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(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)
N 

п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 44 427,4 50 101,6
2 Процентные расходы 2012 34 925,8 47 280,5
3 Чистые процентные доходы 201 9 501,6 2 821,1
4 Комиссионные доходы 2021 30 664,2 27 676,6
5 Комиссионные расходы 2022 2 884,8 2 473,0
6 Чистые комиссионные доходы 202 27 779,4 25 203,6

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 78,1 2 239,9

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 886,8 -

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 2 667,6 9 009,6

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 340,4 (6040,6)
12 Прочие доходы 208 10 858,0 9 451,2
13 Операционные расходы 209 43 981,2 38 597,3
14 Прочие расходы 210 5 855,9 6 028,5

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 1 594,0 10 140,2

16 Налог на прибыль 212 22,2 1 625,9
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 571,8 8 514,3
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№ 
п/п Наименование статьи Символ 2013 год 2012 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 24 265,9 31 883,5 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 380,6 609,8 

4 Средства в Национальном банке 1103 214 473,3 192 709,4 
5 Средства в банках 1104 41 422,7 70 408,3 
6 Ценные бумаги 1105 - 37 203,6 
7 Кредиты клиентам 1106 302 437,1 379 026,2 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9 Долгосрочные 
финансовые вложения 1108 2 363,6 195,6 

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 115 186,0 87 215,7 

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110 48 706,6  - 

12 Прочие активы 1111 46 799,3 43 436,0 
13 ИТОГО активы 11 796 035,1 842 688,1 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 46 823,9 46 234,5 
16 Средства банков 1202 41 058,5 57 386,1 
17 Средства клиентов 1203 476 570,3 498 838,6 

18 Ценные бумаги, 
выпущенные банком 1204 34 514,4 84 872,9 

19 Производные 
финансовые обязательства 1205  - -

20 Прочие обязательства 1206 8 860,6 18 059,5 
21 ВСЕГО обязательства 120 607 827,7 705 391,6 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 85 416,6 71 612,3 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 10 212,3 9 719,8 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 86 673,9 48 117,3 
27 Накопленная прибыль 1215 5 904,6 7 847,1 
28 ВСЕГО капитал 121 188 207,4 137 296,5 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 796 035,1 842 688,1 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што ты чыц ца азда раў лен чых ла ге-

раў пры шко лах, то, на пэў на, ме на ві та іх 
функ цы я на ван не і вы клі кае най боль шую 
коль касць спрэ чак. Для пры кла ду, мно гія 
су мня ва юц ца, што дзі ця мо жа паў на вар-
тас на ад па чыць у тых жа сце нах, у якіх 
пра вя ло ўвесь на ву чаль ны год пад на гля-
дам сва іх школь ных пе да го гаў. З ін ша га 
бо ку, ад па чы нак у школь ным ла ге ры да-
ступ ны ма ла за бяс пе ча ным сем' ям.

— Для ма лод шых школь ні каў, якім важ-
на пра вес ці ве чар ра зам з баць ка мі, школь-
ны ла гер — вель мі зруч ная фор ма пра-
вядзення ка ні ку лаў у го ра дзе, — упэў не на 
на мес нік ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-ку-
рорт ным ля чэн ні Та ма ра БАН ДА РЭН КА. 
— Та му лі чу, што за па тра ба ва насць гэ та га 
ві ду дзі ця ча га ад па чын ку за ста ец ца, ва 
ўся ля кім вы пад ку ў га ра дах.

Ра зам з тым, дзе-ні дзе пра ва на азда-
раў лен не ня рэд ка пе ра ўтва ра ец ца ў аба-
вя зак: і на стаў ні кі, і баць кі вы каз ва юць 
не за да во ле насць пры му со вым на паў нен-
нем школь на га ла ге ра.

— Ад крыц цё пры школь ных азда раў-
лен чых ла ге раў у ка ні ку ляр ны час па-
він на ажыц цяў ляц ца толь кі пад рэ аль-
ную па трэ бу і аба пі рац ца на па пя рэд няе 
вы ву чэн не мер ка ван ня баць коў пра 
не аб ход насць та кой фор мы ад па чын ку 
дзя цей, — ад зна чы ла Ра і са Сі да рэн ка. 
— А да вя дзен не лю бых пла на вых па каз-
чы каў па азда раў лен ні ў зга да ных ла ге-
рах не да пу шчаль нае. Як не да пу шчаль на 
штуч на па вя ліч ваць коль касць тых, хто 
прай шоў азда раў лен не, і ўно сіць гэ тую 
ліч бу ў па каз чы кі ра бо ты ўста но вы аду-
ка цыі і ад дзе ла аду ка цыі. У перс пек ты ве 
пры пра вя дзен ні ма ні то рын гу мы бу дзем 
ары ен та вац ца на ін шыя склад ні кі, якія 
да зво ляць больш якас на і ад рас на пла-
на ваць дзі ця чы ад па чы нак. Важ на, каб 
да па мо га, якая вы дзя ля ец ца дзяр жа вай 
на азда раў лен не, бы ла ад рас най і аказ-
ва ла ся тым дзе цям, якія са праў ды ма юць 
у ёй па трэ бу.

Для «цяж кіх» пад лет каў — 
дзве про філь ныя зме ны

Мі ніс тэр ства аду ка цыі так са ма лі чыць 
не аб ход ным за на та ваць у нар ма тыў ных 
да ку мен тах маг чы масць двух ра зо ва га 

на кі ра ван ня ў ка лян дар ным го дзе ў про-
філь ныя ла ге ры дзя цей, якія зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы 
або ста яць на улі ку ў ін спек цыі па спра вах 
не паў на лет ніх (на ту раль на, з на кі ра ван-
нем на гэ тыя мэ ты срод каў дзяр жаў на га 
са цы яль на га стра ха ван ня, рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту і з ін шых кры ніц). Та кая 

ме ра за бяс пе чыць ар га ні за ва ны ад па чы-
нак і ра зум ную за ня тасць зга да ных ка тэ-
го рый дзя цей, якія ле там пра да стаў ле ны 
са мі са бе. А дзе вя ці дзён, пра ве дзе ных у 
ва ен на-па тры я тыч ным ці аба рон на-спар-
тыў ным ла ге ры, не да стат ко ва.

Коль касць дзя цей, якія зна хо дзяц ца 
ў са цы яль на-не бяс печ ным ста но ві шчы, 
скла дае 20 613 ча ла век. На ўлі ку ў ін-
спек цыі па спра вах не паў на лет ніх па ста-
не на 1 ве рас ня 2013 го да зна хо дзі лі ся 
14 295 ча ла век. Уся го ў час лет ніх ка ні-
ку лаў азда раў лен не прай шлі 15 ты сяч 
дзя цей вы шэй зга да ных ка тэ го рый.

— Не аб ход насць жорст кай «пра фі-
лі за цыі» ад па чын ку пад лет каў, шчы ра 
ка жу чы, кры ху аза да чы ла ў гэ тым го дзе 
ар га ні за та раў дзі ця ча га азда раў лен ня, 
— пры зна ла ся Та ма ра Бан да рэн ка. — 
Як пра вес ці азда раў лен чую кам па нію 
та кім чы нам, каб на шы дзе ці не толь кі 
рэа лі за ва лі га ран та ва нае пра ва на азда-
раў лен не, але і пра вя лі ле та з ка рыс цю? 
Сён ня мы мо жам кан ста та ваць, што нам 
гэ та ўда ло ся. Ва ўсіх рэ гі ё нах пра ца ва лі 
ла ге ры са май роз най на кі ра ва нас ці: эка-
ла гіч ныя, бія ла гіч ныя, тэх ніч ныя, гіс то ры-
ка-ар хеа ла гіч ныя, са цы яль на-пе да га гіч-
ныя, лінг віс тыч ныя, ла ге ры для ак ты віс-
таў гра мад скіх ар га ні за цый, ла ге ры для 
вы со ка ма ты ва ва ных і адо ра ных дзя цей, 
мас тац кія, ха рэа гра фіч ныя. Ся род про-
філь ных ла ге раў най боль шую коль касць 
дзя цей сё ле та пры цяг ну лі спар тыў на-
азда раў лен чыя ла ге ры, ла ге ры пра цы 

і ад па чын ку і ту рыс тыч на-края знаў чыя 
ла ге ры. Асаб лі ва шмат ува гі ства рэн ню 
ту рыс тыч на-края знаў чых ла ге раў на да-
ваў Ка мі тэт па аду ка цыі Мін гар вы кан ка-
ма — у іх ад па чы лі 2467 юных мін чан.

Ва жа ты — пра фе сія 
ці пры зван не?

Без умоў на, ка лі па ці ка віц ца ў дзя цей, 
што для іх са мае га лоў нае пад час ад па-
чын ку ў ла ге ры, то мно гія ўпэў не на ад-
ка жуць: «Клас ны ва жа ты!» Та му пад рых-
тоў ка спе цы я ліс таў, якія су пра ва джа юць 
азда раў лен не дзя цей, важ ны склад нік у 
сіс тэ ме азда раў лен ня.

У Бе ла ру сі гэ ты мі пы тан ня мі зай ма-
юц ца Ака дэ мія пас ля дып лом най аду ка-
цыі, мін скі га рад скі і аб лас ныя ін сты ту ты 
раз віц ця аду ка цыі: для ах вот ных ар га-
ні зу юц ца кур сы, пра вод зяц ца на ра ды, 
се мі на ры-прак ты ку мы і гэ так да лей. Але 
ці трэ ба ста віць сён ня пы тан не аб пад-
рых тоў цы про філь ных спе цы я ліс таў для 
ра бо ты ў азда раў лен чых ла ге рах?

— У шэ ра гу кра ін, у тым лі ку ў Ра сіі, пад-
рых тоў ка та кіх спе цы я ліс таў ажыц цяў ля ец-
ца. Мяр кую, што для нас гэ тае пы тан не па-
ўста не больш вост ра на эта пе ства рэн ня ў 
рэ гі ё нах круг ла га до вых аду ка цый на-азда-
раў лен чых цэнт раў, — па дзя лі ла ся сва ім 
ба чан нем сі ту а цыі Ра і са Сі да рэн ка.— Але 
аб мяр коў ваць гэ тае пы тан не мы па він ны 
ўжо сён ня. Ра зам з тым, на спе ла не аб-
ход насць вы зна чэн ня ста ту су ва лан цё раў, 
якія пра цу юць у вы ха ваў ча-азда раў лен чых 
уста но вах. Важ на раз гле дзець пы тан не аб 
до пус ку да ра бо ты вы ха ва це ля сту дэн таў 
не толь кі пе да га гіч ных ВНУ, але і ін шых 
спе цы яль нас цяў, з улі кам іх пад рых тоў кі 
да ра бо ты з дзець мі.

— Ся род на шых ва жа тых — шмат бы-
лых на шых вы ха ван цаў. Але ад на спра ва 
— ад па чы ваць, і зу сім ін шая — пра ца-
ваць у нас ва жа тым, — усмі ха ец ца ды-
рэк тар аду ка цый на-азда раў лен ча га 
цэнт ра «Зуб ра ня» На дзея АНУФ РЫ-
Е ВА. — Да та го ж ва жа тым мож на быць 
толь кі да пэў на га ўзрос ту...

— У Ра сіі іс нуе шмат ка мер цый ных 
ар га ні за цый, якія вы пус ка юць кад ры для 
дзі ця чых азда раў лен чых ар га ні за цый, але 
іх пра гра мы на ву чан ня ні хто не за цвяр-
джаў, та му ня рэд ка там рых ту юць, хут-
чэй, ані ма та раў, а не ва жа тых. але па між 

ані ма та рам і пе да го гам-ар га ні за та рам 
дзі ця ча га ад па чын ку — вя лі кая роз ні ца, 
— упэў не на на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня Мас коў ска га цэнт ра дзі ця ча га 
ся мей на га ад па чын ку і азда раў лен ня 
Юлія КУЗЬ МІ НА. — На маю дум ку, вы-
ха валь ні кі і ва жа тыя аба вяз ко ва па він ны 
мець пе да га гіч ную пад рых тоў ку. Акра мя 
ве дан ня ўзрос та вай і са цы яль най псі ха-
ло гіі, аба вяз ко вы мі якас ця мі ва жа та га 
з'яў ля юц ца ка му ні ка бель насць, на зі раль-
насць, ад каз насць, твор чы па тэн цы ял, 
здоль насць зна хо дзіць вый сце з не стан-
дарт ных сі ту а цый, умен не са браць ва кол 
са бе ка ман ду ў ка рот кі тэр мін, па ста віць 
пе рад ёй за да чу і пры вес ці да пос пе ху. 
Ме на ві та та му ў гэ тым го дзе мы ад кры-
ва ем свой Цэнтр пад рых тоў кі ар га ні за-
та раў дзі ця ча га ад па чын ку для ўсіх, хто 
па жа дае стаць пра фе сій ным ва жа тым. 
За ня ткі для ах вот ных — бяс плат ныя, а 
пра ца ўлад ка ван не мы га ран ту ем.

Да рэ чы, у ра сій скай ста лі цы вя дзец ца 
элект рон ны за піс у азда раў лен чыя ла ге-

ры на пар та ле дзяр жаў ных па слуг го ра да 
Маск вы. Гэ та, як усе пе ра ка на лі ся, вель мі 
зруч на. На пар та ле прад стаў ле ны поў-
ны пе ра лік ар га ні за цый, дзе дзі ця мо жа 
прай сці азда раў лен не: ла ге ры, якія зна-
хо дзяц ца не толь кі ў на ва кол лі Маск вы, 
але і па бу да ва ны за кошт срод каў мас-
коў ска га бюд жэ ту ў Бал га рыі, Лат віі і 
ва Укра і не. На пар та ле так са ма мож на 
атры маць пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб 
умо вах раз мя шчэн ня дзя цей, ар га ні за цыі 
хар ча ван ня і ад па чын ку, на яў нас ці спар-
тыў ных аб' ек таў у тым ці ін шым ла ге ры, 
ме ды цын скім аб слу гоў ван ні і г.д. з фа та-
гра фі я мі бу ду ча га мес ца ад па чын ку, якія 
па ста ян на ак ту а лі зу юц ца. Раз мяс ціць на 
сай це, умоў на ка жу чы, фа та гра фіі пя ці-
зор ка ва га атэ ля за мест сціп лай па бу до-
вы, што ёсць у на яў нас ці, не атры ма ец ца: 
перш чым фа та гра фіі тра пяць у ін тэр нэт, 
на мес ца для пра вер кі вы яз джае сур' ёз-
ная ка мі сія.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Мя дзель скі ра ён, па сё лак Зуб ра нёў ка.

ЛЕТ НІЯ КА НІ КУ ЛЫ — ЦЯЖ КАЯ ПРА ЦА...

Вы ні кі ды яг нос ты-
кі якас ці ад па чын ку і 
азда раў лен ня дзя цей, 
пра ве дзе най у рам ках 
рэс пуб лі кан скай ак цыі 
«Ра зум ныя ка ні ку лы: ад-
па чы вай, за гар тоў вай ся, 
раз ві вай ся»

Хто стаў іні цы я та рам твай-
го ад па чын ку ў ла ге ры?

Я сам — 50,1%
Баць кі — 21,3%
Сяб ры — 11,1%
Трэ нер — 7,3%
Сяст ра, брат — 2,7%
Зна ё мыя — 2,4%
На стаў ні кі — 2%
Сва я кі — 1,9%
Ды рэк тар шко лы —1,2%

Коль кі ра зоў ты ра ней ад-
па чы ваў у ла ге ры?

Кож ны год ле там — 31,9%
Дзе сяць і больш — 15,8%
Шмат ра зоў — 15,2%
Пры ехаў упер шы ню — 9,2%
Быў толь кі ў са на то рыі — 

0,7%

Ты пры ехаў у ла гер, каб...
Вы дат на ад па чыць — 43,1%
Знай сці но вых сяб роў — 

10,9%
Ве се ла пра вес ці час — 

10,2%
Пра вес ці час з ка рыс цю — 

9,2%
Пра явіць ся бе — 8,8%
На ву чыц ца ча му-не будзь но-

ва му — 6,8%
Зай мац ца анг лій скай мо вай 

— 6,2%

Са ма стой на за ра біць гро шы 
— 4,8%

Што больш за ўсё та бе спа-
да ба ла ся ў ла ге рах?

Сяб ры, зно сі ны — 29,6%
Быць са ма стой ным — 

13,3%
Ве се ла ба віць час — 10,8%
Вы ха валь ні кі, ва жа тыя — 

10,6%
Ме ра пры ем ствы — 10,2%
Спар тыў ныя спа бор ніц твы 

— 9,9%
Зай мац ца ў гурт ках — 5%
Ба віць час з ка рыс цю — 

3,9%
Ад па чы ваць у ла ге ры пра цы 

і ад па чын ку — 3,4%
Вы ву чаць за меж ную мо ву 

— 3,1%

Чым больш за ўсё ты зай-
маў ся ў ла ге ры?

Спор там і ту рыз мам — 
46,3%

Ін тэ ле кту аль ны мі і раз віц цё-
вы мі гуль ня мі — 24,4%

Твор час цю — 22,1%
Усім ад ра зу — 7,2%

Ці кам форт на та бе бы ло 
ад па чы ваць у атра дзе?

Так — 97,2%
Не — 2,4%
Не вель мі — 0,4%

Ці ха цеў бы ты зноў пры-
ехаць у гэ ты ла гер?

Так — 95,5%
Не — 2,5%
Не вы зна чыў ся — 2%

Ка лі ў 2012 го дзе ў Бе ла ру сі 
дзей ні ча лі 1696 круг ла су тач ных 
ла ге раў і 3900 ла ге раў з дзён ным 
зна хо джан нем, то сёлета 
коль касць пер шых ска ра ці ла ся 
да 1645, за тое коль касць дру гіх 
па вя лі чы ла ся да 4588.

АБ МЕ ЖА ВАН НІ НА ГА ЛОЎ НЫХ 
ПРА СПЕК ТАХ І МКАД

У су вя зі з пра вя дзен нем сён ня ў Мін ску Са ве та мі ніст-
раў за меж ных спраў СНД, а заўт ра — Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД, у ста лі цы бу дуць уве дзе ны ча со выя 
аб ме жа ван ні ру ху па пра спек тах Не за леж нас ці і Пе-
ра мож цаў, Мін скай каль ца вой аў та да ро зе, а так са ма 
ву лі цы Ар лоў скай.

Дзяр жаў та інс пек цыя Мін ска про сіць аў та ўла даль ні каў вы-
клю чыць гэ тыя ўчаст кі транс парт най сет кі са сва іх марш ру-
таў, а так са ма, па маг чы мас ці, ад мо віц ца ад вы ка ры стан ня 
аса біс та га транс пар ту ў вы шэй на зва ныя дні. Сён ня і заўт ра 
ДАІ ста лі цы пра цуе ва ўзмоц не ным рэ жы ме: увесь аса бо вы 
склад бу дзе за бяс печ ваць бяс пе ку да рож на га ру ху на клю-
ча вых ма гіст ра лях і скры жа ван нях го ра да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВІ ЦЕБСК «БА ГА ЦЕЕ» 
ЖЫ ХА РА МІ І ТУ РЫС ТА МІ

У Ві цеб ску, па вод ле слоў мэ ра го ра да Вік та ра НІ КА-
ЛАЙ КІ НА, да кан ца го да коль касць на сель ніц тва пе ра-
вы сіць 370 ты сяч ча ла век. Да ныя апош ня га пе ра пі су 
на сель ніц тва вы яві лі, што ў аб лас ным цэнт ры па ста-
ян на пра жы ва лі 348 ты сяч ча ла век.

Што год па вя ліч ва ец ца і коль касць тых, хто пе ра яз джае ў 
Ві цебск на па ста ян нае мес ца жы хар ства.

— Ле тась быў за фік са ва ны рост коль кас ці на сель ніц тва 
— у вы ні ку змян шэн ня смя рот нас ці, па ве лі чэн ня на ра джаль-
нас ці. Дэ ма гра фіч ныя «на жні цы», пра якія мы ка за лі ча ты ры 
га ды та му як аб праб ле ме, «сціс ну лі ся». Так са ма да нас едуць 
лю дзі жыць з ін шых га ра доў: у год та кіх ад 2 да 5 ты сяч ча-
ла век, — рас каз вае Вік тар Ні ка лай кін.

Па вод ле слоў мэ ра, у апош нія не каль кі га доў у вы ні ку 
та го, што Ві цебск па пры га жэў, знач на па вы сі ла ся коль касць 
ту рыс таў. Ка ля 2 міль ё наў до ла раў го рад за раб ляе на эк скур-
сан тах, а мо жа знач на больш.

У го ра дзе пра цяг ва ец ца маш таб ная кам па нія па доб ра ўпа рад-
ка ван ні пом ні каў ар хі тэк ту ры, ства рэн ні зон ад па чын ку. Акра мя 
та го, бу ду ец ца са мы вя лі кі ў кра і не заа парк. Зна ка мі ты гу бер на-
тар скі па лац, дзе пад час вай ны 1812 го да спы няў ся На па ле он, 
пас ля ра мон ту ста не му зе ем. За пла на ва на, што там раз мес ціц ца 
экс па зі цыя, пры све ча ная бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. У пла нах — 
ства рэн не «ша га лаў ска га квар та ла» ў ра ё не до ма-му зея Ша га ла, 
дзе бу дуць прад стаў ле ны тво ры на стаў ні ка мас та ка, — Ю. Пэ на; 
ад наў лен не май стэр няў, дзе пра ца ваў К. Ма ле віч і ін шыя ства-
раль ні кі но ва га мас тац тва. Ёсць шмат ін шых ці ка вых пра ек таў, 
якія пры цяг нуць у аб лас ны цэнтр яшчэ больш ту рыс таў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЭКС ПЕР ТЫ ЗА ПА ЦВЕР ДЗІ ЛА: 
У ЗУБ РА СТРА ЛЯ ЛІ...

У Асі по віц кім ра ё не су пра цоў ні кі між ра ён най ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту за фік са ва лі факт 
не за кон най зда бы чы зуб ра. Ту шу знай шлі на ўскрай ку 
ле су па блі зу вёс кі Каў га ры.

— Ка мі сій на з удзе лам прад стаў ні коў Дзярж ін спек цыі, мяс-
цо ва га ляс га са, вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, ра ён най 
струк ту ры Бе ла рус ка га та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 
і ве тэ ры нар най служ бы быў скла дзе ны акт па фак це гі бе лі 
жы вё лы. Экс пер ты за па цвер дзі ла, што зубр за гі нуў у вы ні ку 
аг ня стрэль на га ра нен ня. Жы вё ла пра ля жа ла на мес цы ка ля 
тыд ня. Яе ва га скла дае ка ля 900 кі ла гра маў, — па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — 
Асі по віц кі РА УС вы ра шае пы тан не аб за вя дзен ні кры мі наль-
най спра вы за не за кон нае па ля ван не, якое на нес ла шко ду 
на ва коль на му ася род дзю ў асаб лі ва буй ным па ме ры — 570 
ба за вых ве лі чынь, або 74,1 міль ё на руб лёў.

ІН ТЭР НЭТ — 
ПАД «БАЦЬ КОЎ СКІ КАНТ РОЛЬ»

Но вую па слу гу «Баць коў скі кант роль» пра па нуе сва ім 
клі ен там byfly. Но вая па слу га пры зна ча на для та го, каб 
аба ра ніць дзя цей ад шкод най і не па жа да най ін фар-
ма цыі, якая пры сут ні чае ў ін тэр нэ це: ад пра па ган ды 
ал ка го лю, нар ко ты каў, жорст кас ці, эк стрэ міз му і г.д.

Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Бел тэ ле кам» 
пра па нуе два та рыф ныя пла ны: са ска ро ча ным спі сам філь-
тра цыі сай таў, які не бла кі руе са цы яль ныя сет кі, але бла кі руе 
ін фар ма цыю, звя за ную з пар наг ра фі яй, гвал там, нар ко ты ка-
мі, і з поў ным спі сам, які ўклю чае ўсе ка тэ го рыі філь тра цыі.

Пад клю чыц ца да па слу гі «Баць коў скі кант роль» мож на 
як са ма стой на ў аса біс тым ка бі не це ка рыс таль ні ка, так і ў 
сэр віс ных цэнт рах РУП «Бел тэ ле кам».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЛIК ВI ДА ЦЫЯ ПРАБЕЛАЎ
Рэ гiст ра цыя на iн ды вi ду аль нае кан суль та ван не па вы-
нi ках зда дзе на га рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня рас-
па ча ла ся ў БДУ. Га лоў ная мэ та та кой кан суль та цыi 
— лiк вi да цыя пра бе лаў у ве дах.

Гэ тая па слу га бы ла ўве дзе на на фа куль тэ це даў нi вер сi тэц кай 
аду ка цыi ў мi ну лым на ву чаль ным го дзе. Пад час кан суль та цыi абi-
ту ры ент атрым лi вае на ру кi раз дру коў ку ня пра вiль на вы ка на ных 
за дан няў тэс ту з ука зан нем пра вiль ных ад ка заў. Акра мя та го, 
абi ту ры ент мо жа раз лiч ваць на 20-хвi лiн ную iн ды вi ду аль ную кан-
суль та цыю па ма тэ ры я лах тэс ту з вы клад чы кам-прад мет нi кам. 
Так са ма яму пра па ну юць спiс ву чэб най лi та ра ту ры, дзе вы кла-
дзе ны ву чэб ны ма тэ ры ял па тэ мах, за свое ных не да стат ко ва.

Як удак лад нi лi на фа куль тэ це, ска рыс тац ца iн ды вi ду аль-
най кан суль та цы яй у БДУ мо жа лю бы абi ту ры ент, не за леж на 
ад та го, на ба зе якой уста но вы аду ка цыi ён пра хо дзiў рэ пе-
ты цый нае тэс цi ра ван не.

Для рэ гiст ра цыi трэ ба аса бiс та звяр нуц ца на фа куль тэт 
даў нi вер сi тэц кай аду ка цыi БДУ (г. Мiнск, вул. Ака дэ мiч ная, 
25, каб 408). Пры са бе трэ ба мець паш парт i апла ча ную квi-
тан цыю. Кошт iн ды вi ду аль най кан суль та цыi па ад ным прад-
ме це скла дае 31 500 руб лёў. Да дат ко вую iн фар ма цыю мож на 
атры маць па тэ ле фо нах 284-00-13, 284-00-18 або на сай це 
Бел дзярж унi вер сi тэ та www.bsu.by.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

МА ТЭ МА ТЫ КА... З ПЯ ЛЮ ШАК
Прад ка заць, на коль кі дзі ця бу дзе па спя хо вае ў за-
сва ен ні ма тэ ма ты кі, мож на яшчэ ў ран нім дзя цін стве, 
сцвяр джа юць аме ры кан скія на ву коў цы. Вы ні кі свай го 
да сле да ван ня яны апуб лі ка ва лі ў ча со пі се Proceedіng 
of The Natіonal Academy of Scіences.

«Ня ма су мне ву, што аду ка цыя і на ва коль нае ася род дзе фар мі-
ру юць здоль насць дзі ця ці да ма тэ ма ты кі, але да апош ня га ча су не 
ра бі ла ся спроб пра ве рыць зда гад ку, што ас но вай ма тэ ма тыч на га 
та лен ту з'яў ля ец ца раз віц цё арыф ме тыч на га мыс лен ня ў дзя цей 
яшчэ ў да школь ным уз рос це», — пад крэс лі ва ец ца ў ар ты ку ле.

Да след чы кі пра вя лі два экс пе ры мен ты. У пер шым удзель ні-
ча лі 66 паў га до вых не маў лят, якім па каз ва лі кар цін кі з пэў ны мі 
аб' ек та мі, на прык лад, з кроп ка мі, і коль касць гэ тых аб' ек таў 
змя ня ла ся — так мож на бы ло да ве дац ца, на коль кі раз ві та ў 
дзі ця ці арыф ме тыч нае мыс лен не і ці ба чаць дзе ці роз ні цу па між 
пра па на ва ны мі вы ява мі. Праз тры га ды 48 дзя цей з ко ла тых, хто 
ўдзель ні чаў у пер шым да сле да ван ні, зноў прай шлі тэс ці ра ван не. 
Пе рад абод ву ма экс пе ры мен та мі на ву коў цы ацэнь ва лі агуль ны 
ўзро вень ін тэ ле кту аль на га раз віц ця іх ма лень кіх удзель ні каў. 
І вы свет лі ла ся, што тыя дзе ці, у якіх яшчэ ў шас ці ме сяч ным уз-
рос це бы ло вы яў ле на вель мі раз ві тае арыф ме тыч нае мыс лен не, 
у 3,5 го да так са ма пра дэ ман стра ва лі леп шыя вы ні кі, ня гле дзя-
чы на тое, што ас но вам ма тэ ма ты кі іх не на ву ча лі. На ву коў цы 
прый шлі да вы сно вы, што пры ро джа ная здоль насць ацэнь ваць 
коль касць прад ме таў з пер ша га по гля ду, на ват не ўме ю чы іх 
лі чыць, з'яў ля ец ца ас но вай бу ду чых пос пе хаў у ма тэ ма ты цы. 
Атрым лі ва ец ца, што з да па мо гай аду ка цый ных ме ра пры ем стваў 
ёсць маг чы масць раз віць арыф ме тыч нае мыс лен не ў дзі ця ці 
яшчэ да та го, як яно пой дзе на ву чац ца ў шко лу. Ка лі, вя до ма, ма-
тэ ма тыч ныя здоль нас ці бу дуць вы яў ле ны яшчэ ў ма лен стве...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант ро лю Ві-
цеб скай воб лас ці вы яў ле на, што да ру-
чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы па за вяр шэн-
ні рэ кан струк цыі і тэх ніч на га пе ра асна-
шчэн ня ма лоч на та вар ных фер маў да 
па чат ку зі мо ва га стой ла ва га пе ры я ду 
вы ка на на не ў поў ным аб' ёме.

— Вар та ад зна чыць, што ле тась на Ві цеб-
шчы не бы лі вы ка на ны знач ныя аб' ёмы ра бот 
па рэ кан струк цыі ма лоч на та вар ных фер маў, 
на кі ра ва ныя ў пер шую чар гу на за бес пя чэн не 
фер маў ме ха ні за ва най раз да чай кар моў. Фак-
тыч на рэ кан струк цыя ў гэ тым на прам ку бы ла 
вы ка на на ў сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях 
воб лас ці на 201-й ма лоч на та вар най фер ме.

Як вя до ма, Прэ зі дэнт да ру чыў ура ду, 
абл вы кан ка мам за бяс пе чыць у 2012 го дзе 
ўвод 228-мі рэ кан стру я ва ных ма лоч на та-
вар ных фер маў на асно ве вы ка ры стан ня 
тэх на ло гіі бес пры вяз но га ўтры ман ня ка роў 
і да ен ня іх у да іль най за ле, а так са ма кам-
п'ю тар на га за бес пя чэн ня вы твор чых пра цэ-
саў і кі ра ван ня стат кам. У воб лас ці рэ кан-
струк цыя ма лоч на та вар ных фер маў бы ла 
вы ка на на толь кі на 27 фер мах, або на 12% 
ад за пла на ва ных, па ве да мі лі ў вы шэй зга-
да ным ка мі тэ це.

У лю тым Прэ зі дэн там бы ло да ру ча на ўра-
ду, абл вы кан ка мам пры няць за ха ды па за-
вяр шэн ні рэ кан струк цыі ма лоч на та вар ных 
фер маў да 1 каст рыч ні ка.

— Але ў вы ні ку кант роль ных ме ра пры ем-
стваў вы свет лі ла ся, што ў вы зна ча ны тэр мін з 
228 ма лоч на та вар ных фер маў, за пла на ва ных 
пад рэ кан струк цыю, уве дзе ны ў экс плу а та-
цыю толь кі 45, у тым лі ку пус ка вы мі комп лек-
са мі — ча ты ры. Асноў ная пры чы на (не вы ка-
нан ня пла на. — Аўт.) — не да хоп срод каў на 
фі нан са ван не ра бот, — да да лі ў ка мі тэ це.

Па вод ле ін фар ма цыі кант ра лё раў, пас-
ля пра ве дзе най рэ кан струк цыі толь кі 35 
ма лоч на та вар ных фер маў, уве дзе ных у 
экс плу а та цыю да 1 каст рыч ні ка, ад па вя-
да лі па тра ба ван ням, агу ча ным кі раў ні ком 
дзяр жа вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ква лi фi ка цый ныя вы пра ба ван нi на пра-
ва на шэн ня кра па ва га бе рэ та прай шлi ва 
ўнут ра ных вой сках. Па ча лi доў гую пад рых-
тоў ку да зда чы сто пят нац цаць ча ла век, 
але пас ля пер ша га эта пу, дзе ў хлоп цаў 
пра ве ры лi нар ма ты вы па фi зiч най пад рых-
тоў цы, вы ка нан не пры ёмаў са ма стра хоў кi, 
ру ка паш на га бою i эле мен таў акра ба ты кi, 
да дру го га эта пу бы ло да пу шча на ўжо 89 
ча ла век.

Пе ра адо лен не спец на за ўскай па ла сы вы пра ба-
ван няў па ча ло ся на па лi го не ву чэб на га цэнт ра дэ-
парт амен та ахо вы МУС Бе ла ру сi ў па сёл ку Га ра нi. 
Пас ля — 12-кi ла мет ро вы кам бi на ва ны марш-кi док 
з «паст кай» i вог нен на-штур ма вой па ла сой. Далей 
эта пу дай шлi да лё ка не ўсе. Пяць дзя сят дзе вяць 
прэ тэн дэн таў бы лi да пу шча ны да на ступ на га эта пу, 

Шко ла муж нас цiШко ла муж нас цi  ��

I Ў АГОНЬ, I Ў ВА ДУ!

дзе трэ ба бы ло па ка заць сваё май стэр-
ства ў дас ка на лым ва ло дан нi пiс та ле-
там, аў та ма там i ку ля мё там.

I ў вы нi ку 19 бай цоў атры ма лi кра па выя 
бэ ре ты, але прай шлi яшчэ ад но вы пра ба-
ван не — два нац ца цi хвi лiн ны спа рынг.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. Фо та аў та ра.
Мiн скi р-н.

ЦІ СТА НЕ БОЛЬШ СУ ЧАС НЫХ ФЕР МАЎ?
На парадку дняНа парадку дня  ��
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