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ЗА ПРА ЕЗД — НА 500 РУБ ЛЁЎ БОЛЬШ 
Кошт пра ез ду ў га рад скім па са жыр скім транс пар це 
з 1 снеж ня па вя ліч ва ец ца да 3 ты сяч руб лёў — на 
500 руб лёў. Да рэ чы, апош ні раз — з 1 каст рыч ні ка — 
ён па да ра жэў на та кую ж су му: з 2 да 2,5 ты ся чы 
руб лёў за ад ну па езд ку. А да гэ туль кошт пра ез ду 
змя няў ся аж но ў маі.

Па ве лі чэн не кош ту пра ез ду пра ду гле джа на ра шэн нем 
Мін гар вы кан ка ма № 2889 ад 25 ліс та па да. У блі жэй шы час 
яно з'я віц ца на На цы я наль ным пра ва вым пар та ле.

Пры рэа лі за цыі бі ле таў на ад ну па езд ку кі роў ца мі ў аў то-
бу сах, трам ва ях, тра лей бу сах кошт та лон чы ка па вя ліч ва ец-
ца на 500 руб лёў да ўста ноў ле на га та ры фу — да 3,5 ты ся-
чы руб лёў. Пра езд у экс прэс-марш ру тах бу дзе каш та ваць 
4,3 ты ся чы руб лёў.

Кошт пра яз ных да ку мен таў па вя лі чыц ца на 20 пра цэн таў, 
на экс прэс-марш ру тах — на 13 пра цэн таў. Зрэш ты, мно гія 
га ра джа не ўжо за га дзя па спе лі на быць пра яз ныя на на ступ-
ны ме сяц: з кан ца мі ну ла га тыд ня, як толь кі з'я ві ла ся пер-
шая ін фар ма цыя аб маг чы мым па ве лі чэн ні кош ту пра ез ду 
ў га рад скім па са жыр скім транс пар це, коль касць па са жы раў 
ка ля мес цаў іх про да жу пры кмет на па вя лі чы ла ся. Звы чай-
на ж боль шасць на бы вае пра яз ныя бі ле ты ў са мым кан цы 
бя гу ча га ме ся ца — пер шых днях на ступ на га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ПО ШУ КАХ ІНА ВА ЦЫЙ
І НО ВЫХ ДА СЯГ НЕН НЯЎ 

Па шы ра ны асар ты мент за пу шча най у вы твор часць 
пра дук цыі ак цы я нер на га та ва рыст ва «По лацк-Шкло-
ва лак но» ўклю чае больш за 2000 най мен няў. Па куп-
ні ка мі пра дук цыі за во да з'яў ля юц ца прад пры ем ствы 
авія цый най і кас міч най пра мыс ло вас ці, ва ен на-пра-
мыс ло ва га комп лек су, аў та ма бі ле- і суд на бу да ван ня, 
бу даў ні чай га лі ны і шэ раг ін шых струк тур.

Да лей шую стра тэ гію свай го раз віц ця «По лацк-Шкло ва-
лак но» ба чыць ва ўка ра нен ні ў вы твор часць іна ва цый най і 
за па тра ба ва най на су свет ным рын ку пра дук цыі са шкло-
ва лак на. Сён ня спе цы я ліс ты прад пры ем ства га то вы пра-
па на ваць ін вес та рам свае ідэі і вы твор чыя ма гут нас ці для 
рэа лі за цыі шэ ра гу вель мі ці ка вых і перс пек тыў ных пра ек таў 
па ар га ні за цыі вы твор час ці ру лон ных да ха вых ма тэ ры я лаў, 
кан струк цый ных шкло ма таў (CSM) і шкло плас ты ка вых труб, 
а так са ма кам бі на ва ных ня тка ных ма тэ ры я лаў, па ве да міў 
рэ дак цыі ге не раль ны ды рэк тар за во да Мі ка лай Аляк-
санд ра віч КА ЧА НОЎ СКІ.

Учо ра ак цы я нер на му та ва рыст ву «По лацк-Шкло ва лак но» 
споў ні ла ся 55 га доў. Прой дзе ны пэў ны гіс та рыч ны пе ры яд, 
ад зна ча ны раз віц цём вы твор час ці, ства рэн нем но вых вы-
твор чых ма гут нас цяў і асар ты мен там вы пус ка е май пра дук-
цыі. За гэ ты час прад пры ем ства за ня ло ўпэў не ныя па зі цыі ў 
вы твор час ці шкло ва лак на і пра дук цыі на яго асно ве і сён ня 
ка рыс та ец ца шы ро кай вя до мас цю і па ва гай у парт нё раў 
больш чым з 45 кра ін све ту. Ста ноў чае раз віц цё прад пры-
ем ства ста ла вы ні кам плён най пра цы кож на га ра бот ні ка, а 
так са ма дзя ку ю чы тра ды цы ям і ды нас ты ям вя лі ка га ка лек-
ты ву. Рэ дак цыя на ша га вы дан ня шчы ра він шуе ра бот ні каў 
гэ та га па спя хо ва га прад пры ем ства са свя там.

Сяргей КУРКАЧ.

У МАГІЛЁВЕ ЎКРАЛІ… АЎТОБУС 
29-гадовы жыхар Магілёва сярод белага дня здзейсніў 
угон аўтобуса «МАЗ-103», які належыць магілёўскаму 
аўтапарку № 1.

Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік упраўлення След-
чага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салянюк, 
парушальнікам з’яўляецца кіроўца гэтага ж аўтапарка, які ў 
свой выхадны дзень прыйшоў на месца працы і сеў за руль 
чужога аўтобуса. Але далёка ад’ехаць не паспеў. Па дарозе 
ён не справіўся з кіраваннем, і аўтобус урэзаўся ў слуп, што 
прыцягнула да сябе ўвагу міліцыі. Але на патрабаванне 
праваахоўнікаў спыніцца мужчына не адрэагаваў, наадва-
рот, націснуў на газ і пагнаў аўтобус на тое ж самае месца, 
дзе яго ўзяў. Там парушальнік і быў затрыманы нарадам 
Кастрычніцкага (г. Магілёва) адзела Дэпартамента аховы 
МУС РБ. У дачыненні да яго заведзена крымінальная справа 
па артыкуле 214, ч. 1 — угон транспартнага сродку.

Нэлі ЗІГУЛЯ.

ЦЫ ГА РЭ ТЫ ЗНОЎ
«ДА ЮЦЬ ПРЫ КУ РЫЦЬ» 

З 1 снеж ня ў кра і не ў чар го вы раз па вя ліч ва юц ца 
мак сі маль ныя роз ніч ныя цэ ны на асоб ныя ві ды цы-
га рэт.

На га да ем, што ай чын ныя вы твор цы і ім пар цё ры за раз 
ма юць пра ва што ме сяч на дэк ла ра ваць но выя цэн ні кі на 
ты ту нё выя вы ра бы. На гэ ты раз па ве лі чэн не цэн бу дзе на 
2–14 пра цэн таў.

Мак сі маль нае па да ра жан не за кра не цы га рэ ты, які вы раб-
ля юц ца ў нас: Camel Fіlters, Camel Orange, Camel Blue, Camel 
Sіlver, якія бу дуць пра да ваць па 13,5 ты ся чы руб лёў за па чак. 
Кошт Monte Carlo па вя лі чыц ца да 8,7 ты ся чы руб лёў за па чак 
(на 200 руб лёў больш, чым бы ло да гэ туль). Glamour з па чат ку 
снеж ня мож на бу дзе ку піць за 12 ты сяч руб лёў.

Па да ра жан не за кра не так са ма мар кі цы га рэт, што вы-
раб ля юц ца ў нас (на прык лад, Pall Mall, Wіnston, Lucky Strіke, 
West, Kent).

Ка лі га ва рыць пра ім парт ныя ты ту нё выя вы ра бы, што 
за во зяц ца, яны тут ста нуць каш та ваць больш (да пры кла ду, 
Dunhіll, Camel).

Апош ні раз цэ ны на не ка то рыя ві ды цы га рэт па вя ліч ва-
лі ся ў кра і не ў па чат ку ліс та па да. Та ды па ве лі чэн не скла ла 
1–30 пра цэн таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЛЕПШ УСЁ-ТА КI
ЗА ПОЎ НIЦЬ ДЭК ЛА РА ЦЫЮ…

Гра ма дзя нiн Ра сii ехаў праз Брэст за мя жу цягніком. А ка лi 
на мыт нi пра ве ры лi яго ба гаж, там ака за ла ся 40,5 ты ся чы 
еў ра i 83,3 ты ся чы ра сiй скiх руб лёў. Ра сi я нiн ве даў, што 
гро шы ў су ме больш за 10 ты сяч до ла раў пад ля га юць дэк-
ла ра ван ню. У вы нi ку ва лю та бы ла кан фiс ка ва на, а па сва iм 
марш ру це муж чы на па ехаў з 7,3 ты ся чы еў ра ў кi шэ нi.

Як па ве да мiў су пра цоў нiк прэс-служ бы Брэсц кай мыт нi 
Анд рэй ДУ БIН КА, з па чат ку гэ та га го да ра бот нi ка мi на зва най 
мыт нi кан фiс ка ва на ва лю ты на сем мiль яр даў руб лёў. Усе 
гэ тыя гро шы пе ра во зi лi ся за мя жу не за кон на.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЗА КУ ПАЧ НАЯ ЦА НА НА МА ЛА КО ВЫ РАС ЛА
З сён няш ня га дня за ку пач ныя цэ ны на ма ла ко па вя-
ліч ва юц ца на 10 пра цэн таў.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня №63 ад 20 ліс та па да, якая бы ло 
апуб лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым пар та ле. У са мім 
мі ніс тэр стве га во раць, што фік са ва ныя цэ ны на ма ла ко, што 
за куп ля ец ца для дзяр жаў ных па трэб, па вы ша юц ца з мэ-
тай част ко ва га па крыц ця па ве лі чэн ня кош ту ма тэ ры яль ных 
рэ сур саў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца. Ця пер ца на на ма ла ко 
га тун ку «эк стра» скла дзе 3 млн 891 тыс. руб лёў за то ну, 
на ма ла ко вы шэй ша га га тун ку — 3 млн 352 тыс. руб лёў, на 
ма ла ко пер ша га га тун ку — 3 млн 091 тыс. руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на-
мес ні ку стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках ма-
са вай ін фар ма цыі Кра соў скай Та ма ры Пят роў не ў су вя зі з 
на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

ЗА ШТО МЫ ПЛА ЦІМ:
«РАС ШЫФ РОЎ ВА ЕМ» НО ВУЮ ЖЫ РОЎ КУ

На тал ля Чар ну ха тлу ма чыць, 
якія ві ды ра бот уклю ча юць у ся-
бе гэ тыя рад кі вы дат каў.

Пры бі ран не пры да ма вой тэ-
ры то рыі 

Усе ві ды пры бі ран ня на пры-
да ма вых тэ ры то ры ях; кась ба 
тра вы; па ліў два роў, пра ез даў; 
вы ваз буй на га ба рыт ных ад хо-
даў звыш апла ты на сель ніц твам 
(г.зн. звыш 0,11 куб. м. на ча-
ла ве ка ў год); сар та ван не дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў 
і буй на га ба рыт ных ад хо даў; 
ачыст ка урнаў, до шак аб' яў, ме-
ма ры яль ных до шак.

Пры бі ран не ўнут ры да ма вых 
да па мож ных па мяш кан няў

Усе ві ды пры бі ран ня ўнут ры 
да моў (акра мя са ні тар на га аб-
слу гоў ван ня смец цеп ры ём ных 
ка мер і смец цеп ра во даў), пры-
бі ран не ліф таў.

Аб слу гоў ван не смец цеп ра во-
да, утры ман не кан тэй нер ных 
пля цо вак

Усе ві ды ра бот па са ні тар ным, 
тэх ніч ным утры ман ні смец цеп ра-
во даў, смец цеп ры ём ных ка мер; 
вы да лен не цвёр дых ка му наль-
ных ад хо даў са смец це ка мер; 
пры бі ран не кан тэй нер ных пля-
цо вак.

Кі раў ніц кія вы дат кі
Трэ ці ра док вы дат каў — «Кі-

раў ніц кія вы дат кі» уклю чае ў 

ся бе вы дат кі на апла ту пра цы 
ра бот ні каў апа ра ту кі ра ван ня 
ЖЭ Саў і ЖРЭА, а так са ма на 
ін тэр нэт-па слу гі, пра грам нае 
за бес пя чэн не, па за ве да мас ную 
ахо ву, па жар ную сіг на лі за цыю, 
па слу гі су вя зі, кан цы ляр скія пры-
на леж нас ці, утры ман не служ бо-
ва га аў та транс пар ту і інш.

Асвят лен не да па мож ных па-
мяш кан няў (пад' езд, пад вал)

Чац вёр ты ра док — «Асвят-
лен не да па мож ных па мяш кан-
няў (пад' езд, пад вал)» уклю чае 
ў ся бе вы дат кі на асвят лен не 
шля хам пра мо га раз мер ка ван-
ня вы дат каў.

На ша су раз моў ца па тлу ма-
чы ла, што пад да па мож ны мі 
па мяш кан ня мі ма юц ца на ўва зе 
па мяш кан ні, раз ме шча ныя ўнут-
ры блоч на га до ма па-за ква тэ ра-
мі (вес ты бюль, ка лі дор, га ле рэя, 
лес віч ныя пля цоў кі, ліф та выя хо-
лы і інш.).

Тэх ніч нае аб слу гоў ван не кан-
струк тыў ных эле мен таў жы-
ло га до ма

У ра док вы дат каў — «Тэх ніч-
нае аб слу гоў ван не кан струк тыў-
ных эле мен таў жы ло га до ма» 
ўклю ча юц ца на ступ ныя вы дат кі:

— апла та пра цы ра бо чых, 
якія вы кон ва юць тэх ніч нае аб-
слу гоў ван не кан струк тыў ных 
эле мен таў жы лых да моў ўлас-
ны мі сі ла мі,

— вы дат кі на на быц цё ма тэ-
ры я лаў,

— агуль на вы твор чыя вы дат кі 
(зар пла та май строў).

У гэ ты пункт уклю ча юц ца ра-
бо ты, ука за ныя ў на рад-за дан-
нях на вы ка нан не ра бот па пра-
фі лак тыч ным агля дзе і ра мон це 
кан струк тыў ных эле мен таў жы-
ло га до ма згод на з гра фі кам і ў 
ад па вед нас ці з пе ра лі кам ра бот 
па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні і пе-
ры я дыч нас ці іх вы ка нан ня.

Сю ды так са ма мо жа ўва хо-
дзіць тэх аб слу гоў ван не кан-
струк тыў ных эле мен таў жы лых 
да моў, вы ка на нае з пры цяг нен-
нем пад рад ных ар га ні за цый. 
Пры гэ тым пад рад най ар га ні-
за цы яй па він ны быць прад стаў-
ле ны ў бух гал тэ рыю ак ты вы ка-
на ных ра бот у раз рэ зе кож на га 
до ма.

На тал ля Чар ну ха па тлу ма-
чы ла, што пад кан струк тыў ны мі 
эле мен та мі бу дын ка ма юц ца на 
ўва зе пад мур кі вон ка вых сцен, 
між па вяр хо выя пе ра крыц ці, дах, 
вок ны, дзве ры, пе чы, бал ко ны і 
бал кон ныя ага ро джы.

Тэх ніч нае аб слу гоў ван не ўнут-
ры да ма вых ін жы нер ных сіс-
тэм

Гэ ты ра док вы дат каў скла-
да ец ца з тых жа вы дат каў, што 
і па пя рэд ні. Сю ды ўклю ча юц ца 
ра бо ты па пра фі лак тыч ным ра-
мон це і агля дзе ін жы нер на га аб-
ста ля ван ня згод на з гра фі кам і ў 
ад па вед нас ці з пе ра лі кам ра бот 
па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні і пе-
ры я дыч нас ці іх вы ка нан ня. Так-

са ма ў гэ тую гра фу ўклю ча юц-
ца ра бо ты па лік ві да цыі ава рый 
на ўнут ры да ма вых ін жы нер ных 
сіс тэ мах га рад ской ава рый най 
служ бай.

Ін жы нер ныя сіс тэ мы, па сло-
вах На тал лі Чар ну хі, — гэ та 
сіс тэ мы ацяп лен ня, га ра ча га і 
ха лод на га во да за бес пя чэн ня, 
во да ад вя дзен ня (ка на лі за цыя), 
га за-, элект ра за бес пя чэн не, 
вен ты ля цыі, смец цеп ра во ды, 
ліф ты і ін шыя сіс тэ мы жы ло га 
до ма, якія за бяс печ ва юць не аб-
ход ныя са ні тар ныя і тэх ніч ныя 
па тра ба ван ні.

Су праць дым ная аба ро на
У гэ ты пункт уклю ча юц ца 

ра бо ты па што тыд нё вым тэх-
агля дзе сіс тэм, што ме сяч ным 
тэх аб слу гоў ван ні, што квар таль-
ным тэх аб слу гоў ван ні пры то-
ка ва-вы цяж ной вен ты ля цыі, 
што га до выя аэ ра ды на міч ныя 
вы пра ба ван ні, што га до выя 
элект ра фі зіч ныя вы мя рэн ні 
элект ра аб ста ля ван ня, дыс пет-
чар скі кант роль за спра цоў ван-
нем сіс тэм.

Тэх аб слу гоў ван не сіс тэм су-
праць дым най аба ро ны і кі ру ю-
чых імі сіс тэм аў та ма тыч най па-
жар най сіг на лі за цыі ажыц цяў ляе 
спе цы я лі за ва ная ар га ні за цыя па 
да мо ве-пад ра дзе з ЖРЭА. Пры 
гэ тым ак ты вы ка на ных ра бот 
па він ны пе ра да вац ца ў бух гал-
тэ рыю пад рад най ар га ні за цы яй 
па кож ным до ме.

Па слу гі ін шых ар га ні за цый (па 
да га во рах)

Гэ та па слу гі па ад ло ве ба-
дзяж ных жы вёл, вы дат кі на 
транс парт, што пры цяг ва ец ца 
для пры бі ран ня, вы ва зу буй на га-
ба рыт на га смец ця і апа лай ліс-
то ты. Акра мя та го, у гэ тай гра-
фе ад люст роў ва юц ца вы дат кі 
на пры цяг нен не пад рад ных ар-
га ні за цый для пра чыст кі ды ма-
вых і вен ты ля цый ных ка на лаў, 
ра монт пом паў і цеп ла аб мен ні-
каў у цеп ла вых пунк тах, на лад-
ка і пра вер ка гру па вых пры бо-
раў улі ку ва ды і цяп ла, хі міч нае 
пра мы ван не бой ле раў і сіс тэм 
ацяп лен ня (пры не аб ход нас ці). 
Тут так са ма ўліч ва юц ца па слу-
гі пра ект ных і спе цы я лі за ва ных 
ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць 
роз ныя аб сле да ван ні до ма.

Ка мі сій ныя вы дат кі за пе ра-
лік жыл лё ва-ка му наль ных 
пла ця жоў

Гэ ты ра док уклю чае вы дат кі 
па апла це бан кам і по шце.

Па да ткі і аба вяз ко выя пла-
ця жы

Яны ўклю ча юць у ся бе па да-

так на не ру хо масць, зя мель ны 
па да так, па да так на да баў ле ны 
кошт (па ма тэ ры я лах, асноў ных 
срод ках, ра бо тах, па слу гах), 
эка ла гіч ны па да так, ад лі чэн ні ў 
Бел дзярж страх.

Дэ ра ты за цыя (дэз ын сек цыя)
Гэ ты ра док уклю чае раз лік 

вы дат каў на дэ ра ты за цыю і 
дэз ын сек цыю (комп лекс мер па 
зні шчэн ні гры зу ноў), які ажыц-
цяў ля ец ца на пад ста ве ак таў 
вы ка на ных ра бот за ме сяц.

Амар ты за цый ныя на лі чэн ні
У гэ ты ар ты кул уклю ча юц ца 

амар ты за цыя асноў ных срод каў 
(кам п'ю тар ная тэх ні ка, мэб ля, 
да ра гі ін стру мент і інш.) і амар-
ты за цыя па не жы лых па мяш-
кан нях.

«Ін шыя»
Сю ды ўклю ча ны вы дат кі на 

ўтры ман не ўлас на га транс пар-
ту ЖЭ Саў і ЖРЭА (ра монт, зап-
част кі, тэх аб слу гоў ван не, зар-
пла та ва дзі це ляў), а так са ма 
вы дат кі на ўтры ман не раз лі ко-
ва-да ве дач ных цэнт раў.

Свят ла на БУСЬ КО.
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)
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— Пра цу ю чы над пер шай пра гра май 
для ма ла до га ка лек ты ву, я ака за ла ся 
пе рад ня прос тым вы ба рам: якім шля-
хам іс ці? Адзін з іх па тра ба ваў бе раж-
лі ва га за хоў ван ня аў тэн тыч на га тан ца-
валь на га мас тац тва, пе ра да ваць яго ў 
не ру ша вым, на ту раль ным ста не. Дру гі, 
най больш па пу ляр ны ў са вец кія ча сы, 
свед чыў аб тым, што пос пех мо жа за-
бяс пе чыць толь кі на род на-сцэ ніч ная 
апра цоў ка фальк ло ру.

Мя не ж ні пер шы, ні дру гі шлях не 
за да валь няў. Прос тае, ме ха ніч нае пе-
ра ня сен не на род ных тан цаў на сцэ ну 
пры во дзі ла, як пра ві ла, да спро шча-
нас ці, пры мі ты віз му. За ліш няя апра-
цоў ка фальк ло ру, увя дзен не ў яго эле-
мен таў поп-куль ту ры і роз ных аў тар скіх 
вы на хо дак «за бі ва ла» на род ную ду шу. 
Мне ж ха це ла ся як раз гэ тую ду шу рас-
крыць, па ка заць усё яе ба гац це і ха-
раст во.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, як ства-
ра лі ся пер шыя ну ма ры. Яны на ра-
джа лі ся на фальк лор най асно ве ці 
тут га лоў ную ро лю ады гра ла ва ша 
ўлас ная фан та зія? А мо жа, неш та 
пе рай ма лі і твор ча пе ра пра цоў ва лі 
пад гле джа нае ў вя до мых, зна ка мі-
тых ка лек ты ваў?

— У вя до мых ка лек ты ваў я, без-
умоў на, ву чы ла ся, але ні ко лі ні чо га не 
пе рай ма ла. Ву чы ла ся ў іх сцэ ніч на му 
май стэр ству, умен ню бу да ваць ну мар, 
скла даць пра гра му, каб яна бы ла цэль-
ная, ар га ніч ная і ў той жа час раз на-
стай ная, яр кая, ві до вішч ная.

Свае ну ма ры я ства ра ла па-роз на му. 
У ад ным вы пад ку пе ра ва жа ла фальк-
лор ная ас но ва, мы толь кі на да ва лі ёй 
су час ную, больш пры ваб ную фор му. У 
дру гім — я іш ла ад аса біс тых ура жан-

няў, ад пад гле джа на га ў жыц ці. Ча сам 
дзей ні ча ла на пе ра кор за касця не лым 
тра ды цы ям. Ча мусь ці лі чы ла ся, што 
бе ла ру сам улас ці вы ўся го тры ру хі: 
так зва ны прос ты ход, пе ра мен ны ход 
і поль ка. Не ка то рыя, да рэ чы, і ця пер 
абы хо дзяц ца толь кі гэ тым. А ў тан цы 
са мае важ нае — пры ду маць ад мет ны 
рух і на да лей раз ві ваць яго, ства ра ю-
чы ары гі наль ныя, ві до вішч ныя ка рун кі. 
Але, ра зам з тым, у гэ ты рух па він на 
быць за кла дзе на дум ка, воб раз, эмо-
цыя. З са ма га па чат ку я імк ну ла ся да 
та го, каб кож ны та нец быў са ма стой-
ным, каб ар тыс ты не прос та бе га лі па 
сцэ не ды ве ся лі лі ся, а нес лі ней кую 
ідэю, пры му ша лі гле да ча над чымсь ці 
за ду мац ца.

— Ва лян ці на Іва наў на, як пры та-
кім грун тоў ным, вы ключ на па тра-
ба валь ным і цал кам ары гі наль ным 
па ды хо дзе вы змаг лі пад рых та ваць 
ка лек тыў за ка рот кі тэр мін? На коль-
кі я ве даю, менш чым праз год «Ха-
рош кі» ўжо за яві лі пра ся бе пер шым 
пуб ліч ным вы ступ лен нем.

— Так, «Ха рош кі» на ра дзі лі ся роў на 
праз дзе вяць ме ся цаў (смя ец ца). І на ра-
дзі лі ся пад шчас лі вай зор кай. Пер шыя 
ж вы ступ лен ні пры нес лі вя лі кі пос пех. 
Праз год ужо мы па еха лі на гаст ро лі ў 
Мал да вію. А пас ля се рыі на шых кан-
цэр таў ва Укра і не кі раў нік ан самб ля імя 
Вір ска га Яра слаў Ван тух ус клік нуў: «Гэ-
та бы ла бом ба!». Яны не ча ка лі, што 
пас ля пра слаў ле ных са вец кіх ка лек-
ты ваў мож на яшчэ неш та пры ду маць, 
зра біць но вае, не ча ка нае, ці ка вае. А мы 
здзі ві лі і ўра зі лі пуб лі ку сва ёй не па доб-
нас цю, сва ім ад мет ным по чыр кам.

Але га лоў ны пос пех нас ча каў у 
Маск ве. У 1977 го дзе на Усе са юз ным 
кон кур се пра фе сі я наль ных ка лек ты ваў, 
пры све ча ным 60-год дзю Каст рыч ні ка, 
«Ха рош кі» ста лі лаў рэ а та мі і атры ма лі 
дып лом пер шай сту пе ні. Гэ та бы ла ў 
ней кім сэн се сен са цыя. Та му што да гэ-
туль бе ла ру сы, у ад роз нен не ад укра ін-
цаў і гру зін, ні чым асаб лі вым не вы зна-
ча лі ся на мас коў скіх сцэ нах. А тут — пе-
ра мо га! Мы та ды бы лі на рас хват. Да лі 
па два кан цэр ты ў за ле «Ра сія» і ў за ле 
Чай коў ска га. І ўсю ды — анш лаг.

— З та го ча су мі ну ла ўжо амаль 
со рак га доў. Але і ця пер «Ха рош кі» 
збі ра юць поў ныя за лы. Пуб лі ка з за-
хап лен нем пры мае кож ны ну мар, а 
пас ля вы ступ лен ня на ладж вае ар-
тыс там бур ныя ава цыі. Гэ та му я быў 
свед кам і сам, па бы ваў шы на ня даў-
нім ва шым кан цэр це. Дык у чым жа 
сак рэт ва ша га па ста ян на га пос пе ху? 
Як вам уда ец ца на пра ця гу гэ туль-
кіх га доў здзіў ляць і за хап ляць гле-
да ча? Пры чым не толь кі до ма, але і 
да лё ка за ме жа мі, у са мых роз ных 
кра і нах?

— Сваю па пу ляр насць мы за ва я ва-
лі тым, што з са ма га па чат ку бы лі не 
па доб ныя на ін шых. Мо жа, і ня сціп ла 
так ка заць, але да нас мно гія ка лек ты-
вы аль бо бу да ва лі свае тан цы на ад-
ным ру ху, аль бо пе рай ма лі, прак тыч на 
ка пі ра ва лі тое, што вы кон ва лі ін шыя. 
Мы ж па ста ві лі са бе за да чу-мак сі мум: 
кож ны ну мар ра біць ары гі наль ным, 
не паў тор ным. На асно ве на род на-сцэ-
ніч на га тан ца ства ра ем мі ні-ба ле ты, у 
якіх ёсць змест. Аба вяз ко ва. Ёсць сю-
жэт — зкспа зі цыя, раз віц цё тэ мы і куль-
мі на цыя, фі нал.

Вель мі важ на пра віль на па бу да ваць 
пра гра му, каб у гле да ча з кож ным на-
ступ ным тан цам на рас та лі ста ноў чыя 
эмо цыі, каб ён не толь кі ра зу меў, што 
ад бы ва ец ца на сцэ не, але і жыў гэ тым, 
ра да ваў ся, за хап ляў ся, пе ра жы ваў. 
Нель га, каб усё бы ло ма на тон ным, ні-
бы та гу чыць ад на і тая ж му зы ка, толь кі 
мя ня юц ца кас цю мы і тан цо ры. Та му ў 
мя не ну мары ад роз ні ва юц ца адзін ад 
дру го га — і па тэ ме, і па ма люн ку, і па 
сты лі. І па сэн се! Мы ж, паў та ру ся, ро бім 
мі ні-спек так лі, якія ў цэ лым скла да юць 
вя лі кі, змяс тоў ны спек такль. На сцэ не 
ў нас вы сту па юць не прос та тан цо ры, а 
пэў ныя пер са на жы. Каб ства рыць яр кі, 
ка ла рыт ны воб раз та ко га пер са на жа, 
па тра бу ец ца не ма лое ак цёр скае май-
стэр ства.

— І дзе ж вы та кія кад ры зна хо-
дзі це, каб яны вы дат на тан ца ва лі ды 
яшчэ ва ло да лі ак цёр скім та лен там?

— Свае кад ры мы рых ту ем са мі. 
Не ка га зна хо дзім ся род вы пуск ні коў 
ха рэа гра фіч на га ву чы лі шча і ін шых 
уста ноў мас тац тва. Нех та да нас пры-
хо дзіць сам. Мы ўсіх пра гляд ва ем, ад-
нак бя ром да лё ка не ўсіх. Але на ват з 
тых, ка го пры ма ем, пры жы ва ец ца адзін 
з дзе ся ці. Спра ва ў тым, што мы пра-
цу ем на асно ве кла січ на га тан ца, а для 
гэ та га не аб ход на мець вель мі доб рую 
фі зіч ную фор му.

— І, на пэў на, не толь кі…
— Без умоў на. Наш ар тыст аба вя-

за ны мець пры ваб ную знеш насць, 
пры го жую па ста ву, му зы каль насць, 
ар тыс тызм. Але най перш пры ад бо ры 
мы гля дзім на фі зіч ныя да ныя. Ча му? 
Та му што тан цоў шчы ку да во дзіц ца 

вы трым лі ваць да стат ко ва вя лі кія на-
груз кі. Вы за ўва жы лі, якія шы ро кія і 
вы со кія скач кі вы кон ва юць на шы ар-
тыс ты? А гэ та ж да ся га ец ца ня прос та, 
што дзён ны мі і ня лёг кі мі трэ ні роў ка мі, 
рэ пе ты цы я мі да сё ма га по ту і ма за-
лёў.

— А ці бы лі ў вас вы пад кі, ка лі вы 
пры ма лі ча ла ве ка, які не меў асаб-
лі ва га та лен ту да тан цаў, але вель мі 
ха цеў пра ца ваць у «Ха рош ках»?

— Бы лі. Мы та кім кан ды да там да ём 
шанц, і ня рэд ка яны яго апраўд ва юць. 
Ды што ка заць, хі ба ў на шым пер шым 
на бо ры ўсе бы лі з вы дат ны мі да ны мі, 
не аб ход ны мі для ха рэа гра фіі? Не. Але 
дзя ку ю чы моц на му жа дан ню і вы ключ-
на му ста ран ню яны вы рас лі ў та ле-
на ві тых тан цоў шчы каў. Яр кі прык лад 
та му — за слу жа ны ар тыст рэс пуб лі кі 
Фё дар Ба ла бай ка.

— У ка лек ты ве ёсць свае тра ды-
цыі, пі са ныя і ня пі са ныя пра ві лы?

— Без умоў на, ёсць. Га лоў ная на ша 
тра ды цыя — доб ра сум лен нае стаў-
лен не да пра цы. Ча ла ве ку, яко га мы 
пры ма ем у ка лек тыў, ад ра зу ж да ём 
зра зу мець, што хал ту ра, гуль тай ства ў 
нас не пра хо дзіць, ён па ві нен поў нас цю 
вы клад вац ца, па каз ваць усё, на што 
здоль ны.

— Як вя до ма, ар тыс ты — лю дзі 
скла да ныя, ра ні мыя, тон кія. Як вы з 
імі спраў ля е це ся?

— Перш за ўсё — я іх люб лю. Я за 
ўсіх іх пе ра жы ваю, ста ра юся ўсім да па-
ма гаць. І ў твор чым сэн се, і ў са цы яль-
ным. І яны гэ та ад чу ва юць, ад плач ва-
юць мне да ве рам і па ва гаю.

Зміт рок ВЕ РАС.

СТВА РЭН НЕ ЦУ ДУ
Бе ла рус кі дзяр жаў ны за слу жа ны ха рэа гра фіч ны ан самбль «Ха рош кі» 
рых ту ец ца да свай го 40-год дзя, якое бу дзе ад зна чац ца ў на ступ ным 
се зо не. А па куль ар тыс ты рас па ча лі гаст роль ны і ў ней кім сэн се спра ва-
здач ны тур кан цэр таў, пры све ча ных юбі лею.
Дня мі та кі кан цэрт ад быў ся ў ста ліч ным Па ла цы Рэс пуб лі кі. Як і заў сё ды, 
кан цэрт прай шоў пры пе ра поў не най за ле, з вы ключ ным пос пе хам. У фі-
на ле за хоп ле ныя, рас чу ле ныя гле да чы, сто я чы, хві лін дзе сяць дзя ка ва лі 
ар тыс там бур ны мі, шчы ры мі апла дыс мен та мі.
Наш ка рэс пан дэнт су стрэў ся з мас тац кім кі раў ні ком «Ха ро шак», на род най 
ар тыст кай рэс пуб лі кі, лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі Ва лян ці най 
Га я вой і па пра сіў яе рас ка заць, як зна ка мі ты ка лек тыў па чы наў свой твор-
чы шлях, як ён ішоў да свай го фе на ме наль на га пос пе ху.

— Ад моў ны рост на сель нiц тва 
па чаў ся ў Бе ла ру сi з 1993 го да, i 
гэ тая тэн дэн цыя, на жаль, па куль 
пра цяг ва ец ца. З 1993 па 2011 год 
коль касць жы ха роў на шай кра i ны 
ска ра цi ла ся амаль на 770 ты сяч 
ча ла век (ка ля 7,5%).

Асноў ныя пры чы ны дэ па пу ля-
цыi: нiз кая на ра джаль насць, агуль-
ная смя рот насць i мiг ра цыя. На цы-
я наль ная пра гра ма з 2011 па 2015 
год пра ду гледж вае ста бi лi за цыю 
коль кас цi на сель нiц тва за кошт па-
вы шэн ня на ра джаль нас цi. Але вы-
ра шыць пы тан не дэ ма гра фii толь кi 
з да па мо гай гэ та га фак та ру мы не 
змо жам. Тое, што бы ло пры ня та 
дзяр жа вай па пра гра мах да 2012 
го да (па вы шэн не да па мо гi на дзя-
цей да 3-га до ва га ўзрос ту i г.д.), 
ады гра ла ста ноў чую ро лю з пунк-

ту гле джан ня дэ мог ра фаў. У нас 
бы ла вя лi кая коль касць жан чын 
рэ пра дук тыў на га ўзрос ту, та му i 
па вя лi чы ла ся на ра джаль насць. 
Але ж гэ та ад бы ва ла ся i та му, што 
тыя жан чы ны, якiя ад кла да лi на ра-
джэн не дру го га дзi ця цi, на ра дзi лi 
яго ра ней.

Дру гая праб ле ма — вы со кая 
смя рот насць. Асаб лi ва ў сель скай 
мяс цо вас цi, па коль кi ўзро вень смя-
рот нас цi вы зна ча ец ца ўзрос та вай 
струк ту рай на сель нiц тва. У на шай 
кра i не рас це коль касць лю дзей па-
жы ло га ўзрос ту. А ў сель скай мяс-
цо вас цi жы вуць i за ста юц ца ме-
на вi та ста рыя. Акра мя па вы шэн ня 
на ра джаль нас цi, мы па вiн ны пра-
ца ваць на знi жэн не смя рот нас цi. 
I ў пер шую чар гу трэ ба знi жаць 
яе ў пра ца здоль ным уз рос це, бо 

та кiх у струк ту ры смя рот нас цi — 
24%. Асноў ныя пры чы ны зы хо ду з 
жыц ця ў гэ тым уз рос це: хва ро бы 
сiс тэ мы кро ва зва ро ту (52%), зла-
я кас ныя но ва ўтва рэн нi (13,4%) i 
знеш нiя пры чы ны (10%).

Асаб лi вы ўплыў на рост смя-
рот нас цi аказ вае не га тыў ная зме-
на зда ро ва га ла ду жыц ця. На ша 
на сель нiц тва не зай ма ец ца сва iм 
зда роў ем. Ёсць та кi вы раз: «не-
зда валь ня ю чыя са ма за ха валь ныя 
па во дзi ны на сель нiц тва». Знеш нiя 
пры чы ны — гэ та п'ян ства, аў та ма-
бiль ныя ка та стро фы i г.д. Толь кi на 
10% стан зда роўя на сель нiц тва за-
ле жыць ад сiс тэ мы ахо вы зда роўя, 
на 20% — ад эка ло гii, на 20% — ад 

спад чын нас цi i на 50% — ад ла ду 
жыц ця.

Зда ро вы лад жыц ця па вiн ны 
пра па ган да ваць не толь кi па лi ты кi, 
СМI, але са мае га лоў нае — сям'я. 
Зда ро вы лад жыц ця аба вяз ко ва 
паў плы вае на дэ ма гра фiю. Трэ ба 
па каз ваць сва iм дзе цям прык лад. 
На жаль, су час ныя дзе цi ба вяць 
свой воль ны час не на гор ках, з 
сан ка мi, на лы жах, на кань ках, у 
два ры. На шы дзе цi ад да юць пе ра-
ва гу кам п'ю та рам...

На за ка на даў чым уз роў нi дзяр-
жа ва пры мае за ха ды па па ве лi чэн-
нi на сель нiц тва, але ў са мо га на-
сель нiц тва не заў сё ды ёсць та кое 
iмк нен не. На ра джаль насць нi ко лi 
не бу дзе адзi ным уплы во вым фак-
та рам дэ ма гра фiч на га ста но вi шча 
кра i ны. Трэ ба ра зам зма гац ца са 
смя рот нас цю ў пра ца здоль ным уз-
рос це i пра па ган да ваць зда ро вы 
лад жыц ця. I па чаць трэ ба не па-
срэд на са сва ёй сям'i.

Крыс цi на ПЯ СЕЦ КАЯ
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Факт i ка мен та рыйФакт i ка мен та рый  ��

МА ЛА
ТОЛЬ КI НА РА ДЗIЦЬ

Згод на з iн фар ма цы яй На ву ко ва-да след ча га эка на мiч на га iн сты-
ту та, коль касць на сель нiц тва Бе ла ру сi да 2030 го да змен шыц ца на 
211 ты сяч ча ла век. Пры гэ тым га ра джан ста не больш на 2,6%, а 
сель скае на сель нiц тва ска ро цiц ца амаль на 400 ты сяч ча ла век. У 
на шай кра i не для сты му ля цыi на ра джаль нас цi ро бiц ца ня ма ла. Быў 
пры ня ты за кон аб дэ ма гра фiч най бяс пе цы i на яго асно ве пра цуе 
ад па вед ная на цы я наль ная пра гра ма. Дзяр жа ва аказ вае да па мо гу 
сем' ям, якiя вы хоў ва юць дзя цей, у тым лi ку да па ма гае ў бу даў нiц-
тве жыл ля. Цi да стат ко ва гэ тых мер, каб вы ра та ваць рэ гi ё ны ад 
дэ па пу ля цыi i вый сцi з дэ ма гра фiч най ямы, мы спы та лi ў на мес нi ка 
стар шы нi Па ста ян най ка мi сii па ахо ве зда роўя, фi зiч най куль ту ры, 
ся мей най i мо ла дзе вай па лi ты кi Свят ла ны ШЫ ЛА ВАЙ:

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

РАС ПЛА ЦІЎ СЯ 
ГРА ШЫ МА,

ЯКІЯ ЎЖО НЕ ІС НУ ЮЦЬ
У ста лі цы за мах ляр ства з гра шы ма, якія ўжо 
вый шлі з аба ра чэн ня, за тры ма лі 60-га до ва га 
рэ цы ды віс та, які пад ма нам за ва ло даў дзвю ма 
курт ка мі і 300 ты ся ча мі руб лёў, што на ле жа лі 
пен сі я нер цы.

Гіс то рыя па ча ла ся на кір ма шы, дзе жан чы на пра да-
ва ла тыя са мыя курт кі. Імі за ці ка віў ся па жы лы муж чы на, 
які ўзяў у пен сі я нер кі тэ ле фон і па абя цаў пе ра зва ніць 
ёй уве ча ры на конт па куп кі. Са праў ды, пе ра зва ніў, аб-
мер ка ваў здзел ку, пры зна чыў су стрэ чу, пад час якой, 
за браў шы курт кі, пра па на ваў пра даў шчы цы рас пла-
ціц ца з ёй ра сій скі мі руб ля мі. Пра цяг нуў ку пю ру ў 5 
ты сяч. Жан чы на па га дзі ла ся і ад лі чы ла па куп ні ку рэш ту 
ў су ме 300 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. І толь кі пас ля зра-
зу ме ла, што атры ма ная ра сій ская ку пю ра — 1992 го да 
вы пус ку. Яна ўжо вый шла з аба ра чэн ня і не з'яў ля ец ца 
пла цеж ным срод кам.

Па вод ле ін фар ма цыі Са вец ка га РУ УС г. Мін ска, за-
тры ма ны зла мыс нік ра ней быў су дзі мы за мах ляр ства 
аж но шэсць ра зоў. Апош ні раз ён вы зва ліў ся з «мес цаў, 
не вель мі ад да ле ных», у маі. Да рэ чы, пра ва ахоў ні кам 
ста ла вя до ма, што за та кія ж «пус тыя аб горт кі» па да-
зро ны спра ба ваў на быць яшчэ і кас ме тыч ную пра дук-
цыю, і пра дук ты хар ча ван ня, але па роз ных пры чы нах 
не здо леў да вес ці свае пла ны да кан ца. Та му ёсць 
пад ста вы мер ка ваць, што яшчэ не пра ўсе «подз ві гі» 
рэ цы ды віс та вя до ма.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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