там за гра шо вую кам пен са цыю. «Ка лi 
вы нар маль на за пла цi це ча ла ве ку за кож ны кi ла грам свi нi ны або 
жы вой ва гi, ён вам яе ад дасць. Та му каб не да пус цiць лiк вi да цыi 
жы вё лы, лепш у зо нах ры зы кi здаць ця пер зда ро вую жы вё лу на 
мя са кам бi нат», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та, на гэ тай бя дзе па чы на юць iг раць 
роз ныя дэ струк тыў ныя сi лы, на гня та ю чы аб ста ноў ку. «Мы не 
па вiн ны да ваць пад ста вы, каб гэ тыя ня год нi кi раз ду ва лi па жар 
у на шым гра мад стве», — пад крэс лiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу на тое, што ва ўра дзе ство ра ны спе-
цы яль ны штаб, пры ма юц ца пэў ныя ме ры, ад нак на ра кан няў з 
бо ку лю дзей на та кую ра бо ту ня ма ла. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс лiў, што дзяр жа ва не мо жа ста яць у ба ку ад гэ тай праб ле мы, 
у тым лi ку ад вы ра шэн ня яе фi нан са вых пы тан няў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў за не па ко е насць тым, што аф ры-
кан ская чу ма свi ней на бы вае рас паў сюдж ван не ў Ра сii. Вы яў ле ны 
яшчэ адзiн вя лi кi ачаг у Яра слаў скай воб лас цi. «Ад га ра дзiц ца ад уся-
го све ту мы не мо жам, тым больш ад Ра сii, та му трэ ба тут, на мес цы, 
пры маць эфек тыў ныя ме ры», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

ЯПО НІЯ І УКРА І НА БУ ДУЦЬ СА ЧЫЦЬ ЗА СТА НАМ А ЭС
Для гэ тых мэт, як пла ну ец ца, у 2014 го дзе на ар бі ту з да па мо гай укра ін скай ра ке ты-нось бі та бу-

дуць вы ве дзе ны спе цы яль ныя кас міч ныя апа ра ты. Япон скія СМІ па ве дам ля юць, што спе цы я ліс ты 
Та кій ска га ўні вер сі тэ та ўжо пры сту пі лі да рас пра цоў кі мі ні я цюр ных спа да рож ні каў, якія да зва ля юць 
збі раць ін фар ма цыю аб су сед ніх з ава рый ны мі АЭС ра ё нах. З да па мо гай та кіх спа да рож ні каў, у 
пры ват нас ці, мож на бу дзе вы зна чыць сту пень пра нік нен ня і рас паў сюдж ван ня ра дые ак тыў ных рэ-
чы ваў і аца ніць эфект уз дзе ян ня на пры ро ду.

У ІТА ЛІІ ЗНІ ШЧА НА БОЛЬШ ЗА ПАЎ МІЛЬ Ё НА КУ РЭЙ
Ус пыш ка не бяс печ на га за хвор ван ня бы ла ла ка лі за ва на ў птуш ка га доў чай гас па дар цы ў ва ко лі цах 

Мар да на па блі зу Ба ло ні. Не каль кі дзён та му па доб ная «за чыст ка» бы ла пра ве дзе на на фер ме ў мяс тэч ку 
Астэ ла та (ра ён Фе ра ры), дзе бы лі за бі ты 128 тыс. ку рэй, за ра жа ных ві ру сам пту шы на га гры пу ты пу H7.

ІН ФАР МА ТА РУ WІKІLEAKS ДА ЛІ 35 ГА ДОЎ ТУР МЫ
Ін фар ма тар WіkіLeaks, 25-га до вы ра да вы аме ры кан скай ар міі Брэд лі Мэ нінг, яко га 

аб ві на вач ва юць ва ўцеч цы сот няў ты сяч сак рэт ных ма тэ ры я лаў, асу джа ны ва ен ным 
су дом да 35 га доў па збаў лен ня во лі, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Мэ нінг пры-
зна ны ві на ва тым па 20 пунк тах — пе ра важ на за шпі я наж, кра дзеж і мах ляр ства. Па 
са мым сур' ёз ным пунк це — да па мо га во ра гу — ён быў апраў да ны, інакш яму 
па гра жаў бы па жыц цё вы тэр мін.

ТОЛЬ КІ КІ ПЯ ЧЭН НЕ БЯ ЛІЗ НЫ ПА ЗБА ВІЦЬ АД БАК ТЭ РЫЙ
Све жы пах ад па мы тай бя ліз ны не азна чае, што яна са праў ды чыс тая. Як па ка за лі да сле да ван ні, 

ка лі мыць яе пры ніз кай тэм пе ра ту ры, то ў бя ліз не раз мно жац ца шкод ныя бак тэ рыі, пі ша The Daіly 
Maіl. Мік ра бі ё ла гі вы яві лі, што па каз чы кі па та ге наў у праль ных ма шы нах і ў, зда ва ла ся б, чыс тай 
бя ліз не, прос та за шкаль ва юць. Док тар Лі за Окер лі пад крэс лі вае: на кож най па ры эле мен таў жа но-

чай ніж няй бя ліз ны знай шлі ў ся рэд нім па 10000 мік ра ар га ніз маў. 
Гэ та зна чыць, што пад час мыц ця бак тэ рыі не вы да ля юц ца. Гэ та 
асаб лі ва не бяс печ на, ка лі ка заць пра ніж нюю бя ліз ну, руч ні кі для 
тва ру, пя лён кі і ку хон ныя руч ні кі, які мі вы ці ра юць по суд і пра дук ты. 
Так і ад бы ва ец ца пе ра кры жа ва нае за ра жэн не. А ў дзвюх ста ло вых 
лыж ках ва ды з ма шын кі, на прык лад, змя шча ец ца адзін міль ён 
бак тэ рый. Ка лі ж мы юц ца рэ чы хво ра га ча ла ве ка, хут чэй за ўсё, 
не ўза ба ве за ра зяц ца і ўсе ас тат нія чле ны сям'і. 

УКРА ІН СКІЯ ДЭ ПУ ТА ТЫ 
ПРА ПА НА ВА ЛІ СКА РА ЦІЦЬ 

ПРА ЦОЎ НЫ ДЗЕНЬ
У Вяр хоў ную 

Ра ду Укра і ны 
ўне се ны за ко-
на пра ект, за клі-
ка ны ска ра ціць 
мак с і  маль ную 
пра цяг ласць пра-
цоў на га тыд ня з 40 да 38 га дзін. З та кой 
іні цы я ты вай вы сту пі лі дэ пу та ты ад апа-
зы цый най «Баць каў шчы ны». Па лі ты кі 
пра па на ва лі ўнес ці зме ны ў Пра цоў ны 
ко дэкс, спа сы ла ю чы ся на «еў ра пей скія 
стан дар ты». У тлу ма чаль най за піс цы да 
да ку мен та ска за на, што пра ца даў цы 
сён ня вы ка рыс тоў ва юць «фар ма ліс-
тыч ны» па ды ход да раз лі ку пра цоў-
на га ча су. Так, па чат кам пра цоў на га 
дня лі чыц ца той мо мант, ка лі ра бот нік 
не па срэд на пры сту пае да вы ка нан ня 
сва іх аба вяз каў. «Між тым цяж кая да-
ро га ў душ ным, пе ра поў не ным людзь мі 
гра мад скім транс пар це да мес ца пра цы 
ў па чат ку пра цоў на га дня і да до му ў 
кан цы пра цоў на га дня, як пра ві ла, у час 
пік, час та ад бі рае дзве-тры га дзі ны за-
кон на га ад па чын ку», — сцвяр джа юць 
аў та ры да ку мен та. Ка мен ту ю чы пра па-
на ва ны за ко на пра ект, адзін з яго аў та-
раў за явіў, што да ку мент з'яў ля ец ца ад-
ка зам апа зі цыі на іні цы я ты вы алі гар хаў, 
якія ла бі ру юць па ве лі чэн не пра цоў на га 
тыд ня ў кра і не да 48 га дзін.

Ад ка зы на гэ тыя і не ка то рыя ін-
шыя не ар ды нар ныя пы тан ні не ча-
ка на знай шлі ся на кніж най вы ста-
ве, што прэ зен туе но выя вы дан-
ні, па до ра ныя Бе ла ру сі кра і на мі 
— удзель ні ца мі XV Між на род на га 
з'ез да сла віс таў. Ака за ла ся, гэ та 
не прос та кні гі. У іх быц цам упі са-
ны тыя праб ле мы і пе ра жы ван ні, 
якія сён ня па-свой му хва лю юць 
кож ную сла вян скую кра і ну.

Для Укра і ны вы зна чаль ная тэ ма — гэ та шаў чэн каз наў ства. У на ступ ным 
го дзе яны бу дуць свят ка ваць 200-год дзе з дня на ра джэн ня Та ра са Шаў чэн-
кі. Та му ак тыў на пра цу юць над ства рэн нем 6-том най эн цык ла пе дыі жыц ця 
і твор час ці гэ та га аў та ра. Вый дзе і поў ны збор тво раў — з 12 та моў.

Укра ін скі ака дэ мік Мі ко ла Жу лін скі пра дэ ман стра ваў фак сі міль нае вы-
дан не Пе ра соп ніц ка га Еван гел ля XVІ ста год дзя. На ары гі на ле гэ тай кні гі 
ўсе прэ зі дэн ты Укра і ны пра маў ля юць клят ву. Яна з'яў ля ец ца та кой важ-
най, бо гэ та пер шы пе ра клад Еван гел ля на зра зу ме лую ўкра ін цам мо ву, 
зроб ле ны на іх Па лес сі.

Бы ло ці ка ва на зі раць, як Жу лін скі ста ран на пад піс ваў кні гу сяб-
рам з ін шай кра і ны, а пас ля на ад ной са ста ро нак на ма ля ваў вя лі кі 
вя сё лы смай лік! Вось та кія гу мар і ве ся лосць, аказ ва ец ца, улас ці выя 
на ву коў цам-ака дэ мі кам. Ад нак па сур' ёз най тэ ме Жу лін скі так са ма 
вы ка заў ся:

— Мы доб ра ра зу ме ем ва шы праб ле мы, звя за ныя з мо вай, бо ў нас яны 
так са ма ёсць. Дзяр жаў ная мо ва ад на, але шмат і рус ка моў на га на сель ніц-
тва — гэ та вы нік ру сі фі ка цыі, што пра во дзі ла ся ва Укра і не не каль кі ста год-
дзяў. Ёсць дэ пу та ты, якія ха це лі ўвес ці рус кую мо ву як дру гую дзяр жаў ную, 
ад нак гэ та ім не ўда ло ся. Тое, што вы ра зу ме е це пад тра сян кай, 
іс нуе і ў нас, але мае ін шую наз ву — су ржык.

Куль тур нае вы мя рэн неКуль тур нае вы мя рэн не  ��

На чым пры ся га юць укра ін скія 
прэ зі дэн ты і на вош та сла вен цам 

лыж ны слоў нік?

2

«Якасць гім на зіч най аду ка цыі ста не ў на-
ступ ным на ву чаль ным го дзе аб' ек там на шай 
сур' ёз най ува гі», — за явіў пад час га рад ско-
га фо ру му ста ліч ных пе да го гаў стар шы ня 
Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма Мі-
ха іл МІ РОН ЧЫК. Кі раў нік сіс тэ мы аду ка цыі 
з го на рам ад зна чыў, што вы ні кі апош ня га 
на ву чаль на га го да па цвер дзі лі вы со кую мар-
ку ста ліч най аду ка цыі, але, ра зам з тым, не 
стаў утой ваць і праб ле мы, якія да вя дзец ца 
вы ра шаць пе да го гам го ра да.

Ска жам, чым не прад мет для го на ру: мін скія 
школь ні кі ўжо тры нац ца ты год лі дзі ру юць у рэс-
пуб лі кан скіх прад мет ных алім пі я дах па коль кас ці 
за ва я ва ных уз на га род. Да та го ж 42 ста ліч ныя 
школь ні кі ста лі сё ле та пры зё ра мі і пе ра мож ца мі 
між на род ных алім пі яд і на ву ко ва-прак тыч ных кан-
фе рэн цый. Усё гэ та вы нік доб ра на ла джа най у го-
ра дзе ра бо ты пе да го гаў з адо ра най мо лад дзю. Але 
ад рыў ка ман ды ста ліч ных школь ні каў ад вы ні каў 
ка манд з ін шых рэ гі ё наў ня ўхіль на ска ра ча ец ца, 
і ў апош нія два га ды ён да сяг нуў, так бы мо віць, 
кры тыч на га зна чэн ня — у 16 дып ло маў. Зні жа-
ец ца і «якасць» дып ло маў: сё ле та толь кі кож ны 
трэ ці за ва я ва ны мін скі мі школь ні ка мі дып лом быў 
пер шай сту пе ні.

А ка лі пра ана лі за ваць вы ні кі ўдзе лу ста ліч ных 
школь ні каў у за ключ ным ту ры рэс пуб лі кан скай 

алім пі я ды, то атрым лі ва ец ца, што на агуль на ка-
манд ны пос пех ста ліч най сіс тэ мы аду ка цыі пра цуе 
толь кі не вя лі кая гру па гім на зій. Амаль 30% дып-
ло маў атры ма лі на ву чэн цы трох мін скіх гім на зій 
— 1-й, 41-й і 29-й. А ўво гу ле больш за па ло ву ўсіх 
дып ло маў (54,3%) бы лі за ва я ва ны на ву чэн ца мі 
дзе ся ці га рад скіх гім на зій.

— Вы ву чэн не рэй тын гу гім на зій за апош нія га-
ды акрэс лі ла ко ла ўста ноў, якія па шэ ра гу па зі-
цый да лё ка ад ста лі ад гру пы лі да раў. І, што нас 
асаб лі ва тры во жыць, з та кім ста но ві шчам спраў 
там змі ры лі ся або стра ці лі здоль насць аб' ек тыў на 
ся бе ацэнь ваць, — з су мам кан ста та ваў Мі ха іл 
Мі рон чык.

Як утры маць 
ін тэ ле кту аль ную элі ту?

На дум ку стар шы ні Ка мі тэ та па аду ка цыі, рэ зер вы 
для за ха ван ня і ўма ца ван ня вы ні каў ра бо ты з адо ра-
ны мі дзець мі ёсць. Па-пер шае, трэ ба ства раць мак-
сі маль на спры яль ныя ўмо вы для раз віц ця адо ра ных 
дзя цей ме на ві та ў сце нах той уста но вы аду ка цыі, дзе 
за ўва жы лі і вы га да ва лі та лент, каб яны і на трэ цяй 
сту пе ні на ву чан ня ба чы лі перс пек ты вы для свай го 
раз віц ця, ад чу ва лі сваю знач насць і за па тра ба ва-
насць. Вось тут і па трэб ны ін ды ві ду аль ныя аду ка цый-
ныя тра ек то рыі, ін ды ві ду аль ны па ды ход і 
тэх на ло гіі ін ды ві ду аль на га на ву чан ня.

Рас клад на заўт раРас клад на заўт ра  ��

КАБ ШКО ЛЫ НЕ ЗАСТАЛІСЯ 
БЕЗ НА СТАЎ НІ КАЎ

...у ста лі цы збі ра юц ца ад ра дзіць ра бо ту пе да га гіч на га ка ле джа

1518,7 тыс. кв.м
агуль най пло шчы жыл ля ўве-
дзе на ў экс плу а та цыю ў сту-
дзе ні—лі пе ні 2013 го да для 
гра ма дзян, якія зна хо дзяц ца 
на ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 
Гэ та 53,9 пра цэн та ў агуль-
ным аб' ёме ўве дзе на га жыл-
ля. У па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе ры я дам 2012 го да ўвод 
жыл ля ў экс плу а та цыю для 
гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян 
па вя лі чыў ся на 10,7 тыс. 
кв.м, або на 0,7 пра цэн та. 
Уся го ў сту дзе ні—лі пе ні гэ-
та га го да ар га ні за цыі ўсіх 
форм улас нас ці ўвя лі ў экс-
плу а та цыю 33 тыс. но вых 
ква тэр.


