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Ка лек тыў Мінск ага га рад ско га цэнт ра не ру хо мас ці вы каз-
вае шчы рыя спа чу ван ні вя ду ча му спе цы я ліс ту сек та ра па за-
бес пя чэн ні эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня не ру хо май ма ё мас ці 
Бан да рэн цы Але не Дзміт ры еў не ў су вя зі з на пат каў шым яе 
го рам — смер цю МУ ЖА.

Бе ла рус ства рыў вэб-сайт між на-
род на га ўзроў ню — свое асаб лі-
вую кры мі наль ную са цы яль ную 
сет ку. З да па мо гай апош няй аб'-
яд наў больш за 100 гра ма дзян 
роз ных дзяр жаў, якія ва ло да юць 
на вы ка мі здзяйс нен ня зла чын-
стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло-
гій. Кож ны з «кар да раў» спе цы-
я лі за ваў ся на вы ка нан ні пэў най 
ро лі ў пра цэ се пад рых тоў кі і 
здзяйс нен ня кра дзя жоў.

— Зла чын ная гру па з вы ка ры стан-
нем раз га лі на ва най сіс тэ мы вэб-сер-
ве раў рас паў сюдж ва ла ў ін тэр нэ це 
пра гра му — так зва ны фаль шы вы 
ан ты ві рус, — па тлу ма чыў след чы па 
асаб лі ва важ ных спра вах упраў лен-
ня па рас сле да ван ні зла чын стваў 
су праць ін фар ма цый най бяс пе кі і 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці га лоў на-
га след ча га ўпраў лен ня След ча га 
ка мі тэ та Бе ла ру сі Іван СУД НІ КО-
ВІЧ. — Пра гра ма цал кам імі та ва ла 

пра цу ан ты ві рус на га пра грам на га за-
бес пя чэн ня, але пры гэ тым па каз ва ла 
лжы выя па ве дам лен ні аб за ра жэн ні 
кам п'ю та ра шмат лі кі мі ві ру са мі, якіх на 
са мой спра ве не бы ло, і пра па ноў ва ла 
на быць поў ную вер сію, каб аба ра ніць 
кам п'ю тар. На па ло ха ныя ка рыс таль ні-
кі кам п'ю та раў па кі да лі на спе цы яль-
ных сай тах зла мыс ні каў рэ кві зі ты сва-
іх пла цеж ных карт. На іў на мер ка ва лі, 
што та кім чы нам куп ля юць ле галь нае 
ан ты ві рус нае пра грам нае за бес пя чэн-
не ў на дзей на га вы твор цы.

Та кім чы нам, за ча ты ры ме ся цы ар-
га ні за ва ная зла чын ная гру па здзейс-
ні ла больш за 260 тыс. эпі зо даў кра-
дзя жоў з карт-ра хун каў на су му звыш 
$18 млн. Па цяр пе лы мі ад зла чын най 
дзей нас ці ста лі больш за 200 тыс. гра-
ма дзян, якія пра жы ва юць у 125 дзяр-
жа вах.

— Асноў ныя срод кі атрым лі ваў не-
па срэд на кі раў нік зла чын най гру пы, 
які за тым раз мяр коў ваў іх па між усі мі 

ўдзель ні ка мі, — ад зна чыў Іван Суд-
ні ко віч. — Яго за тры ма лі ў Кі е ве. У 
яго га ра жы зна хо дзі ла ся пяць да ра гіх 
аў та ма бі ляў. Кошт кож на га скла дае 
ад $100 тыс. Ма ё масць кан фіс ка ва-
на. Ас тат нія ўдзель ні кі гру пы атрым-
лі ва лі гро шы ў за леж нас ці ад сва ёй 
ро лі. Вы пла ты не ка то рым з іх да ся га лі 
$600 тыс.

Акра мя кі раў ні ка, за тры ма ны і зна-
хо дзяц ца пад вар тай яшчэ тры ак тыў-
ныя ўдзель ні кі ар га ні за ва най зла чын-
най гру пы — усе гра ма дзя не Бе ла ру сі. 
Іх ся рэд ні ўзрост — 25 га доў. Ма ла дым 
лю дзям па гра жае зня во лен не тэр мі-
нам да 15 га доў.

На дзея ДРЫ ЛА.

З па сёл ка Бобр 
Круп ска га ра ё на 
па тэ ле фа на ваў з пы тан нем 
Мі ха іл Ула дзі мі ра віч Кар ней ка. 
Да ты чы ла ся яно 
звад ка ва на га га зу ў ба ло нах 
для на сель ніц тва, дак лад ней, 
кош ту на яго.

— Вось пра чы таў дня мі ў ва шай га-
зе це, што ца на на звад ка ва ны пры род-
ны газ для на сель ніц тва па вя лі чы ла ся 
на 4 пра цэн ты. Але га вор ка іш ла пра 
«бла кіт нае па лі ва», якое рэа лі зу ец ца ў 
ма ла літ раж ных ба ло нах аб' ёмам 1-27 
літ раў. У той жа час бы ло па зна ча на, 
што ца на на газ у ба ло нах аб' ёмам 50 
літ раў за ста ец ца ра ней шай. Дык вось, 
я ня даў на за мо віў са бе та кі ба лон, і 
мне яго пры вез лі па ца не 56 700 руб-
лёў. Пры клад на ме сяц та му я пла ціў за 
ана ла гіч ны ба лон толь кі 48 100 руб лёў. 
Як гэ та ра зу мець? — пы таў ся наш за-
яў нік.

У Круп скім цэ ху звад ка ва на га і пры-
род на га га за (гар га зе) нам па тлу ма-
чы лі, што атры ма лі афі цый ны ліст ад 
«Мі набл га за», дзе ўка за ны но выя цэ ны 
на пры род ны звад ка ва ны газ. У пры-

ват нас ці, ця пер за адзін кі ла грам га зу 
спа жыў цы па він ны пла ціць 2,7 ты ся чы 
руб лёў. За 50-літ ро вы па аб' ёме ба лон 
вы хо дзіць як раз на зва ныя 56,7 ты ся чы 
руб лёў. «Гэ ты ліст мы атры ма лі 2 каст-
рыч ні ка і з сён няш ня га дня па ча лі раз-
во зіць ба ло ны па но вай ца не», па ве да-
мі лі «Звяз дзе» на прад пры ем стве.

Кан чат ко ва кроп кі над «і» рас ста ві-
лі ў «Мі набл га зе». Са праў ды, зга да нае 
чы та чом па вя лі чэн не з па чат ку ме ся ца 
ца ны звад ка ва на га пры род на га га зу на 
4 пра цэн ты за кра ну ла ма ла літ раж ныя 
ба ло ны аб' ёмам 1-27 літ ры. Та кое ра-
шэн не, на га да ем, змя шча ла ся ў па ста-
но ве Мі ніс тэр ства эка но мі кі. Цэ ны на газ 
у ба ло нах аб' ёмам 50 літ раў да ку мент не 
за кра наў, та му што яны мі ніс тэр ствам... 
не рэ гу лю юц ца.

У «Мі набл га зе» да лей па ве да мі лі, 
што па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 
27 ве рас ня 2013 го да № 849 бы лі ўне-
се ны змя нен ні ў па ста но ву Са ве та Мі-
ніст раў ад 4 лю та га 2011 го да № 138, 
згод на з які мі і па вы сі лі ся цэ ны на звад-
ка ва ны пры род ны газ у ба ло нах аб' ёмам 
50 літ раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УКРА ЛІ $18 МЛН З ДА ПА МО ГАЙ 
ФАЛЬ ШЫ ВА ГА АН ТЫ ВІ РУ СА 

Ах вя ра мі зла чын най гру пы пад кі раў ніц твам бе ла ру са 
ста лі больш за 200 тыс. гра ма дзян са 125 кра ін

Да вед ка «Звяз ды»
След чы ка мі тэт Бе ла ру сі атры-

маў сер ты фі кат і ўзна га ро ду ад 
кам па ніі Vіsa за ўклад у ба раць бу 
з кі берз ла чын нас цю.

ЧА МУ «ПА ЦЯ ЖЭ ЛІ» 
ГА ЗА ВЫЯ БА ЛО НЫ?

БУ ДЗЕ РАС КРЫ ТАЯ І «ЛІД СКАЯ СПРА ВА»
Бе ла рус кія сы шчы кі, як і іх ка ле гі з мно гіх кра ін СНД, 
ад зна ча юць сё ле та 95-год дзе кры мі наль на га вы шу ку. 
У 1918 го дзе ў гэ ты дзень НКУС РСФСР пры ня ў Па ла-
жэн не аб са вец кім кры мі наль ным вы шу ку, ор га ны яко га 
ства ра лі ся ў га ра дах з на сель ніц твам не менш за 40-45 
ты сяч ча ла век «для ахо вы рэ ва лю цый на га па рад ку шля-
хам сак рэт на га рас сле да ван ня зла чын стваў кры мі наль-
на га вы шу ку і ба раць бы з бан ды тыз мам».

У На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя Я. Ку па лы на ўра-
чыс тым схо дзе ве тэ ра наў, су пра цоў ні каў вы шу ку і чле наў іх сем' яў 
леп шыя сы шчы кі атры ма лі ўзна га ро ды з рук кі раў ніц тва МУС.

— Кры мі наль ны вы шук як ад но з вя ду чых апе ра тыў ных пад раз-
дзя лен няў ор га наў унут ра ных спраў вя лі кую ўва гу на дае між на род-
на му су пра цоў ніц тву, бо зла чын насць не мае ме жаў, — ска заў пер-
шы на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі — на чаль нік 
кры мі наль най мі лі цыі Ва лян цін МІХ НЕ ВІЧ. — Сён ня свя та, ад нак 
ра ні цай мы аб мяр коў ва лі ра бо чыя пы тан ні. Шэ раг спраў сён ня зна-
хо дзяц ца на кант ро лі. У тым лі ку «лід ская спра ва» — за бой ства 
дзвюх су пра цоў ніц ма га зі на 15 ве рас ня. Да рас сле да ван ня пад-
клю ча ны леп шыя сы шчы кі кры мі наль на га вы шу ку, і мы рас кры ем 
гэ та зла чын ства... Вя лі кая ўва га, па вод ле слоў Ва лян ці на Міх не ві ча, 
на да ец ца сён ня між на род на му су пра цоў ніц тву. МУС Бе ла ру сі па-
ста ян на ўза е ма дзей ні чае са сва і мі ка ле га мі з су сед ніх кра ін. Та му 
па він ша ваць бе ла рус кіх сы шчы каў пры еха лі прад стаў ні кі Літ вы і 
Укра і ны. Да слаў свае він ша ван ні і ра сій скі бок. Стар шы ня ве тэ-
ран скай ар га ні за цыі МУС Вік тар ПІС КА РОЎ на га даў, якім цяж кім 
і ах вяр ным быў па ча так ства рэн ня служ бы кры мі наль на га вы шу ку. 
Так, у га ды вай ны ў пар ты зан скім ру ху ўзя лі ўдзел ка ля 2 ты сяч 
та кіх су пра цоў ні каў. 200 з іх за гі ну лі ў ба ях з ня мец кі мі за хоп ні ка мі. 
Скла да ная ста рон ка — і ба раць ба пас ля вай ны, ка лі на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі дзей ні ча ла ка ля 300 бан дыц кіх фар мі ра ван няў, якія аб'-
яд на лі звыш 20 ты сяч бан ды таў. За ба раць бу з бан ды тыз мам у 
вы ні ку ўзна га ро дзі лі ка ля 1,5 ты ся чы ча ла век. 

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

СКУЛЬП ТУ РЫ Ў ПА ДА РУ НАК ГО РА ДУ
Скульп та ры з Мін ска, Ма гі лё ва і Са лі гор ска Ула дзі мір Пі пін, 
Кар ней Аляк се еў, Аляк сандр Бац ві нё нак, Ула дзі мір Ла мей-
ка і Ігар За сі мо віч па за пра шэн ні свай го гро дзен ска га ка ле гі 
Ула дзі мі ра Пан ця ле е ва пры еха лі па пра ца ваць у го рад над 
Нё ма нам. І па кі нуць там у па да ру нак свае ра бо ты.

Ідэю пле нэ ра (ён доў жыў ся ме сяц) пад тры ма лі мяс цо выя ўла-
ды, ба зу для пра цы ў вёс цы Пуш ка ры скульп та рам пра да ста ві ла 
прад пры ем ства «Бу доў ля», якое спе цы я лі зу ец ца на апра цоў цы 
на ту раль на га ка ме ню, а ма тэ ры ял для твор час ці шу ка лі ў ту тэй-
шых мяс ці нах. Пры ро да ака за ла ся шчод рай на вы дат ныя ва лу ны, 
і ў вы ні ку з'я ві лі ся скульп ту ры «Га ра дзен ская во сень», «Ар фей і 
Эў ры ды ка», «Му за мас тац тва», «Пят руш ка», «Пес ня пра Ка ло-
жу», «Ка мень для па ца лун каў»... Мяр ку ец ца, што яны «атры ма-
юць пра піс ку» ў роз ных мес цах го ра да ў на ступ ным го дзе, ка лі 
Грод на бу дзе куль тур най ста лі цай Бе ла ру сі.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

СУ СЕ ДЗI ВЫ РА ТА ВА ЛI 
ПЕН СI Я НЕ РА З СЫ НАМ

У Вi цеб ску з трох па ка ё вай ква тэ ры, якая га рэ ла, су се дзi 
вы ра та ва лi пен сi я не ра з сы нам.

— Па жар па чаў ся ў ква тэ ры на чац вёр тым па вер се дзе вя цi па-
вяр хо ва га жы ло га до ма на ву лi цы П. Броў кi. Су се дзi да пры ез ду 
па жар ных вы ве лi з ахоп ле най по лы мем ква тэ ры 64-га до ва га 
гас па да ра i яго 39-га до ва га сы на, а вы ра та валь нi кi эва ку i ра ва лi 
дзе сяць ча ла век, — па ве да мi ла Ма ры на Фан до, прэс-сак ра тар 
Вi цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сi ту а цы ях. У 
вы нi ку па жа ру ў па коi знi шча на ма ё масць, у ква тэ ры за ку ра ны 
сце ны, столь. Як мяр ку ец ца, пры чы на па жа ру — не асця рож-
насць пры ку рэн нi ў не цвя ро зым ста не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

АБА КРА ЛА БАНК, У ЯКІМ ПРА ЦА ВА ЛА
След чы ка мі тэт па чаў кры мі наль ную спра ву ў да чы нен-
ні да су пра цоў ні цы БТА-бан ка. Жан чы на па да зра ец ца 
ў тым, што пры сво і ла ве лі зар ную су му гро шай, што 
на ле жыць фі нан са вай уста но ве.

32-га до вая су пра цоў ні ца бан ка зай ма ла па са ду спе цы я ліс та 
па ака зан ні роз ніч ных бан каў скіх па слуг. Па вод ле па пя рэд ніх 
да ных след ства, яна вы ка рыс та ла сваё служ бо вае ста но ві шча 
і пры сво і ла 120 ты сяч еў ра, 126 ты сяч до ла раў і 1,47 міль ё на 
ра сій скіх руб лёў. Па да зра ва ная за тры ма на. Ёй па гра жае да 12 
га доў па збаў лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

На дзея ДРЫ ЛА.

КАН ФІС КА ВА ЛІ АБУТ КУ НА ПАЎ МІЛЬ ЯР ДА
У Ві цеб ску су пра цоў ні кі пад атко вай у кра ме пры ват на-
га прад пры ем ства ўста на ві лі факт рэа лі за цыі адзен ня 
і абут ку (ка ля 1,4 ты ся чы адзі нак на су му 509 міль ё наў) 
без на яў нас ці да ку мен таў, якія па цвяр джа юць іх на-
быц цё і вод пуск та ва раў для рэа лі за цыі. Так са ма ўста-
ноў ле на па ру шэн не па рад ку мар кі роў кі кант роль ны мі 
зна ка мі больш як 608 пар абут ку на су му 323 міль ё ны 
руб лёў. Та вар арыш та ва ны і кан фіс ка ва ны.

— За гэ та пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная ад каз насць — 
штраф, па мер яко га мо жа склас ці да пя ці дзе ся ці ба за вых ве лі-
чынь з кан фіс ка цы яй та ва раў, вы руч кі, — па ве да мі лі ў пад атко вым 
ве дам стве. І ў По лац ку пры пра вер цы кра мы пры ват на га прад-
пры ем ства бы ла вы яў ле на рэа лі за цыя абут ку, су мак агуль ным 
кош там 213 міль ё наў руб лёў без да ку мен таў... А яшчэ 841 па ра 
на су му 210 міль ё наў руб лёў пра да ва лі без на яў нас ці кант роль ных 
зна каў. Вы яві лі і яшчэ ад но па ру шэн не: у кра ме ня ма пла цеж на га 
тэр мі на ла для пры ёму плас ты ка вых бан каў скіх кар так.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КАНЬ ЯК НА 100 МЛН
У ста лі цы вы яў ле на буй ная пар тыя кань яч на га спір ту.

Спа чат ку су пра цоў ні кі пад раз дзя лен няў па ба раць бе з эка на міч-
ны мі зла чын ства мі ГУ УС і Цэнт раль на га РУ УС ра зам з пад атко вы мі 
ін спек та ра мі знай шлі спір таз мя шчаль ную вад касць у га раж на-бу-
даў ні чым ка а пе ра ты ве ў Фрун зен скім ра ё не. Кань яч ны спірт быў у 
5-літ ро вых ка ніст рах, якіх апе ра тыў ні кі на лі чы лі аж но 581. Ёміс тас ці 
не бы лі пра мар кі ра ва ны ад па вед ным чы нам. Вы свет лі ла ся, што груз 
па сту піў у Мінск з тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, а ў та ва ра су пра-
ва джаль ных да ку мен тах ён быў па зна ча ны як «Аў та хі мія». Пад час 
да лей шых пра ве рач ных ме ра пры ем стваў апе ра тыў ні кі вый шлі на 
яшчэ ад ну част ку гэ тай жа пар тыі. На гэ ты раз у га ра жы га раж на-
бу даў ні ча га ка а пе ра ты ва, раз ме шча на га ў мік ра ра ё не Се раб ран ка, 
бы ло зной дзе на яшчэ 625 літ раў ана ла гіч най спір таз мя шчаль най 
вад ка сці. Уся пар тыя на агуль ную су му больш за 100 міль ё наў руб лёў 
кан фіс ка ва на. У да чы нен ні да асоб, якія ар га ні за ва лі не ле галь ную 
па стаў ку кань яч на га спір ту ў Мінск, пра во дзіц ца пра вер ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЕ ЛЕ ГАЛЬ НЫ ТАК СIСТ «ЗГУ БIЎ» КО ЛЫ
Да во лi пра цяг лы час адзiн жы хар Ча ву саў у якас цi «бам-
бi лы» за раб ляў ня дрэн ныя гро шы. Тое, што аб гэ тым 
доб ра вя до ма кам пе тэнт ным ор га нам, муж чы ну моц на не 
тур ба ва ла. Ра ней ён не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да ад мi-
нiст ра цый най ад каз нас цi за за ня так прад пры маль нiц кай 
дзей нас цю без дзяр жаў най рэ гiст ра цыi.

Ад нак у жнiў нi мяс цо выя пад атко выя iн спек та ры «зла вi лi» яго 
не па срэд на пры ака зан нi па слуг так сi без дзяр жаў най рэ гiст ра цыi 
ў якас цi iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка. На «шэ ра га» так сiс та 
склалi пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi, а аў та ма-
бiль «Форд Гэ лак сi» кош там 77,9 млн руб лёў арыш та ва лi, па ве да мi-
лi рэ дак цыi ў прэс-служ бе МПЗ. По тым гас па дар чы суд Ма гi лёў скай 
воб лас цi аштра фа ваў эка на мiч на га «рэ цы ды вiс та» на 3 млн руб лёў 
з кан фiс ка цы яй аў та ма бi ля ў да ход дзяр жа вы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ме на ві та з жыл лё вы мі праб-
ле ма мі да вя ло ся раз бі рац ца 
на пры ёме гра ма дзян стар-
шы ні Ма гі лёў ска га абл вы-
кан ка ма Пят ру РУД НІ КУ.

Шмат дзет ная ма ці, якая пра-
цуе на прад пры ем стве «Ма гі-
лёў хім ва лак но», звяр ну ла ся да 
кі раў ні ка воб лас ці з прось бай 
да па маг чы ра за брац ца з іль го-
та мі і фі нан са вы мі маг чы мас ця мі 
на па бу до ву но ва га жыл ля. Яна 
мае тра іх дзя цей, жы ве ў бло ку 
ін тэр на та, пра цуе па ка ёў кай на 
ба зе ад па чын ку, атрым лі вае за-
ро бак у 2 міль ё ны руб лёў плюс 
да па мо гу на дзя цей, та му ма тэ-
ры яль нае ста но ві шча гэ тай сям'і 
нель га на зваць тры ва лым.

Дзяр жа ва, вя до ма, кла по ціц-
ца пра но вае жыл лё для шмат-
дзет ных сем' яў, та му жан чы на 
мо жа быць па-за чар гой уклю-
ча на ў спіс бу даў ні ча га ка а пе-
ра ты ву: яна атры мае льгот ны 
крэ дыт, а боль шую част ку за-
тра ча ных на па бу до ву жыл ля 
гро шай кам пен суе бюд жэт. Тым 
не менш, і пры гэ тых спры яль-
ных умо вах за ста ец ца су ма 
гро шай, якую па він на ўнес ці 
са ма сям'я, і гэ та не адзін міль-
ён руб лёў, і на ват не два-тры. 
Раз ліч ваць шмат дзет ная ма ці 
мо жа толь кі на ся бе, та му яна 
ўваж лі ва слу ха ла па ра ды кі раў-
ні коў, якія вы ні ка лі з раз лі каў, 
пра ве дзе ных тут жа.

Пётр Руд нік пра па на ваў за яў-
ні цы бу да ваць мен шую па пло-

шчы і коль кас ці па ко яў ква тэ ру, 
а так са ма пе ра вес ці ся на ін шую 
пра цу ў «Ма гі лёў хім ва лак но», 
дзе быў бы боль шы за ро бак. 
Сён ня прад пры ем ства мае па-
трэ бу ў кад рах не ка то рых спе-
цы яль нас цяў, і пас ля пе ра на ву-
чан ня мож на атрым лі ваць боль-
шы за ро бак і мець, ад па вед на, 
боль шыя маг чы мас ці — для ся бе 
і сва іх дзя цей.

Гу бер на тар так са ма на стой-
лі ва па ра іў прад пры ем ствам у 
да чы нен ні да сва іх леп шых ра-
бот ні каў, якія ма юць па трэ бу ў 
но вым жыл лі, ска рыс тац ца сіс-
тэ май бу даў ні ча га збе ра ган ня, 
якую пра па нуе Бе ла рус банк. 
Для та го, каб атры маць крэ дыт 
на бу даў ніц тва, трэ ба на збі раць 
на раз лі ко вым ра хун ку 25% ад 
не аб ход най су мы. Як раз яе і мо-
жа даць прад пры ем ства — як 
бес пра цэнт ную па зы ку доб ра му 
пра цаў ні ку. Шля хі вы ра шэн ня 
праб ле мы ёсць — трэ ба толь кі 
ду маць і пра ца ваць, упэў не ны 
Пётр Руд нік.

Быць больш іні цы я тыў ны мі 

за клі каў кі раў нік воб лас ці і ін-
шых за яў ні каў, якія кла по цяц ца 
пра ка пі таль ны ра монт свай го 
до ма. На ву лі цы Кас ма на ўтаў 
у Ма гі лё ве ра ман ту юць шмат 
ста рых да моў, але да до ма № 4 
спра ва так па куль і не дай шла. 
Жы хар кі яго прый шлі на пры ём 
да Пят ра Руд ні ка, каб спы тац ца: 
ча му ме на ві та іх дом, на су пе рак 
ра ней шым абя цан ням кі раў ніц-
тва гар вы кан ка ма, вы кі ну ты з 
ты туль на га спі са на ка пі таль ны 
ра монт?

Стар шы ня Ма гі лёў ска га гар-
вы кан ка ма Ула дзі мір ЦУ МА-
РАЎ рас тлу ма чыў, што сё ле та гэ-
ты дом са праў ды вы паў са спі са, 
та му што ўла ды вы ра шы лі ў 2013 
го дзе за вяр шыць усе «даў га бу-
ды» ў ка пі таль ным ра мон це, а 
да лей па чаць «з чыс та га ліс та» і 
не да ваць больш пус тых абя цан-
няў, бо гро шай у бюд жэ це на ўсё 
не ха пае. З гэ тай пры чы ны ў спіс 
на ступ на га го да на кап ра монт у 
Ма гі лё ве трап ля юць толь кі два 
дзя сят кі да моў, і ся род іх як раз 
бу дзе № 4 па ву лі цы Кас ма на ў -
таў.

Між тым жан чы ны па скар дзі-
лі ся, што ка лісь ці на до ме зра бі-
лі но вы дах, але не пра цуе сіс-
тэ ма ад то ку ва ды, та му сце ны 
віль гот ныя, і до му па тра бу юц ца 
не толь кі бал ко ны-ло джыі, але 
і тэр ма рэ на ва цыя. Фо та здым кі 
ква тэр пе ра ка на лі Пят ра Руд ні-
ка, што та кія ра бо ты са праў ды 
па тра бу юц ца. Ра зам з тым тэр-
ма рэ на ва цыя зро біць кошт ра-

мон ту до ма на па ло ву боль шай, 
а гэ та не каль кі міль яр даў руб лёў. 
Та му, ла гіч на, ула ды за пы та лі ся 
ў жы ха роў до ма: а што яны са-
мі мо гуць зра біць для та го, каб 
ім жы ло ся больш утуль на і кам-
форт на?

Раз мо ва ідзе не толь кі аб 
гра шо вым удзе ле ў ра монт ных 
ра бо тах: ра біць гэ та, на ту раль-
на, вар та ў ме ру маг чы мас цяў 
жы ха роў, але ўсё ж та кі свой, 
аса біс ты, уклад у спра ву за бяс-
пе чыць жы ха рам до ма больш 
тры ва лыя па зі цыі ў ліс це ча кан-
ня ра мон ту. Ёсць так са ма па трэ-
ба ў іні цы я ты ве на вя дзен ня па-
рад ку ў два ры і пад' ез дах. Што 
ж, жы ха ры до ма № 4 па ву лі цы 
Кас ма на ўтаў зу сім не су праць 
доб рай спра вы: у іх ёсць во пыт 
збі ран ня гро шай на фар бу для 
пад' ез даў, уста ноў кі су час ных 
акон ных бло каў. Жан чы ны не 
ста лі ад маў ляц ца ад удзе лу ў 
су бот ні ку.

— Там, дзе на вод зяць па ра-
дак і со чаць за ім — не псу юць 
вы гляд і не кі да юць смец це, — 
упэў не ны стар шы ня абл вы кан-
ка ма.

Пётр Руд нік так са ма па ра іў 
ула дам Ма гі лё ва пра вес ці агуль-
на га рад скі су бот нік на пя рэ дад ні 
між на род на га фес ты ва лю «За-
ла ты шля гер», які хут ка рас пач-
нец ца ў аб лас ным цэнт ры. Ка му-
наль ным служ бам бу дзе да рэ чы 
да па мо га га ра джан. 

Іло на ІВА НО ВА
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

НО ВАЯ КВА ТЭ РА, СТА РЫ ДОМ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— У та кіх вы пад ках лю дзі сцвяр джа-

юць, што пе рад ва чы ма пра не сла ся ўсё 
жыц цё. Ні чо га та ко га са мной не ад-
бы ва ла ся, не бы ло ні іс тэ ры кі, ні слёз, 
прос та быў шок. За пла ка ла толь кі до ма, 
ка лі асэн са ва ла, якое ня шчас це маг ло 
ад быц ца з дзет ка мі, — пры зна ла ся Іры на 
Мі ка ла еў на.

А та ды жан чы на бе га ла ад дзя цей да кі-
роў цы. Пер шых су па кой ва ла, дру го му спра-
ба ва ла ака заць да па мо гу. «Але ка лі ён за-
хры пеў, зра зу ме ла, што гэ та ўсё. Апош нія 
хры пы, ка лі ча ла ве ка па кі дае жыц цё, ад бі лі ся 
ў ма ёй па мя ці на заўж ды: на ма іх ру ках па-
мер ла ма ма», — мая су раз моў ца імк нец ца 
сха ваць слё зы.

«Хут кая» пры еха ла лі та раль на праз 5-7 
хвілін, ме ды кі па ча лі аказ ваць да па мо гу кі-
роў цы, але бы ло поз на: ада рваў ся тромб, 
які і пры вёў да ім гнен най смер ці. Дру гая 
ма шы на хут кай да па мо гі за бра ла дзя цей, 
якія пе ра жы лі стра шэн ны стрэс.

— Да лё ка не кож ны пра фе сій ны ва дзі-
цель на ва шым мес цы так ім гнен на ад рэ-
ага ваў бы на сі ту а цыю. А тут ні раз губ-
ле нас ці, ні іс тэ ры кі. Што да па маг ло скан-
цэнт ра вац ца, аца ніць аб ста ноў ку? — не 
пе ра стаю здзіў ляц ца муж нас ці Іры ны Мі-
ка ла еў ны.

— На ват не ве даю, усё ра бі ла ні бы ў 
ней кім сне, але, як ака за ла ся по тым, дзей-
ні ча ла пра віль на. У мя не на ват ня ма ва-
дзі цель ска га па свед чан ня, ду маю ў гэ тым 
ме ся цы за пі сац ца на кур сы, — ка жа яна.

Праў да, пад лет кам тры се зо ны за пар 
пад час жні ва Іры на пра ца ва ла па моч ні-
кам кам бай не ра ў свай го баць кі Мі ка лая 
Дзям' я на ві ча Ста ра вой та ва, які быў вель мі 
па ва жа ным ча ла ве кам, пе ра да ві ком, ар-
дэ на нос цам, пра яго рас каз ва ец ца ў Кні зе 
«Па мяць» Круп ска га ра ё на. На по ле час-
та пры яз джа лі жур на ліс ты, а та та пра сіў: 
маў ляў, па ка жы, да чуш ка, які ты ў мя не 
па моч нік. І дзяў чын ка са дзі ла ся за штур-
вал кам бай на, каб пра дэ ман стра ваць май-
стэр ства. Мо жа на бы тыя на вы кі і да па маг лі 
на стаў ні цы спра віц ца, узяць ся бе ў ру кі ў 
скла да ных аб ста ві нах.

— Ве да е це, для мя не 26 чыс ло ней кае 
міс тыч нае, неш та заў сё ды зда ра ец ца ў 
ма ім жыц ці: доб рае ці дрэн нае. 26 жніў ня 
на ра дзі ла ся я, 26 лі пе ня — мая леп шая сяб-
роў ка, 26 сту дзе ня ў мя не з'я ві ла ся дач ка, 
26-га па мёр мой та та, 26 ве рас ня па да ла 
за яву на раз вод з му жам, — пры зна ла-
ся мая су раз моў ца. — А ў той дзень я не 
прад чу ва ла бя ды. І толь кі ка лі мі лі цы я нер 
пра цяг нуў пра та кол зда рэн ня і вы ма віў: 

«Пад пі шы це 26-м», — мя не ні бы кіп нем 
апа ры лі», — пры зна ец ца Іры на Ста ра вой-
та ва.

Жыц цё ні ко лі не пес ці ла гэ тую пры го жую 
жан чы ну. Ка лі ву чы ла ся ў дзя ся тым кла се, 
па мёр баць ка, паз ней не ста ла ма ці. У сям'і 
пад рас таў ма лод шы брат, ад каз насць за 
вы ха ван не яко га ўзя ла на ся бе. Да во дзі-
ла ся раз ліч ваць толь кі на свае сі лы. Мо жа, 
ад сюль і мэ та на кі ра ва насць у да сяг нен ні 
мэ ты, энер гія, жыц ця люб ства і спа га да да 
лю дзей, імк нен не прый сці ім на да па мо гу. 
Вось ужо 9 га доў вы кла дае ў Ха ло пе ніц кай 
ся рэд няй шко ле, за воч на за кон чы ла пе да-
га гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма Тан ка па 
спе цы яль нас ці на стаў нік-дэ фек то лаг. Усё 
жыц цё яна ма ры ла быць на стаў ні цай фіз-
куль ту ры. Ды так і не на ву чы ла ся пла ваць, 
што і ста ла пе ра шко дай для па ступ лен ня. 
Але пра гэ та Іры на Мі ка ла еў на не шка дуе. 
«Маё пры зван не — быць на стаў ні кам, — 
ка жа яна. — І я ім ста ла».

— Са праўд ным пе да го гам, — да дае ды-
рэк тар шко лы Іры на Са ба леў ская. — Іры на 
Мі ка ла еў на заў сё ды на пе ра дзе са сва ім 
кла сам, як у пра фе сій ным пла не, так і ў 
спар тыў ных да сяг нен нях.

Але га лоў нае да сяг нен не, якое це шыць 
ма ця рын скае сэр ца, — дач ка Дзі я на. Дзяў-
чы на за кон чы ла шко лу з за ла тым ме да лём, 
ву чыц ца на дру гім кур се пе да га гіч на га ўні-
вер сі тэ та імя Тан ка, дзе атрым лі вае спе цы-
яль насць на стаў ні цы па чат ко вых кла саў. 
Іры на Мі ка ла еў на сва ім пры кла дам вы хоў-
ва ла дач ку. І вы рас ла яна пры га жу няй, ра-
зум ні цай, дбай най гас па ды няй. Зна ё мыя 
ма ці заў сё ды ка за лі пра яе: «Да рос лая не 
па га дах».

У су сед няй вёс цы жы ве і са мы бліз кі 
ча ла век — род ная цёт ка Сце ша. Хва рэе 
час та, вось і сё лет няй зі мой ля жа ла ў баль-
ні цы. А пля мен ні ца амаль што дзень ез дзі-
ла, каб пра па ліць печ ку, ды па кар міць двух 
са бак, ка та і ку рэй.

У Іры ны Мі ка ла еў ны час та да пыт ва юц-
ца, ці не сум на пры го жай ма ла дой жан чы не 
жыць ад ной. А ёй ня ма ка лі су ма ваць: дом, 
ра бо та, дзе ці, ага род, а ле там — хат нія 
на рых тоў кі на зі му. «Ра ду ю ся кож най воль-
най хві лі не, ка лі ўда ец ца па быць ад ной», 
— усмі ха ец ца яна.

Але ўсмеш ка рап тоў на зні кае з вус наў: 
«Вось толь кі Ана то ля Ула дзі мі ра ві ча не вер-
неш. Ня даў на ён знай шоў ба га тую мяс ці ну 
апе нек, але з'я віў ся кан ку рэнт з вя лі кім, як 
ця лё, са ба кам, і ён вы му ша ны быў пай сці. 
Мне ка заў: «Я ту ды аба вяз ко ва вяр ну ся!». 
Не вер нец ца...».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Круп скі ра ён.

«РА БІ ЛА ЎСЁ, 
НІ БЫ Ў НЕЙ КІМ СНЕ...»

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

ЧАС 
ДЛЯ СПЕ КУ ЛЯ ЦЫЙ
— Я спа дзя ю ся, што ма тэ ры яль на вы не вель мi па цер пi це, 
бi ле ты ў цырк не пра па дуць?
— Што вы! Я «за га ню» iх па спе ку ля тыў най ца не.
— Ну, у ва шай прак тыч нас цi я нi коль кi не су мня ва ла ся...

Па мя та е це гэ ты дыя лог у ад ным вель мi вя до мым фiль ме? У 
тыя ча сы, ка лi ён зды маў ся, спе ку лян таў i са праў ды бы ло шмат. 
Але ж i за раз яны нi ку ды не па дзе лi ся — толь кi па ча лi зай мац ца 
больш маш таб ны мi спе ку ля цы я мi.

Злу ча ныя Шта ты так да гэ туль i не вы ра шы лi праб ле му са сва iм 
дзярж доў гам i фi нан са ван нем бюд жэт ных струк тур. Як i праг на за-
ва ла ся ра ней, да моў ле нас цi па мiж рэс пуб лi кан ца мi i дэ ма кра та мi 
(ад па вед на, па мiж аме ры кан скiм пар ла мен там i прэ зi дэн там) трэ-
ба ча каць толь кi ў край нi тэр мiн — ка ля 17 каст рыч нi ка. У кра i не 
ўжо не пра цуе не каль кi дру гас ных дзярж уста ноў, ра бот нi кi якiх бы-
лi ад праў ле ны ў не аплат ныя ад па чын кi. За кры лi ся на цы я наль ныя 
пар кi i iн шыя сла ву тас цi, не пра цу юць ура да выя iн тэр нэт-рэ сур сы 
i гэ так да лей. Увесь фi нан са вы свет на зi рае за гэ тым спе ку ля тыў-
ным дзей ствам, нер во ва дры га ю чы ся. Час для вя лi кiх спе ку ля цый 
на ды шоў. Хтось цi, вi даць, вель мi хо ча за ра бiць, та му i ня ма кан ца 
не зра зу ме лым дзе ян ням ад ной з най буй ней шых эка но мiк све ту. 
Еў ра пей ская ва лю та пры гэ тым доб ра «пад нi ма ец ца». Гэ ты рост 
не мо жа пе ра крыць на ват свая, еў ра пей ская, не са мая леп шая 
эка на мiч ная ста тыс ты ка.

Шка да, што мы не мо жам не як паў плы ваць на су свет ныя тэн-
дэн цыi: за над та ма лень кая для гэ та га ў нас эка но мi ка. Але гэ тыя 
тэн дэн цыi доб ра да хо дзяць да нас, вы клi ка ю чы па слаб лен не руб-

ля, яко му i так за раз 
цяж ка. Та кiм чы нам, 
до лар за гэ ты ты дзень 
па да ра жэў на 30 руб-
лёў (плюс 0,3%) да 
9110. Еў ра ўваб раў у 
ся бе яшчэ 160 руб лёў 
(плюс 1,3%) i каш туе 
ця пер 12410. А ва лю та 
на шых су се дзяў «пад-
ня ла ся» на 3,5 руб ля 
(плюс 1,3%) да 284.

Ула дзi слаў 
КУ ЛЕ ЦКI

�

Ра бот нi кi Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не га лоў на му спе цы я лiс ту па 
аба ро не дзяр жаў ных сак рэ таў Ад дзе ла да ку мен та а ба ро ту, кант ро лю i аба ро ны 
дзяр жаў ных сак рэ таў Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў Са бя шчук Iры не 
Ар кадзь еў не ў су вя зi з на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — смер цю БАЦЬ КI.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Анд рэй Ге надзь е віч Шанд ро ха, 

на стаў нік геа гра фіі, гім на зія № 30 
г. Мін ска, кі раў нік ра ён на га ме та дыч-
на га аб' яд нан ня:

— У маі 2013 го да я здаў ква лі фі-
ка цый ны эк за мен на па цвяр джэн не 
вы шэй шай ка тэ го рыі. І ў су вя зі з гэ-
тым ха це ла ся б да ве дац ца: ці бу дзе 
па вя лі ча на на стаў ні кам над баў ка за 
вы шэй шую ква лі фі ка цый ную ка тэ-
го рыю пас ля за вяр шэн ня тэр мі ну 
пе ра атэс та цыі (гэ та зна чыць, пас ля 
1 ве рас ня 2014 го да) і на коль кі іс тот на 
яна бу дзе ад роз ні ва ец ца, на прык лад, 
ад да пла ты за пер шую ка тэ го рыю?

— На зваць дак лад на, на коль кі вы рас-
це да пла та, я па куль не ма гу. Ма гу толь кі 
абя цаць, што яна бу дзе па вя лі ча на, пры-
чым гэ та бу дзе іс тот нае па ве лі чэн не. Пра-
ект да ку мен та пад рых та ва ны. Але па куль 
ён не бу дзе за цвер джа ны, лі чу, што кан-
крэт ныя ліч бы на зы ваць заў час на...

Алег Яку боў скі, г. Мінск:
— Сяр гей Аляк санд ра віч, вы ў ня-

даў нім сва ім вы ступ лен ні ска за лі, што 
на стаў ні кі фі зі ка-ма тэ ма тыч на га про-
фі лю бу дуць атрым лі ваць да пла ты да 
асноў на га за роб ку. Ха це ла ся б па чуць 
ва шы ар гу мен ты на ка рысць та ко га ра-
шэн ня. Ня ўжо ў іх ней кія асаб лі выя ўмо-
вы ра бо ты? Або на фі ло ла гаў, бі ё ла гаў 
ці хі мі каў кла дзец ца мен шая на груз ка? 
Тым больш, што той жа курс школь най 
ма тэ ма ты кі за ста ец ца ня змен ным, а бі-
ё ла гам і ге ог ра фам трэ ба па ста ян на 
кла па ціц ца пра тое, каб не ад стаць ад 
раз віц ця су час най на ву кі і не вы па сці з 
ін фар ма цый на га по ля. І ка лі на стаў нік 
ма тэ ма ты кі мо жа пра ца ваць у ад ной 
па ра ле лі, то ге ог ра фу трэ ба рых та-
вац ца да ўро ка і ў 8-м, і ў 9-м, і ў 10-м 
кла сах. І ўво гу ле ім вель мі праб ле ма-
тыч на на браць 20 га дзін на стаў ку. Ці 
вы збі ра е це ся «руб лём» утрым лі ваць 
у шко ле дэ фі цыт ных прад мет ні каў? 
А ка лі заўт ра ў дэ фі цы це ака жуц ца, 
на прык лад, на стаў ні кі за меж ных моў, 
што вы бу дзе це ра біць?

— Ка лі я ка заў пра маг чы мыя да пла ты, 
раз мо ва іш ла аб экс пе ры мен це па апра-
ба цыі га лі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы 
пе да го гаў. У рам ках экс пе ры мен ту шко-
лам пра да стаў ле на маг чы масць ука ра-
нен ня та кіх га лі но вых да плат. Са праў ды, 
мы пра па на ва лі па вы шаль ныя ка э фі цы-
ен ты, якія ўліч ва юць спе цы фі ку вы кла-
дан ня асоб ных прад ме таў. Але апош няе 
сло ва — за ўдзель ні ка мі экс пе ры мен ту. 
Вы спра вяд лі ва за ўва жы лі, што ге ог ра-

фам праб ле ма тыч на на браць га дзі ны на 
поў ную стаў ку, та му не ка то рыя на стаў ні кі 
геа гра фіі вы му ша ны пра ца ваць па ра лель-
на ў не каль кіх шко лах. Дык ча му б і не 
ўста на віць та ко му спе цы я ліс ту над баў ку? 
Я пры хіль нік та го, каб уво дзіць да пла ты з 
улі кам спе цы фі кі кан крэт на га рэ гі ё на і кан-
крэт най шко лы. Па тлу ма чу, што я маю на 
ўва зе. У ад ной шко ле пра ца ма тэ ма ты ка 
і са праў ды мо жа быць ру цін най: прый шоў, 
пра вёў урок, пра ве рыў вуч нёў скія сшыт кі і 
ўсё. А ў ін шай уста но ве аду ка цыі на стаў нік 
ма тэ ма ты кі, фі зі кі ці ін фар ма ты кі да па ма-
гае ін шым ука ра няць і вы ка рыс тоў ваць 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі, ад каз вае за 
школь ны сайт і гэ так да лей. Тое ж ты чыц-
ца і фі ло ла гаў. 

Свят ла на, г. Мінск:
— Доб ры дзень! Сяр гей Аляк санд-

ра віч, да зволь це па він ша ваць вас з 
на ды хо дзя чым свя там...

— Дзя куй, Свят ла на, вы — пер шы 
ча ла век, які ў гэтым годзе він шуе мя не 
з Днём на стаў ні ка....

— Мы вель мі ўдзяч ныя ўсім пе да-
го гам за іх склад ную пра цу: ха це ла ся, 
каб у на стаў ні каў і за ро бак ад па вя даў 
укла дзе ным на ма ган ням. Але ў мя-
не ёсць да вас два пы тан ні. Ска жы-
це, што мож на зра біць з не кі ру е мым 
дзі цём у кла се? Мы пры во дзім сва іх 
дзя цей у шко лу, каб яны ву чы лі ся. 
Усе жа да юць ву чыц ца, акра мя ад на го 
хлоп чы ка: ён не прос та пе ра шка джае 
ін шым дзе цям, а па во дзіць ся бе ў да-
чы нен ні да сва іх ад на клас ні каў агрэ-
сіў на. Зры вае ўро кі... Ска жы це, што 
мы мо жам зра біць, каб за сце раг чы 
сва іх дзя цей ад гэ та га хлоп чы ка?

— Сі ту а цыя скла да ная і, на жаль, 
не адзін ка вая. Але рэ цэп таў, як з яе 
вый сці, у мя не ня ма. Я ўпэў не ны, што 
за да ча школь ных пе да го гаў, псі хо ла гаў 
і дзі ця чых гра мад скіх ар га ні за цый — 
шу каць па ды хо ды да та кіх дзя цей. А 
ка лі гэ та не атрым лі ва ец ца, то ў больш 
ста рэй шым уз рос це пад ле так ры зы куе 
тра піць ужо ў по ле зро ку мі лі цыі.

— Я пра па ную па гля дзець на сі ту а-
цыю пад ін шым вуг лом. Мы ўсе — роз-
ныя, і дзе ці ў нас — роз ныя, але каб 
не бы ло ха о су, як у дзяр жа ве, так і ў 
шко ле (да зволь це мне пра вес ці та кую 
па ра лель), усе па він ны жыць па за ко-
нах і пры трым лі вац ца ўста ноў ле ных 
пра ві лаў. На пэў на, у шко ле так са ма 
па ві нен дзей ні чаць за кон, на пад ста ве 
яко га дзе ці аба вя за ны па во дзіць са-
бе так, каб не пе ра шка джаць ін шым 
на ву чац ца.. Маг чы ма, трэ ба спа чат ку 

па спра ба ваць уз дзей ні чаць на да рос-
лых? Баць коў та кіх праб лем ных дзя цей 
трэ ба час цей вы клі каць да ды рэк та ра, 
на пед са ве ты, на схо ды баць коў скіх 
ка мі тэ таў... Бо склад ва ец ца ўра жан не, 
што мно гія баць кі так са ма не ра зу ме-
юць, як іх дзі ця па він на па во дзіць ся бе 
ў шко ле... Я лі чу, што дзя цей яшчэ са 
школь ных га доў трэ ба на ву чыць па ва-
жаць за кон і ін та рэ сы ін шых...

— Свят ла на, за раз рых ту юц ца па-
праў кі для ўня сен ня ў Ко дэкс «Аб аду ка-
цыі». І, на коль кі я ве даю, ёсць пра па но вы 
зні зіць уз рост, ка лі да вуч ня мож на бу дзе 
пры мя няць ме ры дыс цып лі нар на га спаг-
нан ня. Па куль што, згод на з Ко дэк сам, 
дыс цып лі нар нае спаг нан не мож на пры-
мя ніць да на ву чэн ца толь кі з 14 га доў. 
Але пе да го гі ве да юць, што ў стар шых 
кла сах за ўва га або вы мо ва, зроб ле ныя 
вуч ню, ужо не ма юць та ко га эфек ту, як, 
ска жам, за ўва га, зроб ле ная пя ці клас ні-
ку. Іс ну юць так са ма пра па но вы ўзмац-
ніць ад каз насць баць коў за вы ха ван не 
дзя цей. І больш дак лад на гэ та пра пі саць 
у нар ма тыў най ба зе, якой па куль не ха-
пае. Та му ёсць над чым па ду маць...

— Сяр гей Аляк санд ра віч, мя не ці-
ка віць так са ма, як нам ста віц ца да 
плат ных аду ка цый ных па слуг у шко-
ле. Як нам іх ус пры маць: як рэ пе ты-
тар ства або як фі нан са вую пад трым-
ку бюд жэ ту?

— Гэ та да дат ко вая маг чы масць на-
даць больш ува гі ней кім асоб ным прад-
ме там з улі кам ін ды ві ду аль ных схіль-
нас цяў і ін та рэ саў дзі ця ці. Ні хто на гэ-
тым не за раб ляе. А срод кі ад ака зан ня 
плат ных па слуг ідуць на апла ту пра цы 
пе да го га, а не ў бюд жэт. Але для гэ та га 
пе да гог да дат ко ва пра цуе, зай ма ец ца з 
вуч ня мі ін ды ві ду аль на.

— Да пус цім, але ка лі я іду ў краму  
і на бы ваю ней кі та вар — яго якасць 
мне га ран ту ец ца. А як быць з плат-
ны мі па слу га мі ў шко ле?

— Шко ла так са ма га ран туе якасць, але 
ка лі ў вас ёсць ней кія су мнен ні, ні хто не за-
ба ра няе шу каць ана ла гіч ныя маг чы мас ці 
за сце на мі шко лы. Вы мо жа це прый сці 
ў кра му, там вам штось ці не спа да ба ла-
ся, і вы шу ка е це эліт ны су пер мар кет, які 
па ўсіх па ра мет рах вас за да во ліць. Тое ж 
са мае ма гу ска заць і пра баць коў. Яны 
бу дуць вы ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці, 
каб па вы сіць шан цы свай го дзі ця ці на па-
ступ лен не. Гэ та іх пра ва...

Ма тэ ры я лы «пра мой лі ніі» 
пад рых та ва ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

(Працяг тэмы — у наступных 
нумарах «Звязды».)

«НІ ХТО Ў ШКО ЛЕ 
НА ПЛАТ НЫХ ПА СЛУ ГАХ НЕ ЗА РАБ ЛЯЕ»


