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ГРА ШО ВЫЯ ДА ХО ДЫ СЁ ЛЕ ТА — ПЛЮС 20%
У пер шым паў год дзі сё ле та ўзро вень гра шо вых да хо даў 
на сель ніц тва склаў 203,7 трлн руб лёў, або ў раз лі ку на 
ду шу на сель ніц тва — 3 587,8 тыс. руб лёў у ме сяц, па ве да-
мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це 
Бе ла ру сі.

У струк ту ры гра шо вых да хо даў на сель ніц тва апла та пра цы 
зай мае 65,1%, да хо ды ад прад пры маль ніц кай і ін шай дзей нас ці, 
якая пры но сіць да ход, — 9,9%, транс фер ты на сель ніц тву (пен-
сіі, да па мо гі, сты пен дыі і інш.) — 20,4%, да хо ды ад улас нас ці і 
ін шыя да хо ды — 4,6%. Атрым лі ва ец ца, што рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды (за вы лі кам па дат каў, збо раў і ўз но саў, ска рэк-
та ва ныя на ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі) за шэсць 
месяцаў сё ле та па вя лі чы лі ся на 19,8% у па раў на нні з ад па вед ным 
пе ры я дам ле тась.

Сяр гей КУР КАЧ.

КА МАН ДЗІ РО ВАЧ НЫЯ «ПА ТАЎ СЦЕ ЛІ»
У Бе ла ру сі па вя лі ча ны па ме ры па крыц ця вы дат каў пры 
служ бо вых ка ман дзі роў ках у ме жах кра і ны, што пра ду гле-
джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства фі нан саў №53 ад 8 жніў ня 
гэ та га го да, якая ўжо афі цый на апуб лі ка ва на на На цы я-
наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Ця пер за пра жы ван не па-за мес цам жы хар ства (у мес цы зна хо-
джан ня) для па крыц ця да дат ко вых аса біс тых вы дат каў су тач ныя 
ўста ноў ле ны ў па ме ры 60 ты сяч руб лёў за кож ны дзень ка ман дзі-
роў кі. Ра ней гэ тая су ма скла да ла 44 ты ся чы руб лёў.

Су тач ныя пры ад на дзён ных служ бо вых ка ман дзі роў ках і ка-
ман дзі роў ках у ін шую мяс цо васць, якая зна хо дзіц ца на ня знач-
най ад лег лас ці ад мес ца па ста ян най пра цы, скла дуць 30 ты сяч 
руб лёў. Ра ней су тач ныя ў та кой сі ту а цыі бы лі ў па ме ры 22 ты сяч 
руб лёў.

У вы пад ку, ка лі са праўд ныя да ку мен ты, што па цвяр джа лі б 
апла ту вы дат каў па най ме жы ло га па мяш кан ня, бу дуць ад сут ні-
чаць, су ма су тач ных скла дзе 20 ты сяч руб лёў.

КУКУРУЗА ВЫСПЕЛА РАНЕЙ
Сельскагаспадарчыя арганізацыі краіны распачалі ўборку 
кукурузы на сілас, зялёны корм і на зерне. 

Сёлета ўборачная плошча кукурузы на сілас і зялёны корм 
складае больш за 761 тысячу гектараў. Аб’ём нарыхтоўкі зялёнай 
масы прагназуецца на ўзроўні больш чым 20 мільёнаў тон. Ужо 
сабрана 679 тысяч тон зялёнай масы кукурузы пры ўраджайнасці 
242,8 цэнтнера з гектара. З выхадам на масавую ўборку гэтай 
культуры прагназуецца рост ураджайнасці.

Уборку кукурузы на зерне распачалі на гэтым тыдні ў Гомель-
скай вобласці, дзе ўжо намалочаны пешыя 11 тысяч тон зерня 
пры ўраджайнасці 69,7 цэнтнера з гектара.

— Сёлета ўборка гэтай культуры на зерне распачалася пры-
кладна на тры тыдні раней, чым летась, што абумоўлена больш 
раннім яе выспяваннем. Чакаецца, што ў канцы жніўня — пачатку 
верасня ўборку кукурузу на зерне распачнуць і іншыя рэгіёны 
краіны, — паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі і хар-
чавання.  

Валавы збор зерня кукурузы ў бункернай вазе чакаецца сёлета 
на ўзроўні 2 мільёнаў тон.

Сяргей РАСОЛЬКА. 

З АНА ЛА ГА ВА ГА — У ЛІЧ БА ВЫ
У Бе ла веж скай пу шчы пра хо дзіць 35-я се сія Між дзяр жаў на-
га са ве та па геа дэз іі, кар та гра фіі, ка даст ры і дыс тан цый ным 
за ні ра ван ні Зям лі.

У склад на зва на га са ве та ўва хо дзяць прад стаў ні кі Азер-
бай джа на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр гы зста на, Мал-
до вы, Ра сіі, Та джы кі ста на і Уз бе кі ста на. Ён быў ство ра ны ў 
1992 го дзе і пра во дзіць уз год не ную па лі ты ку ў ад па вед ных 
аб лас цях, а так са ма рас пра цоў вае нар ма тыў на-тэх ніч ную да-
ку мен та цыю.

Удзель ні кі се сіі ма юць на мер раз гле дзець пі лот ны пра ект 
інф ра струк ту ры пра сто ра вых да ных кра ін СНД, а так са ма ўнес ці 
пра па но вы па фар мі ра ван ні адзі най геа на ві га цый най пра сто-
ры Са друж нас ці. Акра мя та го, на се сіі бу дуць уз ня ты пы тан ні 
аб зняц ці рэ жым ных аб ме жа ван няў на не ка то рыя ма тэ ры я лы 
і да ныя, ство ра ныя ў сіс тэ ме геа дэз іч ных кар ды нат 1942 го да, 
пра ек та па ла жэн ня аб пе ра вод зе ма тэ ры я лаў кар то гра фа-геа-
дэз іч ных фон даў з ана ла га ва га ў ліч ба вы вы гляд, аб ма дэр ні-
за цыі элект рон на га бю ле тэ ня змен геа гра фіч ных на зваў кра ін 
СНД.

Яна СВЕ ТА ВА.

ДЗЕ АДНА, ТАМ І ДРУГАЯ?»
За пра вя дзен не рэ клам най ак цыі, якая бы ла пры зва на сты-
му ля ваць рэа лі за цыю ал ка го лю, нач но му клу бу па гра жае 
штраф.

Ула даль нік за баў ляль най уста но вы «Blackhall Bar» раз мяс ціў 
вон ка вую ін фар ма цыю пра рэ клам ную ак цыю, па ўмо вах якой 
пры на быц ці бу тэль кі лю бо га ал ка голь на га на пою на вед нік клу ба 
атрым лі ваў бы дру гую бу тэль ку ў па да ру нак.

Мі ніс тэр ства ганд лю ўба чы ла ў дзе ян нях ула даль ні ка клу ба 
па ру шэн не за ко на аб рэ кла ме ў част цы за ба ро ны на пра вя-
дзен не рэ клам ных ме ра пры ем стваў у мэ тах сты му ля ван ня 
рэа лі за цыі ал ка голь ных на по яў, а так са ма ў част цы ад нос на 
не да пу шчэн ня рэ кла ма ван ня дзей нас ці, пра вя дзен не якой 
за ба ро не на за ка на даў ствам. Па ру шаль ні ку вы не се на прад-
пі сан не аб спы нен ні пра вя дзен ня на зва най ак цыі і спы нен-
ні рас паў сюдж ван ня вон ка вай рэ кла мы. Так са ма вя дзец ца 
пра ца па пры цяг нен ні яго да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. 
У пры ват нас ці, га вор ка мо жа іс ці пра штраф у па ме ры ад 5 
да 10 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА КА РА ЛІ ЗА «ЗА БЫЎ ЧЫ ВАСЦЬ»
У Ві цеб скай воб лас ці пры цяг ну лі да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці 4 ра бот ні каў кант ра лю ю чых і на гляд ных ор-
га наў. Яны па ру шы лі па тра ба ван ні ўка за «Аб удас ка на-
лен ні кант роль най (на гляд най) дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

— Вы яў ле ны фак ты па ру шэн ня па тра ба ван няў вы шэй зга-
да на га ўка за. Гэ тым да ку мен там пра ду гле джа на маг чы масць 
уня сен ня змя нен няў у ка ар ды на цый ны план, а ме на ві та пе ра но-
су тэр мі наў пра вя дзен ня пра ве рак, вы клю чэн ня кант ра лю ю чых 
(на гляд ных) ор га наў са скла ду су вы ка наў цаў шля хам на кі ра-
ван ня па ве дам лен ня ў ад рас аб лас но га Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю. Ад нак ра бот ні кі Па стаў ска га рай вы кан ка ма, аб' яд-
нан ня «Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» і г.д. 
за пла на ва ныя пра вер кі не пра вя лі, а на кі ра ваць ад па вед нае 
апа вя шчэн не аб уня сен ні змя нен няў у ка ар ды на цый ны план 
«за бы лі ся», — па ве да мі лі ў Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю 
Ві цеб скай воб лас ці. Па па тра ба ван ні Ка мі тэ та «за быў чы выя» 
кант ра лё ры бы лі па ка ра ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Больш за тысячу чалавек прынялi 
ўдзел у абласной канферэнцыi 
педагагiчных работнiкаў, што адбы-
лася ў Барысаве. На форуме пад-
ведзены вынiкi мiнулага навучаль-
нага года, вызначаны праблемы i 
перспектывы далейшага развiцця 
сiстэмы адукацыi вобласцi.

Удзельнiкi форуму звярнулi асаблiвую 
ўвагу на маладых спецыялiстаў, iх за-
мацаванне, забеспячэнне жыллём, ака-
занне адраснай матэрыяльнай падтрымкi. 
Абмеркавалi яны i цесную сувязь 
мадэрнiзацыi з аптымiзацыяй сiстэмы 
адукацыi. Сёлета на Мiншчыне закры-
юцца 29 устаноў адукацыi, а 24 будуць 
рэарганiзаваны. Адначасова ў Салiгорску 
адкрыецца новая школа на 720 месцаў, 
у структуру вобласцi ўвойдзе i Мiнскi 
дзяржаўны каледж харчовай прамысловасцi. 
«Мадэрнiзацыя прадугледжвае скарачэнне 
неэфектыўных расходаў з дапамогай паза-
бюджэтнай дзейнасцi, уцягнення ў гаспа-
дарчую дзейнасць будынкаў навучальных 
устаноў, якiя вызвалілі, рэалiзацыi адука-
цыйных праграм дарослага насельнiцтва. 
Бясспрэчна, гэта i абнаўленне зместу 
адукацыi», — падкрэслiла начальнiк 
упраўлення адукацыi Мiнаблвыканкама 
Галiна Казак.

Што датычыцца аптымiзацыi (i, адпавед-
на, скарачэнняў), то яна ў сферы адукацыi 
будзе працягвацца. «Але нiякай трагедыi 
тут няма. У Стаўбцоўскiм раёне ў адной са 
школ у класе займаюцца два чалавекi. Пра 
якасную адукацыю тут не можа iсцi раз-
мова. Закрыццё школ — вымушаная мера, 
але мы стараемся, каб яе наступствы 
не былi балючымi для дзяцей, бацькоў, 

педагогаў, — заўважыў губернатар Барыс 
Батура. — Для школьнiкаў арганiзаваны 
падвоз да месца вучобы, а практычна ўсе 
настаўнiкi працаўладкаваны».

На думку кiраўнiка сталiчнага рэгiёна, 
педагогi павiнны змянiць падыходы ў 
навучаннi матэматыцы, рускай лiтаратуры, 
гiсторыi. Ёсць нават выкладчыкi, якiя сцвяр-
джаюць, што не варта выкарыстоўваць 
творы класiкаў — Гогаля, Лермантава, 
трэба выкарыстоўваць герояў сучаснай 
лiтаратуры, якiя нiбы блiжэй дзецям. «Але 
як можна палюбiць лiтаратуру i гiсторыю, 
не ведаючы iх?» — пацiкавiўся губерна-
тар.

Мiнiстр адукацыi Сяргей Маскевiч 
параўнаў Мiнскую вобласць з iнавацыйнай 
пляцоўкай, дзе пастаянна развiваюцца 
рацыяналiзатарства, вынаходнiцтва, 
тэхнiчная творчасць i прадпрымальнiцтва. 
У рэгiёне створаны i паспяхова працу-
юць школьныя бiзнес-кампанii. I гэта 
правiльны кiрунак, таму што якасць 
адукацыi — не толькi вынiкi вучобы, але i 
ўмовы, якiя маюць на ўвазе комплекснае 
развiццё.

Мiнiстр падкрэслiў, што перад сiстэмай 
адукацыi вобласцi стаiць задача ства-
раць рэсурсныя цэнтры па кiрунках 
эканамiчнай дзейнасцi, актывiзаваць 
работу па ўкараненнi распрацовак юных 

вынаходнiкаў. Сёлета ў 71 бiзнес-кампанii 
працуюць звыш 5 тыс. дзяцей. За 2012–
2013 навучальны год зароблена звыш 
137 млн. рублёў. Частка сродкаў пайшла 
на зарплату юным бiзнесменам.

Сяргей Маскевiч азнаёмiўся з 
крэатыўнымi iдэямi i распрацоўкамi 
навучэнцаў. Напрыклад, у Капыльскiм 
прафесiйным каледжы пашылi сумку-
трансформер, якая з дапамогай про-
стых аперацый пераўтвараецца ў 
плашч. I такiх творчых распрацовак 
шмат. У рэспублiканскiм конкурсе 
прадпрымальнiцкiх iдэй «Мая iнiцыятыва» 
лепшай стала работа Наталлi Чуйко з 
гiмназii № 1 Дзяржынска, якая дазволiла 
сiстэматызаваць беларускi акраверш i 
падрыхтаваць да выдання спецыяльны 
паэтычны зборнiк. На другiм месцы рабо-
та Паўла Блiнца i Яўгена Шалiка з сярэд-
няй школы № 3 Клецка па выкарыстаннi 
ў якасцi мiкраскопа звычайнай ВЭБ-
камеры. У намiнацыi «Лепшы бiзнес-
план iнавацыйнага праекта» пераможцам 
стаў жыхар Чэрвеня Ягор Невяроўскi з 
прапановамi па развядзеннi пекiнскiх ка-
чак у хатнiх умовах.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

� 

Са мую вы со кую зар пла ту ў Мін-
ску шу кай це ў бу даў ні чых ар га-
ні за цы ях, фі нан са вай сфе ры і ў 
га лі не вы со кіх тэх на ло гій.

Як за яві ла на чаль нік упраў лен ня за-
ня тас ці на сель ніц тва ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма Тац ця на КУ ДЗЕ ВІЧ, вы со кая 
апла та пра па ну ец ца па ва кан сі ях ква лі-
фі ка ва ных ра бо чых бу даў ні чых пра фе сій 
— іх ся рэд няя за ра бот ная пла та скла дае 
звыш 6 млн руб лёў. Да во лі вы со кі ўзро-
вень апла ты па ва кан сі ях у фі нан са вай 
сфе ры, у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій. Пры 
гэ тым яна ад зна чы ла, што най маль нік, па-
ве дам ля ю чы аб ва кан сіі, па каз вае са мую 
ніз кую мя жу апла ты пра цы — без над ба-
вак і прэ мі яль ных.

Але ўсё ж ся рэд ні ўзро вень апла ты 
па боль шас ці ва кан сій у Мін ску скла дае 
3 млн 800 тыс. руб лёў — пры ся рэд няй 
зар пла це ў чэр ве ні ў ста лі цы 6 млн 700 
тыс. руб лёў.

• • •
Ста ліч ны ры нак пра цы па-ра ней ша му 

ары ен та ва ны на ра бо чыя пра фе сіі, якія 
скла лі на 1 лі пе ня гэ та га го да 77,7% ад 
агуль най коль кас ці за яў ле ных най маль ні-
ка мі ва кан сій.

Най больш за па тра ба ва ны бу даў ні кі 
(ар ма тур шчы кі, бе тон шчы кі, му ля ры), а 
так са ма ва дзі це лі аў та ма бі ляў, пра даў цы, 
швач кі, сле са ры, элект ра га за звар шчы кі, 
цес ля ры, ста ля ры, элект ра ман цё ры, кан-
дук та ры, кант ра лё ры-ка сі ры, ку ха ры і інш. 
Пры чым 12% ва кан сій ары ен та ва ны на 
не ква лі фі ка ва ную і ніз ка ква лі фі ка ва ную 
ра бо чую сі лу. Ся род спе цы я ліс таў за па-
тра ба ва ны ін жы нер ныя кад ры, ура чы-спе-
цы я ліс ты, ме ды цын скія сёст ры.

• • •
Тац ця на Ку дзе віч ад зна чы ла, што ў 

Мін ску пра цяг ва ец ца пе ра раз мер ка ван-
не ра бот ні каў са сфе ры вы твор час ці ў 

сфе ру па слуг. Так, у апош няй за раз за ня-
та больш за 66% усіх пра цу ю чых. Зні жа-
ец ца за ня тасць на сель ніц тва ў буй ным 
пра мыс ло вым сек та ры, на транс пар це 
і ў су вя зі. Сё ле та ў пер шым паў год дзі 
ў Мін ску склаў ся ад моў ны ба ланс ру ху 
кад раў: коль касць пры ня тых на пра цу 
па поў ні ла коль касць зволь не ных толь кі 
на 87,4%.

Асо бы ста рэй за пра ца здоль ны ўзрост 
скла да юць сён ня 14% ад усіх тых, хто пра-
цуе ў Мін ску. А ў сфе рах ахо вы зда роўя і 
аду ка цыі кож ны чац вёр ты ра бот нік да сяг-
нуў пен сій на га ўзрос ту.

• • •
У го ра дзе ў са дзей ні чан ні за ня тас ці ў 

сту дзе ні—чэр ве ні гэ та га го да ме лі па трэ-
бу 12 ты сяч мін чан, з іх 7,2 ты ся чы бы лі 
за рэ гіст ра ва ны як бес пра цоў ныя. Па ста ян-
ную або ча со вую пра цу атры ма лі 5,8 тыс. 
ча ла век, у тым лі ку 3,5 тыс. бес пра цоў-
ных. Пе ры яд пра ца ўлад ка ван ня ў ся рэд-
нім склаў менш за 2 ме ся цы. Пра фе сій ная 
пад рых тоў ка і пе ра пад рых тоў ка ар га ні за-
ва на для 413 ча ла век, якія на ву ча лі ся па 
30 пра фе сі ях, най больш за па тра ба ва ных 
на рын ку пра цы.

• • •
Ся род за рэ гіст ра ва ных бес пра цоў ных у 

ста лі цы лі дзі ру юць муж чы ны: яны скла да-
юць 65%. Гэ тую тэн дэн цыю, ка лі бес пра-
цоўе ста но віц ца ўсё больш муж чын скім, 
спе цы я ліс ты на зі ра юць на пра ця гу апош ніх 
6 ме ся цаў.

Ся рэд ні ўзрост бес пра цоў ных у Мін ску 
скла дае 38 га доў.

Га рад скі мі ўла да мі пры ма юц ца ме ры 
для пры цяг нен ня бес пра цоў ных і не за ня-

тых гра ма дзян у бу даў ні чую га лі ну. Тым, 
хто звяр нуў ся ў служ бу за ня тас ці, бы ло 
вы да дзе на больш за 1,5 тыс. на кі ра ван няў 
для пра ца ўлад ка ван ня ў бу даў ні чыя ар га-
ні за цый го ра да. «У вы ні ку пра цу ў гэ тых 
ар га ні за цы ях атры ма лі 542 ча ла ве кі», — 
ска за ла Тац ця на Ку дзе віч.

• • •
У го ра дзе рас це пры ток за меж най 

пра цоў най сі лы. Гэ та звя за на з ак тыў-
ным пры цяг нен нем за меж ных ін вес ты-
цый. Уся го на пра цу ў Мінск па пра цоў ных 
да га во рах пры цяг ну ты 6261 за меж ны 
гра ма дзя нін. Па сло вах Тац ця ны Ку дзе-
віч, ка ля 70% пры ехаў шых на пра цу ў 
Мінск за меж ні каў пра цу юць ме на ві та ў 
бу даў ні чай сфе ры. У асноў ным гэ та му ля-
ры, цес ля ры, бе тон шчы кі, тын коў шчы кі, 
стра ха ры, элект ра ман таж ні кі, ар ма тур-
шчы кі.

Боль шасць за меж ні каў, якія пра цу юць у 
Мін ску, — гра ма дзя не Кі тая (33% ад агуль-
най коль кас ці), а так са ма Уз бе кі ста на, Літ-
вы, Лат віі, Тур цыі.

• • •
Суб сі дыі для ар га ні за цыі ўлас най спра-

вы за мі ну лыя паў го да атры ма лі больш за 
120 бес пра цоў ных мін чан. Боль шасць з іх 
ар га ні за ва ла прад пры маль ніц кую дзей-
насць у сфе ры па слуг. Гэ та ра монт ныя 
ра бо ты, роз ніч ны ган даль, транс парт ныя 
па слу гі.

Вар та на га даць, што суб сі дыі для ад-
крыц ця ўлас най спра вы пра да стаў ля-
юц ца бес пра цоў ным, за рэ гіст ра ва ным у 
ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не, якія з-за сі ту а цыі на рын ку 
пра цы не мо гуць атры маць пры дат ную 
пра цу і вы ра шы лі ар га ні за ваць знач ныя 
для го ра да ві ды прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці.

Па мер суб сі дыі скла дае 11 БПМ (1 БПМ, 
або бюд жэт пра жы ткова га мі ні му му, сён ня 
раў ня ец ца 1 млн 026 тыс. руб лёў).

Свят ла на БУСЬ КО.

ЗАНЯТАСЦЬ У МІН СКУ:
ТОЛЬ КІ ФАК ТЫ

Кан фе рэнц-за лаКан фе рэнц-за ла  ��

АБ НАЎ ЛЕН НЕ ФОР МЫ I ЗМЕС ТУ

У воб лас цi звыш 91 % на стаў нi каў 
ся рэд няй шко лы ма юць вы шэй шую 
аду ка цыю, больш за 78 % — вы шэй-
шую i пер шую ква лi фi ка цый ную ка-
тэ го рыю, а 4 ужо атры ма лi но вае ква-
лi фi ка цый нае зван не на стаў нiк-ме та-
дыст.

На 10 на ву чэн цаў пры хо дзiц ца 
1 кам п'ю тар, 77% уста ноў аду ка цыi 
асна шча ны вi дэа тэ ка мi, прак тыч на 
ўсе пад клю ча ны да iн тэр нэ ту, ма юць 
свае сай ты. Гэ тыя рэ сур сы мяр ку ец ца 
за дзей нi чаць для ўдзе лу школь нi каў у 
дыс тан цый ных алiм пi я дах, iн тэр нэт- 
алiм пi я дах, для дыс тан цый на га на ву-
чан ня спе цы я лiс таў.

ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» извещает 
своих акционеров о проведении 6 сен тяб ря 2013 го да вне о че ред но го 
общего собрания акционеров.
По вест ка дня:

1. О вы пла те дивидендов.
Собрание состоится в 15.00 в здании ОАО «Строительный трест № 

9, г. Витебск», по ад ре су: г. Витебск, ул. «Пра вды», 5.
Список акционеров для регистрации участников собрания бу дет 

сос тав лен по состоянию ре ест ра на 28 авгус та 2013 го да.
Регистрация акционеров проводится с 14.30 до 15.00.
Акционерам при се бе иметь па спорт, представителям — до ве рен-

ность.
Справки по те ле фо ну (8 0212) 60 28 93.
С материалами собрания мож но ознакомиться с 29 авгус та 2013 

го да в общем от де ле ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» по 
ад ре су: г. Витебск, ул. «Пра вды», 5.

На блю да тель ный со вет

УНП 300029266

Пра скан чэн не се зо на ад-
па чын каў, ле та і вяр тан не 
да на дзён нас ці свед чыць 
не толь кі на двор'е. Но вы 
па лі тыч ны се зон рас па ча-
ло Рэс пуб лі кан скае гра-
мад скае аб' яд нан не «Бе лая 
Русь». У Мін ску ўчо ра ад-
бы ла ся чар го вая на ра да яго 
Рэс пуб лі кан ска га Са ве та.

Аб мяр коў ва лі пы тан ні стра-
тэ гіч ныя. Га вор ка на су стрэ чы 
кі раў ніц тва РГА «Бе лая Русь» 
іш ла аб пад рых тоў цы і ўдзе ле 
струк тур ар га ні за цыі ў па лі тыч-
най кам па ніі 2014 го да па вы ба-
рах дэ пу та таў мяс цо вых Са ве-
таў дэ пу та таў ХХVІІ склі кан ня.

Аб тым, з чым на бу ду чыя 
вы ба ры ідзе «Бе лая Русь», 
рас ка заў стар шы ня аб' яд нан-
ня Аляк сандр Радзь коў.

— Ар га ні за цыя на бі рае сі лу, 
— пад крэс ліў Аляк сандр Мі-
хай ла віч. — За раз нас 140 ты-
сяч. Гэ та 2,5 пра цэн та ад уся го 
пра ца здоль на га на сель ніц тва 
кра і ны. Ад мет на, што мо ладзь 
скла дае 26 пра цэн таў у скла-
дзе «Бе лай Ру сі». Больш за 40 
пра цэн таў чле наў ар га ні за цыі 
пра цу юць у сфе ры аду ка цыі. Да 
нас пры хо дзяць но выя іні цы я-
тыў ныя і энер гіч ныя лю дзі. Там, 
дзе яны ўзна чаль ва юць «пяр-
віч кі», ад ра зу па чы нае ві ра ваць 
жыц цё: так ад бы ло ся ў Лу нін цы, 
Лель чы цах, ін шых кут ках Бе ла-
ру сі. Але трэ ба іс ці да лю дзей не 
толь кі ў га ра дах, вар та не за бы-
вац ца на ра ё ны, на вёс кі.

«Бе лая Русь» па шы рае і 
між на род ную дзей насць: пад-
пі са ны па гад нен ні аб су пра цоў-

ніц тве з поль скай пар ты яй «Са-
ма аба ро на», лат вій скай пар-
ты яй «Зго да», вы ка за лі на мер 
аб су пра цоў ніц тве прад стаў ні кі 
На род на-дэ ма кра тыч най пар-
тыі Та джы кі ста на.

Аляк сандр Радзь коў вы ка-
заў свае ад но сі ны да дыс ку-
сіі аб тым, ці па він на «Бе лая 
Русь» ста на віц ца па лі тыч най 
пар ты яй: «Так, мы моц ная па-
лі тыч ная сі ла, мы пад трым лі ва-
ем Прэ зі дэн та. І гра мад скасць 
доб ра ўспры мае «Бе лую Русь» 
у гэ тай якас ці. але боль шасць 
лю дзей ста віц ца да пар тый нас-
ці сён ня не га тыў на: маў ляў, ра-
ней бы ла КПСС, а за раз пар тыі 
з'яў ля юц ца ней кі мі мар гі наль-
ны мі плы ня мі».

Для лю бой па лі тыч най гра-
мад скай сі лы вы бар чая кам па-
нія ў струк ту ры ўла ды — гэ та 
мо мант іс ці ны. Бо праз вы ба-
ры, агі та цыю ёсць маг чы масць 
прый сці ў кож ны рэ гі ён. На 
дум ку Аляк санд ра Радзь ко ва, 
акра мя тра ды цый ных пры-
хіль ні каў «Бе лай Ру сі», ар га ні-
за цыя па він на больш шчыль-
на пра ца ваць з пры ват ны мі 
прад пры маль ні ка мі — гэ та 
кем лі выя, крэ а тыў ныя, дзёрз-
кія лю дзі.

Але як і ўся кая па лі тыч ная 
сі ла, якая па ва жае ся бе, «Бе-
лая Русь» уваж лі ва пры гля да-
ец ца да мо ла дзі. Аб тым, як 
пры ва біць да сва іх ідэй тых, 
хто праз пяць-дзе сяць га доў 
бу дзе вы ра шаль най сі лай у 
гра мад стве і кра і не, ду ма юць 
усе па лі ты кі. «Бе лая Русь» на-
стро е на так са ма ра шу ча. Ма ла 
та го, што амаль кож ны трэ ці ў 

ар га ні за цыі — ма ла ды ча ла век 
да 31 го да, дык яшчэ бы ло вы-
ра ша на па зна ё міць з «Бе лай 
Рус сю» бе ла рус кае юнац тва 
— праз мас тац кія, жур на лісц кія 
тво ры іх ад на год каў. У са ка ві ку 
аб' яў ле ны кон курс жур на лісц-
кіх ра бот «За ла тое пя ро Бе-
лай Ру сі». Учо ра ўзна га ро дзі лі 
пе ра мож цаў вы шэй на зва на га 
кон кур су твор чых ра бот у га лі-
не жур на ліс ты кі, які пра во дзі ла 
для юных фа то гра фаў, кі на-
ама та раў, жур на ліс таў і бло-
ге раў. Зра зу ме ла, што тэ мы 
твор ча га па лё ту па він ны бы лі 
быць звя за ны з той дзей нас цю, 
якую пра во дзіць гра мад скае 
аб' яд нан не. На суд жу ры бы ло 
прад стаў ле на 350 ра бот. Ар га-
ні за та раў кон кур су ві да воч на 
па ра да ва ла геа гра фія — шмат 
удзель ні каў з не вя лі кіх га ра доў 
і вё сак. Але са мым кра наль-
ным мо ман там цы ры мо ніі ўзна-
га ро джан ня ста ла зна ём ства 
са ста ліч най пе ра мож цай — 
Крыс ці най Ску ра то віч. Бо да 

жу ры і ўся го Рэс пуб лі кан ска га 
Са ве та «Бе лай Ру сі» звяр ну ла-
ся ма ці дзяў чын кі: са сля за мі 
ўдзяч нас ці яна рас ка за ла, што 
са ма шмат га доў та му пры еха-
ла ў Бе ла русь з Ар ме ніі, пра-
цуе на стаў ні цай, на бе ла рус кай 
зям лі на ра дзі ла і вы га да ва ла 
ча ты рох дзя цей і га на рыц ца 
тым, што яны — бе ла ру сы. Ка-
лек тыў ным пе ра мож цам ста лі 
юныя ма ла дзе чан скія жур на-
ліс ты з клу ба «Ма ла дзік» — 
яны зды ма юць кі но, зай ма юц-
ца фо та спра вай.

Ка лі ўзра да ва ная пры ем ны-
мі пры за мі мо ладзь з баць ка мі 
і на стаў ні ка мі ад пра ві лі ся на 
эк скур сію па Мін ску, удзель ні-
кі на ра ды шчы ра ві та лі яшчэ 
ад на го ге роя дня — юбі ля ра, 
ад на го з за сна валь ні каў «Бе-
лай Ру сі», Ге роя Бе ла ру сі Паў-
ла Ма ры е ва. Не ве ра год на, але 
факт: гэ та га пры го жа га, год на-
га і муд ра га ча ла ве ка він ша ва-
лі з 75-год дзем!

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

«ТА ЛЕ РАНТ НАСЦЬ —
НЕ ЗНА ЧЫЦЬ

АБЫ ЯКА ВАСЦЬ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Поль ска-бе ла рус кае па меж жа ты чыц ца жы ха роў дзвюх кра-
ін. Ёсць па меж жа з поль ска га бо ку, а ёсць з бе ла рус ка га. Жыц цё 
на па меж ных тэ ры то ры ях, на пэў на, уплы вае не толь кі на мо ву, але 
і на ха рак та ры лю дзей. Ці ка ва, ці ад чу ва ец ца роз ні ца ў лю дзях, 
што жы вуць на па меж жы ў за леж нас ці ад та го, гра ма дзя на мі якой 
кра і ны яны з'яў ля юц ца?

— Ры сай па меж жа па-мой му з'яў ля ец ца тое, што лю дзі, на ват ка лі 
раз маў ля юць на сва іх мо вах, ска жам, ад ны па-поль ску, дру гія ўжы ва-
юць бе ла рус кую га вор ку, то ў іх мо ву ўсё роў на пра ні ка юць эле мен ты 
— сло вы і на ват гра ма тыч ныя фор мы, спо саб вы маў лен ня — з ін шай 
мо вы. І гэ та з'яў ля ец ца ад на ча со ва ней кім эле мен там, які іх, як лю-
дзей, ад роз ні вае; але ў той жа час вя лі кая су поль насць, нось бі та мі 
мо вы якой яны з'яў ля юц ца фак тыч на, пры па да бняе да ся бе. Так што 
ней кай вя лі кай роз ні цы не бу дзе. Але бу дзе роз ні ца, якая вы клі ка на 
знеш ні мі аб ста ві на мі, дзяр жаў ны мі ўмо ва мі. На прык лад, на па меж жы 
ў Поль шчы бе ла рус кія га вор кі пе ра поў не ны ўжо ця пер, на ват у па раў-
на нні з ты мі ра ней шы мі ча са мі, ка лі я па ча ла гэ тым зай мац ца (а гэ та 
амаль па ло ва ве ку). Яны на сы ча ны па ла ніз ма мі ў боль шай сту пе ні, 
чым гэ та на зі ра ец ца ў поль скай мо ве тут, на Бе ла ру сі. У Бе ла ру сі, 
акра мя бе ла рус кай лек сі кі і струк ту ры мо вы, вя лі кую ро лю па чы нае 
ады гры ваць рус кая. Факт, што ў га ра дах больш га во раць па-рус ку, не 
мо жа не ад біц ца і на сель скіх жы ха рах. Фак тыч на гэ тая роз ні ца ёсць. 
У Літве больш вы раз на за ха ва на поль ская мо ва, бо там з кан ца вай ны 
і па сён няш ні дзень ёсць поль скія шко лы... Знеш няя роз ні ца ады гры вае 
ро лю, але ёсць увесь час мно га су поль на га. Аб' яд ноў вае так са ма тое, 
што з ад на го і дру го га бо ку дзяр жаў най мя жы ёсць бал тый скі суб страт 
на па меж жы, якое я да сле дую.

— Як на ва шу дум ку, ці ад роз ні ва юц ца па між са бой бе ла ру сы 
з Поль шчы і бе ла ру сы з Бе ла ру сі — па ха рак та рах і стаў лен ні да 
сва ёй род най куль ту ры?

— Гэ та пы тан не, хут чэй, да псі хо ла га, чым мо ва ве да. Бу ду ка заць 
пра сваё ад чу ван не, зы хо дзя чы з улас на га во пы ту, які не мо жа быць 
ты по вым і які нель га аб агуль няць. У Бе ла ру сі я су стра ка ю ся з бе ла-
ру са мі, якія мя не ўспры ма юць як поль ку, якая ці ка віц ца імі, якая іх 
ста ра ец ца ра зу мець. Мне ляг чэй з ва мі  (з бе ла ру са мі з Бе ла ру сі) 
быць у кан так це, чым з бе ла ру са мі з Поль шчы, бо яны ма юць ней кі 
эле мент кан флік ту як мен шасць су праць той боль шас ці, з якой я 
зы хо джу.

— Вы па мя та е це час, ка лі па чы на лі свае да сле да ван ні ў Бе-
ла ру сі, — якое та ды, га доў 50 та му, бы ло стаў лен не лю дзей да 
бе ла рус кай мо вы ў па раў на нні з ця пе раш нім днём?

— Маё ад чу ван не за ле жыць ад ася род дзя, у якім я зна хо джу ся. 
Я па чы на ла сваю ста жы роў ку ся род мо ва ве даў Ака дэ міі на вук Бе ла-
ру сі. Мы тады па між са бою толь кі па-бе ла рус ку кан так та ва лі, а ця пер 
вы ка рыс тоў ва ец ца не толь кі бе ла рус кая. Але заў сё ды бы ло так, што 
ка лі я на ву лі цы, у кра ме ці ў транс пар це неш та ска за ла па-бе ла рус ку, 
то гэ та вы клі ка ла пэў нае здзіў лен не. Ней кай вя лі кай роз ні цы я не ба чу. 
Ба чу ад ну роз ні цу: ка лі пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за рэс пуб лі ка 
ста ла са ма стой най кра і най, па чаў ся пра цэс бе ла ру сі за цыі, то больш 
лю дзей па-бе ла рус ку га ва ры ла. Мая пра ца ў якас ці па сла да ва ла маг-
чы масць су стра кац ца з людзь мі ва ўла дзе ці дып ла ма та мі, якія вы сту-
па лі па-бе ла рус ку. Ця пер на з'ез дзе сла віс таў усе афі цый ныя асо бы 
га ва ры лі па-бе ла рус ку. Ха це ла ся б, каб па каз ва лі прык лад і да лей.

— А па вод ле ста сун каў з прос ты мі людзь мі што ад чу ва ец ца?
— Прос тыя лю дзі, якія жы вуць на вёс цы і якія не ўспры ма юць мя-

не як чу жо га, бу дуць ужы ваць сваю га вор ку. Яна так са ма мае уплыў 
ра сій скі ці поль скі, але га во раць лю дзі, га лоў ным чы нам, па-свой му. 
У го ра дзе ўсё ж та кі па-ін ша му, у су вя зі з тым, што заў сё ды быў аванс 
або ў кі рун ку поль скай мо вы, або ў кі рун ку ра сей скай. Я па мя таю та-
кое зда рэн не: су стрэ ла ў ней кай гас ці ні цы чу жую жан чы ну, якая там 
пра ца ва ла. На пэў на, пры бі раль шчы цай бы ла. І яна га ва ры ла на кла-
січ най тра сян цы. У су вя зі з гэ тым я за га ва ры ла з ёй па-бе ла рус ку, бо 
ду ма ла, што ёй так бу дзе ляг чэй. І гэ та яе па крыў дзі ла так, што яна 
на огул пе ра ста ла са мною раз маў ляць...

— Бе ла рус кі ха рак тар — вель мі за гад ка вы, на ват для нас са-
міх... І ча сам зда ец ца, што стан мо вы ад гэ та га ха рак та ру так са ма 
за ле жыць. Бо цяж ка ўя віць, каб ад род най мо вы ад мо ві лі ся па ля-
кі, на шы су се дзі з Укра і ны сваю мо ву ад стой ва юць. Вы ро дам з 
Львоў шчы ны, ве да е це ха рак та ры лю дзей — поль скіх, укра ін скіх, 
бе ла рус кіх. Якая ро ля ха рак та ру на ро да, мен та лі тэ ту ў моў ным 
пы тан ні?

— Я зы хо джу з та го ста но ві шча, што ча ла вец тва амаль што цэ-
ла га све ту ад ноль ка вае. Ёсць эле мен ты куль тур ныя ці гіс та рыч ныя, 
якія ўплы ва юць на даў нія ад роз нен ні, што вы пра ца ва лі ся гіс то ры яй. 
Не ка то рыя эма цы я наль ныя ры сы ад роз ні ва юць лю дзей. Я на зі раю 
роз ні цу па між па ля ка мі са Льво ва і па ля ка мі з Віль ню са ці з Бе ла ру сі, 
але каб па тлу ма чыць сут насць гэ тай роз ні цы, то трэ ба быць не толь кі 
мо ва ве дам, але псі хо ла гам...

— Вы ка за лі, што каб чымсь ці зай мац ца (да сле да ваць), трэ ба 
гэ та моц на лю біць. На што па ра і це звяр нуць ува гу (да сле да ваць, 
ці ка віц ца) нам у бе ла рус кай куль ту ры, каб атры маць сты мул 
лю бо ві?

— Я ду маю, што вы мо жа це знай сці мно гае ў аў тэн тыч най гіс то рыі 
бе ла рус кіх зя мель. У пісь мен нас ці, у на ват пісь мен нас ці су час най. 
Я ка лісь ці бы ла вель мі ўра жа на, ка лі мне ма ла дая сту дэнт ка ска за ла, 
што яна не чы тае Бы ка ва, бо яе не ці ка віць бе ла рус кая лі та ра ту ра. 
А я ка жу: «А ты хоць ад ну кні гу яго ўзя ла ў ру кі?.. Вазь мі і па ба чыш, ці 
мож на гэта не лю біць...» Я за хап ля ю ся твор час цю роз ных пісь мен ні-
каў. У вас жа ў 1920-я га ды бы лі цу доў ныя лі та ра та ры! Гэ та не праў да, 
што ў Бе ла ру сі толь кі Ку па ла і Ко лас. Па чы тай це ран ня га Ду боў ку!.. 
Мяр кую, што з-за гіс та рыч ных умоў бе ла рус кая куль ту ра не ме ла 
сты му лу па ка заць ся бе. А ка лі па ка жа це, то ёсць чым па хва ліц ца: 
і ар ха і кай ці ка вай, і пэў най моў най спе цы фі кай, і доб ра зыч лі вас цю 
лю дзей. Мно га га во рыц ца ад нос на бе ла рус кай та ле рант нас ці. Яна 
ёсць. Але та ле рант насць — не зна чыць абы яка васць. ... Я маю шмат 
зна ё мых ся род прос тых вяс ко вых лю дзей, якія вель мі цэ няць сваё. 
На прык лад, ся род поль скіх бе ла ру саў. Ка лі я па чы на ла пра цу, вель мі 
час та су стра ка ла ся з та кім акрэс лен нем: «Мы па прос ту га во рым». 
Ця пер ма ла хто ска жа «па прос ту», ця пер га во раць «па-свой му». 
Ра зу ме ю чы: гэ та на ша мо ва. Гэ та на ша род ная мо ва. Так што ўзро-
вень свя до мас ці, на маю дум ку, рас це. Ка лісь га ва ры лі пра фе но мен 
«ту тэй шых», ча му пры све ча на Ку па ла ва дра ма. Сло ва «ту тэй шыя» 
жы ву чае, але ад на ча со ва на мно га час цей ужо су стра ка ем акрэс лен-
не «бе ла ру сы».

Для та го, каб знай сці ўлас ную то ес насць, ёсць гіс то рыя. У ёй зной-
дуц ца ад ка зы. І пад каз кі. Для мя не, як для да след чы ка, з'яў ля ец ца 
іс тот ным, што на пра ця гу не ад на го ста год дзя, ка лі бе ла рус кая шлях та 
аль бо па ла ні за ва ла ся аль бо ру сі фі ка ва ла ся з-за ней кіх са цы яль-
ных аван саў, з бе ла рус кай мо вай за ста ваў ся прос ты вяс ко вы на род. 
Дзя ку ю чы гэ та му на ро ду бе ла рус кая мо ва тры вае, яна пе ра жы ла за 
стагоддзі ўсе пе ры я ды не спры яль ныя для яе раз віц ця, гэ та са мае га-
лоў нае. Тое, што мо ва жы ве — факт па ка заль ны. Зна чыць, яна мае 
пэў ную каш тоў насць для лю дзей.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

«БЕ ЛАЯ РУСЬ»:
КАБ ВЫЙ ГРА ВАЦЬ — ТРЭ БА ПРА ЦА ВАЦЬ
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На 1 лі пе ня ўзро вень 
за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя 
ў Мін ску склаў 0,1% ад эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва.

Аляксандр Радзькоў узнагароджвае пераможцаў творчага конкурсу сярод моладзі.Аляксандр Радзькоў узнагароджвае пераможцаў творчага конкурсу сярод моладзі.

ДА ДАТ КО ВЫ ЗА РО БАК У г. МІН СКУ
Са цы я ла гіч ная служ ба ажыц цяў ляе на бор су пра цоў ні каў для пра-

вя дзен ня па ква тэр ных апы тан няў на сель ніц тва ў г. Мін ску. Да дат ко вы 
за ро бак, сва бод ны гра фік пра цы, які да зва ляе пра во дзіць апы тан не ў 
лю бы зруч ны час.

Асноў ныя па тра ба ван ні: ка му ні ка бель насць, ад каз насць, здоль насць 
вы клі каць да вер, вы раз ная мо ва.

Тэ ле фа на ваць з 14.00 да 18.00, акра мя су бо ты і ня дзе лі.
Кан такт ныя тэ ле фо ны: 8 017 203 68 68, 

8 029 877 74 68 (МТС), 8 029 303 92 33 (Вел ком).

МЕТ РО ЗА ПРА ЦУЕ «ПА-ЗІМ НЯ МУ»
З 1 ве рас ня цяг ні кі ў мін скай пад зем цы бу дуць ру хац ца з ін тэр-
ва лам у дзве хві лі ны. Як свед чыць прэс-служ ба ка му наль на га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Мін скі мет ра па лі тэн», гэ та зме на 
рас паў сюдж ва ец ца толь кі на най больш на пру жа ны ў пла не 
коль кас ці па са жы раў час: у пер шай па ло ве дня з 7.00 да 9.00, 
у дру гой — з 16.00 да 19.00.

Тра ды цый на з 1 чэр ве ня па 31 жніў ня мет ро пра цуе па лет нім гра фі-
ку. Па коль кі на гэ ты час пры па да юць ка ні ку лы ў сту дэн таў і школь ні каў, 
а так са ма вя лі кая коль касць пра цоў ных ад па чын каў, па са жы ра па ток 
звы чай на зні жа ец ца, ін тэр ва лы па між цяг ні ка мі ста но вяц ца больш 
доў гі мі, ска ра ча ец ца коль касць са ста ваў, што вы хо дзяць на лі нію. 
Во сен ню ж «ці хі пе ры яд» за кан чва ец ца і мет ро зноў пе ра хо дзіць на 
зі мо вы гра фік пра цы.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.


