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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.
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Ліс це — гэ та не толь кі за лог вы со кіх ура-
джа яў усіх ага род нін ных, пла до ва-ягад ных, 
дэ ка ра тыў ных і на ват па ка ё вых рас лін, але 
і вы ра та ван не ад лю бых (!) лю тых ма ра зоў 
бу ду чай зі мой.

Ліс та вы кам пост
У роз ных дрэў і кус тоў да лё ка не ад ноль ка вы 

хі міч ны са стаў ліс ця. Пры тым, што ўсе змя шча-
юць ка рыс ныя мак ра- і мік ра эле мен ты, ма юц ца 
і спе цы фіч ныя да баў кі, ад ны з якіх сты му лю юць 
рас лі ны, ін шыя пры гня та юць. Ліс то та, якая пе ра-
прэ ла, з ад ных дрэў шкод ная, з ін шых — ка рыс ная 
для са до вых рас лін.

Лепш не збі раць у ле се ліс то ту пад бя ро за мі, 
асі на мі, ду ба мі, а ў са дзе — пад яб лы ня мі, віш ня-
мі і ма лі най. У той жа час асаб лі ва ка рыс нае ліс це 
ясе ня, чыр во най ра бі ны, бу зі ны, чыр во най і бе лай 
па рэ чак, лі пы і клё на. Усю гэ тую ліс то ту вар та на-
рых тоў ваць.

Да рэ чы, пас ля поў на га (трох-, ча ты рох га до ва га) 
пе ра гні ван ня ад моў нае ўздзе ян не лю бо га ліс ця 
цал кам нейт ра лі зу ец ца.

Га то вы ліс та вы пе ра гной не толь кі ўгна ен не, 
ён ва ло дае вы со кай віль га ця ё міс тас цю. Та му ён 
не толь кі не гор шы, а леп шы за торф! Пры тым 
не па раў наль на ба га цей шы па коль кас ці па жыў-
ных рэ чы ваў.

Ліс та вую зям лю аба вяз ко ва трэ ба да да ваць у 
па са дач ныя ямы і лун кі (пры па са дцы лю бых дрэў 
і кус тоў, кве так, ага род ні ны), а яшчэ — у ва зо ны 
(пры пе ра са дцы хат ніх рас лін і вы рошч ван ні ага-
род нін най і квет ка вай ра са ды на пад акон ні ку, дзе 
пры за ліш няй су ха сці па вет ра лю бая гле ба хут ка 
пе ра сы хае).

Муль ча з ліс то ты
Тоў сты слой апа ла га ліс ця — ці не леп шы ва-

ры янт муль чы ра ван ня. Муль ча — свай го ро ду 
ахоў ны пласт зям лі. У ле се, дзе ён «скла да ец ца» 
на ту раль ным чы нам, заў сё ды — без уся кіх ін шых 
мі не раль ных і ар га ніч ных угна ен няў — да стат ко ва 
сіл ка ван ня і доб рая рых лая гле ба. Усе дрэ вы і кус-
ты рас туць як най лепш і ні ко лі не вы мяр за юць.

Слой з су хо га ліс ця па ві нен быць да во лі тоў-
стым — не менш за 30 сан ты мет раў. А яшчэ таў-
сцей шым плас том (да 50—60 сан ты мет раў) ха ва ем 
ві на град, ру жы і ін шыя цеп ла люб ныя кус ты. На кры-
тыя та кім чы нам рас лі ны ні ко лі і не вы мерз нуць, і не 
па да прэ юць. Толь кі з ад ным «але»: ка лі пе ра клас ці 
іх да та го ж і све жым яло вым лап ні кам — яго ка-
люч кі ад га ня юць гры зу ноў. Увес ну ліс то ту або так 
і па кі да ем на град ках і ў пры стволь ных кру гах, што 
да па ма гае за хоў ваць віль гаць і ў пэў най сту пе ні 
ду шыць пус та зел ле, або збі ра ем і ад праў ля ем у 
кам посную ку чу.

КУМ БЕР ЛЕНД — 
ЧОР НАЯ МА ЛІ НА

НА РЫХ ТОЎ ВА ЕМ... ЛІС ЦЕ

Сорт чор най ма лі ны, які атры маў наз ву Кум-
бер ленд, быў вы ве дзе ны ў ЗША і вя до мы 
ўжо больш за сто га доў.

Гэ тая ягад ная куль ту ра вы лу ча ец ца асаб лі ва 
вы со кім ура джа ем і ўстой лі вас цю да за ма раз каў, 
яе яга ды так са ма на зы ва юць ажы на па доб ны мі ма-
лі на мі.

Ма лі на Кум бер ленд уяў ляе са бой шмат га до вы 
паў куст з не глы бо кай ка ра нё вай сіс тэ май. Ка ра нё-
вых па раст каў чор ная ма лі на не дае. Куст фар мі-
ру юць да во лі тоў стыя і доў гія па раст кі. Ча сам яны 
да ся га юць 3 мет раў у даў жы ню! Яны па кры тыя 
шы па мі і вас ко вым на лё там. Лепш за ўсё для вы-
рошч ван ня гэ та га сор ту па ды хо дзяць ляс ная гле ба 
і чар на зём.

З-за ад сут нас ці ка ра нё вых ато жыл каў, чор ная 
ма лі на Кум бер ленд раз мна жа ец ца ін шы мі спо са-
ба мі: ука ра нен нем вер ха він па раст каў; з да па мо-
гай га ры зан таль ных ад во даў; зя лё ны мі ча ран ка мі; 
ча сам — на сен нем.

Пад час за вяз ван ня і па спя ван ня ягад па тра бу-
ец ца ўме ра ны па ліў. Важ на па збя гаць за стой ных 
во даў, бо куст гэ та га не пе ра но сіць. Чор ная ма лі на 
вель мі ўстой лі вая да роз ных хва роб і шкод ні каў. 
З кус та пры пра віль ным до гля дзе мож на збі раць 
да 6 кг ягад!

Яга ды круг ля вай фор мы, да во лі буй ныя, чор на-
га ко ле ру з шы зым на лё там. На смак яны са лод кія, 
са ка ві тыя, ма юць во дар і пры смак ажын. Яга ды 
доў га не аб сы па юц ца. Яны вы дат на за хоў ва юц ца 
на пра ця гу доў га га ча су.

Вы рошч ван не
Каб ма лі на доб ра рас ла трэ ба, перш за ўсё, 

пад рых та ваць гле бу. Вы бі раць учас так для вы-
рошч ван ня лепш со неч ны, але аба ро не ны ад вет-
ру. Ма лі ну нель га са джаць на тым жа ўчаст ку, дзе 
рас лі буль ба ці та ма ты. Са джан цы вар та вы са-
джваць на ад лег лас ці двух мет раў адзін ад ад на го, 
бо ма ла дыя па раст кі вель мі доў гія. Па са дач ная яма 
па він на быць не глы бей за 50 см, а ў шы ры ню не 
больш за 60 см. Пе рад вы сад кай яму за паў ня юць 
пе ра гно ем, да да юць драў ня ны по пел (пры клад на 
4 шклян кі).

Гэ тай ма лі не для сіл ка ван ня ве лі зар най коль-
кас ці за вя зі, якая ўтва ры ла ся, не аб ход ны пад корм-
кі. Як толь кі па чы на юць утва рац ца пер шыя яга ды, 
пад корм лі ва ем на сто ем ка ра вя ку або пту шы на га 
па мё ту. Ка ра вяк раз во дзім у су ад но сі нах 1 вяд ро 
ка ра вя ку на 6-7 вёд раў ва ды, а пту шы ны па мёт 
— на 16—18 вя дзёр і ту ды ж да да ём 50 г су пер-
фас фа ту і адзін літ ро вы сло ік по пе лу. Пад кож ны 
куст да ем па вяд ры пад корм кі і ад ра зу ж па лі ва ем 
4-5 вёд ра мі ва ды. Дру гую пад корм ку ро бім та кім 
жа на сто ем, ка лі яга ды па чы на юць на лі вац ца і па-
вя ліч вац ца ў па ме рах. Аба вяз ко вая пад корм ка і 
пад час збо ру ўра джаю. Гэ тую, трэ цюю, пад корм ку 
ро бім пас ля пер ша га збо ру, так са ма спа лу ча ю чы 
з па лі вам. Пад час па спя ван ня ягад і збо ру ўра-

джаю нель га да пус каць вы сы хан ня гле бы: яга ды 
драб не юць.

Кум бер ленд доб ра раз мна жа ец ца на сен нем і 
ўка ра нё ны мі вер ха ві на мі па раст каў. Ма ла дыя па-
раст кі звы чай на да кан ца лі пе ня да ся га юць даў-
жы ні 2—3 м і ду га па доб на схі ля юц ца да зям лі. 
Вер ха ві на, да сяг нуў шы па верх ні гле бы, утво рыць 
бу ла ва па доб ную га лоў ку і ўка ра ніц ца, пе ра тва ра-
ю чы ся да тэр мі ну во сень скай па сад кі ў са джа нец 
з доб ра раз ві той ка ра нё вай сіс тэ май. Вер ха ві ны, 
якія ўка ра ні лі ся, на вы шы ні 20—30 см мож на ад-
дзя ліць се ка та рам ад асноў на га кус та і са джаць 
на но вае мес ца. Ка лі ка ра нё вая сіс тэ ма да тэр мі ну 
па сад кі ака за ла ся сла бай, то яе да вяс ны мож на 
па кі нуць на мес цы, не ад дзя ля ю чы ад кус та, або 
пе ра са дзіць на град ку на да рошч ван не.

Пры на сен ным раз мна жэн ні на сен не ад ра зу пас-
ля збо ру ўра джаю вы сей ва юць на за га дзя пад рых-
та ва ную град ку на глы бі ню 2—3 см, доб ра муль чы-
ру юць пе ра гно ем, тор фам або пі ла він нем і ўме ра на 
па лі ва юць. Увес ну ўсхо дзіць ка ля 40—60% на сен ня. 
З'яў лен не ўсхо даў мо жа пра цяг вац ца ўсё ле та. На-
сен не мож на се яць і вяс ной, але для гэ та га па тра бу-
ец ца доў гая (150—180 дзён) стра ты фі ка цыя.

Ад ным з асноў ных за ха даў до гля ду, які за бяс-
печ вае ба га ты ўра джай, з'яў ля ец ца спо саб фар-
мі ра ван ня кус та. Як толь кі ма ла дыя па раст кі бя-
гу ча га го да да сяг нуць даў жы ні 1,2—1,5 м (гэ та 
ад бы ва ец ца пры клад на ў кан цы чэр ве ня), трэ ба 
пры шчып нуць вер ха ві ну. Пас ля вы да лен ня вер ха-
ві ны сцяб ло па чы нае раз га лі ноў вац ца і з'яў ля юц ца 
ба ка выя па раст кі па ўсёй яго даў жы ні. З гэ тай пра-
цэ ду рай спаз няц ца нель га. Чым ра ней вы да ля юц ца 
вер ха ві ны, тым ра ней з'яў ля юц ца ба ка выя па раст кі 
і тым лепш вы спя ва юць.

Дру гое аб ра за нне ро бім поз на ўво сень, ад на-
ча со ва з вы да лен нем двух га до вых па раст каў, якія 
ад пла да но сі лі. Усе ба ка выя ато жыл кі, якія да гэ-
та га ча су да ся га юць даў жы ні 1—1,5 м, ка ро цім, 
па кі да ю чы кож ны даў жы нёй 30—50 см. Пры во дзім 
ў па ра дак і са мі кус ты: у кож ным кус це па кі да ем 
10—12 штук са мых ма гут ных па раст каў, ас тат нія 
вы да ля ем, вы ра за ючы ля са май зям лі. На зі му па-
раст кі кус та пры гі на юць да зям лі. Ран няй вяс ной іх 
не аб ход на пад няць, вы да ліць па ла ма ныя і пад вя-
заць. Цві це ма лі на на па чат ку чэр ве ня.

Ка рыс ныя ўлас ці вас ці
Яга ды сор ту Кум бер ленд не толь кі смач ныя, 

пры го жыя і ма юць не звы чай ны для ма лін ко лер, 
але і ва ло да юць ка рыс ны мі ля чэб ны мі ўлас ці вас ця-
мі. Ві та мін P, які змя шча ец ца ў яга дах, ума цоў вае 
сцен кі са су даў. У іх ёсць ан та цы я ны, якія ўма цоў-
ва юць ка пі ля ры і якія аказ ва юць су праць скле ра-
тыч нае дзе ян не. Ма лі ны Кум бер ленд ба га тыя на 
ві та мі ны, вуг ля во ды, ар га ніч ныя кіс ло ты.

Па звест ках ста ліч най сан-
эпі дслуж бы, па ста не на па-
ча так гэ та га тыд ня ў ста лі цы 
пры шчэп ка мі ад гры пу бы лі 
ахоп ле ны ўжо 353 ты ся чы 
мін чан.

Ле тась ад гры пу бы лі пры-
шчэп ле ны 665 ты сяч жы ха роў 
Мін ска (або 35,3% на сель ніц тва), 
у тым лі ку больш як 505 ты сяч 
пра цу ю чых мін чан. На шэ ра гу 
ста ліч ных прад пры ем стваў быў 
за бяс пе ча ны вы со кі ўзро вень 
іму ні за цыі ра бот ні каў. 

Так, на Мін скім аў та ма біль-
ным за вод зе, Мін скім за во-
дзе ко ла вых ця га чоў, Мін скім 
пад шып ні ка вым за вод зе, РУП 
«Бел мед прэ па ра ты», Мін скім 
мя са кам бі на це, ААТ «Кам-
воль», СА АТ «Ка му нар ка», ААТ 

«Кры ні ца», ААТ «Ке ра мін», ЗАТ 
«Ат лант» іму ні за цы яй су праць 
гры пу бы ло ахоп ле на 40 і больш 
пра цэн таў ка лек ты ву. Да сле да-
ван ні эфек тыў нас ці іму ні за цыі, 
пра ве дзе ныя на мін скіх прад-
пры ем ствах, па ка за лі пра мую 
за леж насць па каз чы каў за хва-
раль нас ці ад коль кас ці пры-
шчэп ле ных.

Так, зні жэн не ў 2012 го дзе 
коль кас ці прай шоў шых вак цы на-
цыю су праць гры пу на Мін скім га-
дзін ні ка вым за вод зе з 21% да 8% 
пры вя ло да рос ту на прад пры ем-
стве за хва раль нас ці з ча со вай 
стра тай не пра ца здоль нас ці на 
22,5%. У той жа час у вы ні ку па-
ве лі чэн ня коль кас ці пры шчэп ле-
ных на На цы я наль най кі на сту дыі 
«Бе ла русь фільм» з 22 да 35% 

там бы ло за рэ гіст ра ва на зні жэн-
не за хва раль нас ці на 10,5 пра-
цэн та.

Уліч ва ю чы, што эка на міч-
ныя стра ты ў су вя зі з ад ным 
вы пад кам за хвор ван ня на грып 
скла да юць су му, эк ві ва лент ную 
280 до ла раў і 240 до ла раў — у 
су вя зі з ВРЗ, бы ло пад лі ча на, 
што вак цы на цыя пра цу ю ча га 
на сель ніц тва ста лі цы да зво-
лі ла сэ ка но міць ка ля 10,9 млн 
до ла раў. 

Та кім чы нам, на кож ны ўкла-
дзе ны ў вак цы на цыю до лар быў 
атры ма ны эка на міч ны эфект у 
эк ві ва лен це 11,2 до ла ра. А ўво-
гу ле па пя рэ джа ная эка на міч ная 
шко да бы ла ацэ не на ў Мін ску ў 
23 млн до ла раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

«СЭ КА НОМ ЛЕ НАЕ» ЗДА РОЎЕ
ФактФакт  ��

За тры дні пра вя дзен ня між дзяр жаў на га 
спе цы яль на га комп лекс на га ме ра пры ем-
ства «Вы шук» на тэ ры то рыі на шай кра і ны 
ўда ло ся за тры маць 330 зла чын цаў, знай сці 
191 ча ла ве ка з тых, што пра па лі без вес так, 
і 697 даў жні коў па гра ма дзян скіх спра вах, а 
так са ма апа знаць 12 це лаў.

Па вод ле звес так упраў лен ня ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, у 
Брэс це, на прык лад, быў за тры ма ны муж чы на, які 
11 га доў та му атры маў ха бар і зна хо дзіў ся ў між-
на род ным вы шу ку. 

Доў гі час па да зро ная асо ба ха ва ла ся на тэ-
ры то рыі Ка зах ста на, ад нак на днях зла чын ца 
на ве даў у Бе ла ру сі сва я коў. У Мін ску ра зам з 
мас коў скі мі пра ва ахоў ні ка мі за тры ма лі гра ма-
дзя ні на Ра сіі, які аб ві на вач ва ец ца ва ўчы нен ні 
ў ся бе на ра дзі ме на ўмыс на га на ня сен ня цяж кіх 
па шко джан няў, якія аб умо ві лі смерць па не асця-
рож нас ці. А ў Маск ве ўда ло ся «ўзяць» бе ла ру са, 
яко га шу ка лі ма гі лёў скія пра ва ахоў ні кі за кра дзеж 
у буй ным па ме ры.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

НА ТЭ РЫ ТО РЫІ СНД 
АД ШУ КА ЛІ «ДАЎ ЖНІ КОЎ»

(в миллионах белорусских рублей)

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 895 496,0 1 064 027,5 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 5 181,1 5 090,1 
4 Средства в Национальном банке 1103 2 199 718,2 1 277 104,1 
5 Средства в банках 1104 887 562,0 496 722,2 
6 Ценные бумаги 1105 2 221 850,2 950 752,9 
7 Кредиты клиентам 1106 14 401 111,9 11 386 165,2 
8 Производные финансовые активы 1107 736 853,3 664 977,1 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 34 613,4 18 260,3 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 1 275 886,9 949 631,6 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 4 550,2 4 716,8 
12 Прочие активы 1111 148 961,4 245 157,2 
13 ИТОГО активы 11 22 811 784,6 17 062 605,0 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 385 159,1 373 956,8 
16 Средства банков 1202 2 977 550,4 1 738 167,7 
17 Средства клиентов 1203 15 500 557,9 11 734 218,5 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 1 376 305,3 1 215 926,4 
19 Производные финансовые обязательства 1205  -  - 
20 Прочие обязательства 1206 284 646,6 216 641,8 
21 ВСЕГО обязательства 120 20 524 219,3 15 278 911,2 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 567 408,4 567 408,4 
24 Эмиссионный доход 1212  0,1  0,1 
25 Резервный фонд 1213 90 277,9 52 588,4 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 920 911,7 661 813,8 
27 Накопленная прибыль 1215 708 967,2 501 883,1 
28 ВСЕГО капитал 121 2 287 565,3 1 783 693,8 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 22 811 784,6 17 062 605,0 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года 
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»

www.belinvestbank.by

№
п/п  Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  2 045 979,3  1 940 140,4 
2 Процентные расходы 2012  1 468 425,4  1 533 005,1 
3 Чистые процентные доходы 201  577 553,9  407 135,3 
4 Комиссионные доходы 2021  461 777,9  339 072,5 
5 Комиссионные расходы 2022  85 079,1  59 562,5 
6 Чистые комиссионные доходы 202  376 698,8  279 510,0 

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями 203  774,5  2 150,2 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  4 310,4  198,4 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205  54 739,7  94 214,9 

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми инструментами 206  32 257,1  14 656,0 

11 Чистые отчисления в резервы 207  62 169,5  80 357,2 
12 Прочие доходы 208  86 181,9  89 300,6 
13 Операционные расходы 209  686 270,4  520 380,1 
14 Прочие расходы 210  105 190,0  78 425,2 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211  278 886,4  208 002,9 
16 Налог на прибыль 212  31 588,7  28 263,4 
17 Прибыль (убыток) 2  247 297,7  179 739,5 

Председатель Правления А.А. Лысюк

Главный бухгалтер А.Н. Сырокваш

Отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка: 
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quarterly_report_belinvestbank/

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, выдана Национальным банком Республики Беларусь 03.06.2013 г.
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». УНП 807000028.

Двор нік, сты ліст, бла кіт ны 
Крыш на і бру таль ны Аляк-
санд ра Са ла ду ха... Ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» са чыў за тым, 
як мо ладзь Бе ла ру сі і Ра сіі 
спра ба ва ла за адзін дзень ад-
люст ра ваць жыц цё Мін ска.

Ад Брэс та 
да Вал га гра да

У за поў не най штуч ным свят-
лом гас цёў ні ста ліч на га хос тэ ла 
шум на, як на вак за ле, і пах не ня-
даў нім сня дан кам. Стол у вя лі кім 
па коі за стаў ле ны роз на ка ля ро вы мі 
ноў тбу ка мі, за люст ра ны мі спін ка-
мі якіх ля жаць пус тыя плас ты ка выя 
бу тэль кі і тэр ма бок сы ад ежы. Ка-
рыс таль ні кі тэх ні кі неш та ак тыў на 
аб мяр коў ва юць, спра ча юц ца, смя-
юц ца, вы бя га юць на двор з цы га рэ-
тай у зу бах і час ад ча су за мі на юць 
сон ным за меж ным па ста яль цам, 
якія ўсё ні як не мо гуць зра зу мець, 
што ад бы ва ец ца ў па мяш кан ні. 
Усе гэ та — ча со вы штаб пра ек та 
«Мінск-24», ку ды па элект рон най 
по шце, праз са цы яль ныя сет кі па-
ста ян на пры хо дзяць па ве дам лен ні 
з усіх кут коў ста лі цы. Ся род пры-
сут ных шмат мо ла дзі, але ёсць 
тут і лю дзі ста ла га ве ку. На прык-
лад, Ула дзі мір ШПАК, на мес нік 
га лоў на га рэ дак та ра ча со пі са 
«Русский ре пор тёр». Ён, між ін-
шым, не цу ра ец ца пра цы і на роў ні 
з ас тат ні мі рэ да гуе па ве дам лен ні 
ма ла дых ка рэс пан дэн таў.

— Гэ та жур на лісц кі, а не аду-
ка цый ны пра ект, — ро біць ак цэнт 
Ула дзі мір Шпак. — І гэ та тая жур-
на ліс ты ка, якой  ма ла ў Ра сіі. Яна 
пра тое, што хва люе звы чай на га 
ча ла ве ка, жаб ра ка ці чы ноў ні ка. 
Зрэз жыц ця го ра да за адзін дзень. 
Як мне зда ец ца, атрым лі ва ец ца 
жы вая кар цін ка.

Спа дар Ула дзі мір на зы вае па-
доб ны апе ра тыў ны па ды ход да 
пра цы «та таль най жур на ліс ты-
кай»: «Мы ро бім ужо пя ты пра ект. 
Спа чат ку сту дэн ты пі са лі на тат кі, 
рэ парт ажы, але ўсё бы ло да во лі 
сум на. А пас ля на ра дзі ла ся дум ка: 
ка лі на пра ект пры яз джае вялікая 
коль касць лю дзей, мы ва ло даем 
рэ сур сам, яко га ня ма ў срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі. Ні хто не 
мо жа вы пус ціць на ву лі цы го ра да 
ад ра зу амаль 200 жур на ліс таў, як 
ця пер, каб асвят ляць жыц цё го ра-
да. А сло ва «та таль ная» азна чае, 
што мы ахоп лі ва ем лі та раль на 
ўсё. Не пэў ную част ку, а ўсе сфе-
ры жыц ця ча ла ве ка».

— До свед на ша га ча со пі-
са — ці ка вы ўрок для ма ла дых 
бе ла рус кіх жур на ліс таў, якія не 
мо гуць удзель ні чаць у па доб ных 
пра ек тах, — да дае Вік тар Дзят лі-
ко віч, спе цы яль ны ка рэс пан дэнт 
«Рус ско го ре пор тё ра». — Мы 
зы хо дзім з той дум кі, што жур на-

ліст ву чыц ца най перш дзя ку ю чы 
прак ты цы, а не дзя ку ю чы ся дзен-
ню ў аў ды то ры ях. Без умоў на, ёсць 
аба вяз ко вы мі ні мум, які ча ла век 
па ві нен атры маць ва ўні вер сі тэ це. 
Ка лі ад штур хоў вац ца ад май го во-
пы ту (а скон чыў я жур фак БДУ ў 
1996 го дзе), най леп шыя жур на ліс-
ты атры ма лі ся з тых, хто 
ста віў на пер шае мес ца 
прак ты ку, а не кар пен не 
над тэ о ры яй.

Геа гра фія «Ме ды я -
 па лі го на» са праў ды 
ўраж вае. Я пра гля даю 
спі са ныя руч кай ан ке ты 
ўдзель ні каў, пе ра да мной 
пра но сяц ца наз вы га ра-
доў: Сма ля ві чы, Іжэўск, 
Маск ва, Ула дзі вас ток, 
Ча ля бінск, Са ра таў, 
Ры бінск, Да ма дзе да ва, 
Ві цебск, Ту ла, Брэст... І 
што ці ка ва, ра сі ян у гэ-
тым спі се больш. Бе ла-
ру сы скла да юць толь кі 
па ло ву ак тыў ных удзель-
ні каў.

— Хлоп цы і дзяў ча ты 
жы вуць у хос тэ лах, зды-

ма юць ква тэ ры, — кан крэ ты зуе 
Ра ман Пра та се віч, бе ла рус, які 
на гра мад скіх па чат ках стаў гі дам 
для рус кіх удзель ні каў па на шым 
го ра дзе. — І ўсе друж на ад зна ча-
юць, што адап та цыя ад бы ла ся без 
ліш ніх пы тан няў. Мінск для мно гіх 
ака заў ся амаль род ным мес цам. 
Усім тут па да ба ец ца.

Як мне тлу ма чаць у шта бе 
пра ек та «Мінск-24», мес ца пра-
цы кож на га жур на ліс та, фа то-
гра фа вы зна чы ла лё са ван не. 
Пас ля та го, як рэ пар цёр пра вёў 
ад па вед ны час на сва ім мес цы, 
да слаў на ві ну ці за чы таў яе па 
тэ ле фо не, ён мог на кі ра вац ца ў 
ін шую кроп ку. Сваю пра цу га рад-
скія хра ні кё ры па ча лі ў 6 га дзін 
ра ні цы і скон чы лі роў на праз су-
ткі. Ужо ў пер шыя хві лі ны пра цы 
на сай це www.24.rusrep.ru з'я ві-
лі ся пер шыя на тат кі, а ў дру гой 

па ло ве дня лік на огул пай шоў 
на сот ні. Ся род за га лоў каў на-
він трап ля юц ца і пер лы кштал ту 
за га лоў ка «Га лу бы ядуць глі ну, 
каб ес ці», ад нак, па вя лі кім ра-
хун ку, ці ка вых па ве дам лен няў 
так са ма ха па ла.

— На тое, каб ад рэ да га ваць 
ад ну на ві ну, раз мяс ціць на сай це, 

мне не аб ход на ад 2 да 
10 хві лін. Усё за ле жыць 
ад якас ці на пі са на га па-
ве дам лен ня, — гле дзя чы 
ў ма ні тор, пры зна ец ца 
ўфі мец Азат Са та раў.

— А та бе не па да ец-
ца, што па доб ная апе ра-
тыў ная пра ца па спе цы-
фі цы на гад вае ра бо ту 
ін фар ма цый на га агенц-
тва?

— На ад ва рот. У на-
шых па ве дам лен нях 
пры сут ні чае больш пад-
ра бяз нас цяў, дэ та ляў, 
якія ад сут ні ча юць у звы-
чай най на ві не ад ін фар-
ма цый на га агенц тва.

Мін ча не 
не ве да юць свой го рад?

Усё, што ро бяць удзель ні кі гэ-
та га пра ек та, вы клі кае да во лі ці-
ка выя па чуц ці. На маю дум ку, трэ-
ба быць са праўд ным ра ман ты кам 
і на ват тро хі аван ту рыс там, каб 
пе ра адо лець ты ся чы кі ла мет раў 
ад Ула дзі вас то ка да Маск вы, а по-
тым да Мін ска, каб бе гаць па ра-
ніш няй ста лі цы за не за да во ле ным 
двор ні кам і пы тац ца, што за кош кі 
скра буць у яго на ду шы? Аднак 
справа не толь кі ў жа дан ні ма ла-
до га ча ла ве ка стаць «кру тым» рэ-
пар цё рам. Яд на юць мо ладзь і но-
выя зна ём ствы, ад рэ на лін, жа дан-
не з ні чо га зра біць неш та вя лі кае, 
ары гі наль нае, не зна ё мае. Ан тон 
Ві на гра даў з Санкт-Пе цяр бур га, 
на прык лад, жур на ліс там не пра-
цуе, ён — ін жы нер-кан струк тар, 
яко га вель мі за ха пі ла ат мас фе-

ра пра ек та. З ім мы па зна ё мі лі-
ся яшчэ ў шта бе, а ця пер ра зам 
з фо та ка рэс пан дэн там едзем на 
за дан не: не аб ход на ко рат ка па ве-
да міць, што за проб ка ўтва ры ла ся 
на ста ян цы ка ля па соль ства Гру зіі. 
Па да ро зе Ан тон пры зна ец ца: лю-
дзі на кан такт ідуць больш ах вот-
на, чым у Пі це ры.

Ган на Шарс нё ва, ма гіст рант з 
Ека ця рын бур га, адзін з ве тэ ра наў 
«Ме ды я па лі го на», удзель ні ча ла 
ва ўсіх пра ек тах.

— Ра ні цай я су стрэ ла япон-
скіх ту рыс таў. Эк скур са вод мне 
ска заў, што іх ураж вае чыс ці ня, 
пра сто ра бе ла рус кай ста лі цы. 
Каб ім бы ло больш свабодна, яны 
ўпя цёх за мо ві лі пя ці дзе ся ці мес ны 
аў то бус! — усмі ха ец ца Ган на. — 
А мя не ў цэнт ры ва ша га го ра да 
на пруж вае вя лі кая коль касць 

пту шак. Яшчэ скла ла ся ад чу ван-
не, што жы ха ры не вель мі доб ра 
ве да юць свой го рад. На пы тан не 
пра зна хо джан не пэў най ву лі цы 
ка за лі, што гэ та дзесь ці там, ад-
нак больш удак лад ніць не маг лі. 
Што ты чыц ца пра цы на мін скім 
пра ек це, я не ска жу, што яна ад-
роз ні ва ец ца ад ра бо ты ў ін шых 
га ра дах. Усе рэ спан дэн ты раз маў-
ля лі са мной. Прос та не ка то рыя 
лю дзі на мае пы тан ні ад каз ва лі 
па-бе ла рус ку.

...Уве ча ры пра ца ў шта бе так-
са ма кі піць, на ві ны пры хо дзяць 
строй ным лан цуж ком, але ар га ні-
за та ры ўжо мо гуць пад вес ці пер-
шыя вы ні кі, па дзя ліц ца пэў ны мі 
дум ка мі.

— Па пер шых па ве дам лен нях 
скла ла ся ўра жан не, што мін скія 
двор ні кі ра на вы хо дзяць пра ца-
ваць, ёсць у Мін ску шмат і тых, хто 
лю біць па хмя ліц ца. Так са ма па да-
ло ся, што бе ла ру сы менш скар-

дзяц ца на ка му наль ныя служ бы, 
але ў Мін ску вост ра ста іць праб-
ле ма аў та ста я нак, — збі ва ю чы 
по пел з цы га рэ ты, раз ва жае Ула-
дзі мір Шпак. — Здзі ві ла за кры-
тасць буй ных прад пры ем стваў. 
Мы на ват не тра пі лі да тых, з кім 
па пя рэд не здо ле лі да мо віц ца.

Апош нія тэкс ты з'я ві лі ся на 
сай це, як і ча ка ла ся, у 6 га дзін 
ра ні цы, ка лі доб рая част ка го ра-
да яшчэ ад па чы ва ла. «Пра ект 
«Мінск-24» ра біў ся ма ла ды мі 
жур на ліс та мі. І ў іх рас ла ужо 
ў тыя ча сы, ка лі ні я ка га Са вец-
ка га Са ю за не бы ло. У іх свой 
по гляд на ста сун кі Бе ла ру сі з 
Ра сі яй. Яны (мы) вы рас лі ўжо ў 
роз ных кра і нах. Ці так гэ та? Мы 
ро бім но вую жур на ліс ты ку. І мы 
ствараем но выя стасункі па між 
кра і на мі — без га зу і па лі тыч-
на га шан та жу», — у фі наль ным 

па ве дам лен ні ад зна чы лі ўдзель-
ні кі «Мінск-24». Юна цкім мак сі-
ма ліз мам та кі па саж, са праў ды, 
кры ху ад дае, ад нак ам бі цый ная 
мо ладзь за дзень зра бі ла тое, 
ча го ні хто не здо леў зра біць да-
гэ туль — за кан спек та ваць хро ні-
ку жыц ця на шай ста лі цы за адзін 
буд ны дзень.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Го рад мо ла дзіГо рад мо ла дзі  ��

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА НА ВІ НЫ

Што «дру ка ва ла ся» 
на сай це www.24.rusrep.ru?

9:40, ХРАМ КРЫШ НЫ
У хра ме толь кі што скон чы ла ся служ ба. У ма лі тоў най за ле не-

каль кі фрэ сак з жыц ця Крыш ны, на якіх ён ад люст ра ва ны ў дзя цін-
стве і юнац тве, акру жа ны люд зьмі ў яр кіх ін дый скіх кас цю мах.

— Ча му Крыш на бла кіт ны? — пы та ю ся.
— Та му што ў Крыш ны ёсць вы бар, і бла кіт ны ён та му, што яму 

так па да ба ец ца, — тлу ма чыць Сяр гей Ма ла хоў скі, прэс-сак ра тар 
хра ма.

11:00, ЗАГС ЛЕ НІН СКА ГА РА Ё НА
— У ЗА ГСе ёсць маг чы масць за 130 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў змя-

ніць проз ві шча, — ка жа на чаль нік гэ тай уста но вы Юлія Аляк санд раў на 
Скір піч ні ка ва. — Мя ня юць пе ра важ на не мі ла гуч ныя проз ві шчы: Ка зёл, 
Ба ран, Та ра кан. Ве да е це, на нас ад ной чы па да лі ў суд за агуч ван не 
проз ві шча ў СМІ. Ідуць мя няць яшчэ па рэ ка мен да цыі аст ро ла гаў, якія 
па доб ным чы нам ра яць лю дзям па збег нуць ня шчас ця.

13:10, АЭ РА ДРОМ «БА РА ВАЯ»
Ура да вы са ма лёт Як-40, які на ле жаў кам па ніі «Бел авія», пе-

ра вез лі на аэ ра дром, дзе ён ста не экс па на там Му зея авія цый най 
тэх ні кі. Ра ней на гэ тым са ма лё це ля та лі чле ны ўра да і прэм' ер-мі-
ністр Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

17:00, ЗА ВУ ЛАК КАЗ ЛО ВА, 4А. СА ЛОН ПРЫ ГА ЖОС ЦІ «МУ СОН»
Топ-сты ліст Аляк сандр Кі ры нюк збі ра ец ца на прэ мію «Ме дыя-

пер со на го да» і дзе ліц ца сва ім по гля дам на конт ма кі я жу:
— Я кры ты кую лю дзей, якія вы хо дзяць без ма кі я жу. Я сты ліст і 

заўж ды па ві нен быць на вы шы ні. Бе ла рус кія муж чы ны ба яц ца на-
ват прос та на нес ці ўвіль гат няль ны крэм. За раз я вы дат кую ка ля 
15 хві лін на тон, 30 хві лін на сам ма кі яж і 25 хві лін на пры чос ку. 
З кас ме ты кі я бу ду вы ка рыс тоў ваць пуд ру, ру мя ны, ка рэк тар для 
тва ру, цём ныя це ні і туш для ва чэй.

22:40, КЛУБ NEXT
Аляк сандр Са ла ду ха на цяг нуў італь ян скія бо ты, но выя шта ны 

і ка шу лю.
— Я сён ня вось у та кім прос тым аб ліч чы, бру таль ным. Вось італь ян-

скія бо ты. У мя не іх шэсць пар. Но выя шта ны, прос та ка шу ля, прос та 
га дзін нік... — ка жа Аляк сандр і да дае: — Жыц цё вы дат нае.

Сён ня ў клу бе NEXT Аляк санд ру Са ла ду ху ўру чаць прэ мію «Пры-
знан не па ка лен няў», пры ду ма ную спе цы яль на для яго.

05:57, МІН СКІ МЕТ РА ПА ЛІ ТЭН
Па вы ні ках пра ек та мы зра зу ме лі, што ўсё маг чы ма, і вы ра шы-

лі за 24 хві лі ны, якія за ста лі ся да за вяр шэн ня «Ме ды я па лі го на», 
асво іць но вую пра фе сію — спе вака ў мет ро. Атры ма ла ся дрэн на, 
здо ле лі за ра біць уся го толь кі 600 руб лёў.

Фо таздымкі Над зеі БУ ЖАН.

У лес хто па са ма гон, хто па дро вы
У ляс ным ма сi ве на тэ ры то рыi Мя дзель ска га ра ё на дзярж iн спек-

та ры ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту ра зам з су пра цоў нi ка мi 
мi лi цыi пад час рэй ду за тры ма лi двух мяс цо вых жы ха роў, якiя зай ма-
лi ся вы твор час цю са ма го ну. У па ру шаль нi каў кан фiс ка ва лi 400 лiт раў 
бра гi, апа рат дэ ман цi ра ва лi. А ра бот нi кi Ма зыр скай мiж рай iнс пек цыi 
пры пра вер цы двух ле са вы се чак у Ма зыр скiм до след ным ляс га се 
вы явi лi факт на рых тоў кi драў нi ны без да зволь ных да ку мен таў. Пе ра-
лi чы лi пнi: «ад сут нi ча ла» 155 дрэў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

П'я ны ва дзі цель збіў на смерць 
ча ла ве ка... на тра ту а ры

Жу дас нае зда рэн не ад бы ло ся на скры жа ван ні ву лі цы Ле нін град скай 
і Пар ты зан ска га пра спек та ў Брэс це. П'я ны ва дзі цель на «Аў дзі» спра-
ба ваў пе ра стро іц ца ў ін шы рад, ім чаў на чыр во нае свят ло, але не спра-
віў ся з кі ра ван нем, вы ска чыў на тра ту ар. На бя ду, там ста я лі дзяў чы на і 
муж чы на. Дзяў чы на ад ско чы ла ўбок, а 34-га до вы муж чы на — не па спеў. 
Удар быў та кой сі лы, што з ча ла ве ка на ват зля це лі кра соў кі. Ма ла ды 
ча ла век па мёр на мес цы. А кі роў ца па ехаў да лей як ні чо га ні я ка га. Усё 
гэ та ба чыў ва дзі цель ін шай ма шы ны. Ён па ехаў за ві ноў ні кам, пе ра крыў 
да ро гу яго аў та ма бі лю і ўтрым лі ваў да пры быц ця мі лі цыі. У кры ві лі ха ча 
за фік са ва на 2,3 пра мі ле ал ка го лю. 

Яна СВЕ ТА ВА.

КрыміналКрымінал  ��

УУдзель ні кі пра ек та на ве да лі на ву чаль ныя ўста но вы, кра мы, прад пры ем ствы, дзель ні кі пра ек та на ве да лі на ву чаль ныя ўста но вы, кра мы, прад пры ем ствы, 
ка вяр ні, спар тыў ныя і куль тур ныя цэнт ры. На фо та — ка рэс пан дэнт ся род ка вяр ні, спар тыў ныя і куль тур ныя цэнт ры. На фо та — ка рэс пан дэнт ся род 

дзе так у са цы яль на-дзе так у са цы яль на-
пе да га гіч ным цэнт ры з пры тул кам пе да га гіч ным цэнт ры з пры тул кам 

За вод ска га ра ё на г. Мін ска.За вод ска га ра ё на г. Мін ска.

У шта бе «Мінск-24» ак тыў на 
аб мяр коў ва юць па ве дам лен ні.

Мес ца пра цы кож на га 
жур на ліс та, фа то гра фа 
вы зна чы ла лё са ван не. 

Сваю пра цу га рад скія 
хра ні кё ры па ча лі ў 6 га дзін 
ра ні цы і скон чы лі роў на 
праз су ткі.


