
Кi раў нiц тва «бе ла-бла кiт ных» ска са ва ла кант ракт нае 
па гад нен не з 44-га до вым га ланд скiм трэ не рам.

Пас ля фi наль на га свiст ка пе ра мож най гуль нi ў Жо дзi не 
Ро берт Мас кант пры знаў ся жур на лiс там, што трэ ця га мес-
ца на ле та для ка ман ды бу дзе за ма ла, мэ та — ба раць ба за 
чэм пi ён ства. Вы гля даў ён ба дзё рым, за да во ле ным вы нi кам, 
з поў най кi шэ няй пла наў на на ступ ны год. I са праў ды, апош нi 
ад рэ зак пер шын ства ста лiч ная дру жы на пра вя ла вы дат на — 
за ня ла пер шае мес ца ў пер шай шас цёр цы па на бра ных ба лах, 
на пры кан цы пе ра маг ла БА ТЭ i жо дзiн скае «Тар пе да», якое 
ды на маў цы ўжо даў но не маг лi адо лець. Ба лель шчы кi на са м-
рэч не ба чы лi пры чын для зваль нен ня.

— Мiн скае «Ды на ма» — клуб, якi ста вiць пе рад са бой мак сi-
маль ныя за да чы ў кож ным чэм пi я на це, — на ад мыс ло вай прэс-
кан фе рэн цыi ка жа Сяр гей Паў лю ко вiч, ге не раль ны ды рэк тар 
«Ды на ма». — Та му мы хо чам рас цi i ру хац ца да лей у на шых 
вы нi ках. Сён ня ўпэў не насць ў тым, што пры гэ тым трэ нер скiм 
шта бе бу дзе па сту по вы рух на пе рад, у нас не ўзнiк ла.

Мас кант, вя до мы па пра цы з кра каў скай «Вiс лай» i з шэ ра-
гам га ланд скiх клу баў, уз на ча лiў «Ды на ма» толь кi ў чэр ве нi. 
Та ды на ка пi тан скiм мос цi ку ён змя нiў доб ра вя до ма га Але га 
Пра та са ва. За апош нiя 14 га доў га лан дзец стаў 27-м га лоў-
ным трэ не рам ка ман ды… Пе ра ем нi кам яго мно гiя на зы ва юць 
ай чын на га спе цы я лiс та Але га Ку ба ра ва. Бы лы трэ нер «Го ме-
ля» за раз трэ нi руе «Зiмб ру» з Кi шы нё ва. Ад нак, як той ка заў, 
ня ма ды му без агню. Па гля дзiм, што бу дзе да лей.

Та рас ШЧЫ РЫ
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ПРА ЕКТ ДЗЕ ЛЯ НО ВЫХ… ПРА ЕК ТАЎ 
Кан фе рэн цы яй у Грод не стар та ваў пра ект мiж на род най тэх-
нiч най да па мо гi «Пла не та iдэй», дзя ку ю чы яко му па вiн ны 
з'я вiц ца но выя iдэi ў га лi не пры цяг нен ня iн вес ты цый для 
раз вiц ця па меж на га ту рыз му.

Пра ект ажыц цяў ля ец ца Гро дзен скiм аб лас ным ад дзя лен нем гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лi кан скi ту рысц ка-спар тыў ны са юз» 
i ўпраў лен нем фi зiч най куль ту ры, спор ту i ту рыз му Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма су мес на з парт нё ра мi з Бе ла сто ка (Поль шча) i Луц ка 
(Укра i на). Па вод ле слоў ка ар ды на та ра пра ек та Сяр гея Ка ля ды, на 
Гро дзен шчы не ўжо ёсць шмат пры кла даў iн вес цi ра ван ня ў рам ках 
транс гра нiч ных пра ек таў: па раз вiц цi ту рыс тыч най iнф ра струк ту ры 
поль ска-бе ла рус ка га па меж жа ў ра ё не Аў гус тоў ска га ка на ла, ства-
рэн нi ту рысц ка-iн фар ма цый ных цэнт раў, па пу ля ры за цыi зда ро ва га 
ла ду жыц ця, гiс то ры ка-куль тур най спад чы ны, ука ра нен нi су час ных 
му зей ных тэх на ло гiй… Ра зам з тым, ня рэд ка зда ра ец ца так, што 
ёсць да во лi перс пек тыў ныя iдэi, якiя мо гуць раз лiч ваць на фi нан-
са ван не па пра гра мах мiж на род най тэх нiч най да па мо гi, ад нак з-за 
нiз кай якас цi афарм лен ня за явак гэ та не атрым лi ва ец ца i iн вес ты цыi 
трап ля юць да iн шых. Та му ста вiц ца за да ча на ву чыць су пра цоў нi каў 
гра мад скiх ар га нi за цый, мяс цо вых ор га наў ула ды, ту рысц ка-iн фар-
ма цый ных цэнт раў i iн шых уста ноў гра мат най пад рых тоў цы i рэа лi-
за цыi транс гра нiч ных пра ек таў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ
СТА ЛА НА 21% МЕНШ, ЧЫМ ЛЕ ТАСЬ 

У эка но мі цы Бе ла ру сі ў сту дзе ні—каст рыч ні ку сё ле та бы ло 
за ня та 4,526 млн ча ла век, што на 1,2% менш, чым за ад па-
вед ны пе ры яд ле тась, па ве да мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

Ра зам з тым, па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль-
най аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь, коль касць бес пра цоў ных, за рэ-
гіст ра ва ных у ор га нах па пра цы гэ тай га лі ны, на ка нец каст рыч ні ка 
скла ла 21 ты ся чу ча ла век, што на 21% менш, чым на ад па вед ную 
да ту ле тась. Ар га ні за цы я мі (без улі ку мік ра ар га ні за цый і ма лых ар-
га ні за цый) у каст рыч ні ку сё ле та бы ло пры ня та на пра цу 79,8 ты сячы 
ча ла век, у тым лі ку на да дат ко ва ўве дзе ныя пра цоў ныя мес цы — 
3,9 ты ся чы. За гэ ты час зволь не на па роз ных пры чы нах 75,4 ты ся чы 
ча ла век, з іх 7,3% бы ло зволь не на за пра гу лы і ін шыя па ру шэн ні 
пра цоў най дыс цып лі ны, 0,7% — у су вя зі са ска ра чэн нем коль кас ці 
або шта ту ра бот ні каў ці лік ві да цы яй ар га ні за цый.

Коль касць пры ня тых ра бот ні каў ар га ні за цы я мі рэс пуб лі кі пе ра-
вы сі ла коль касць зволь не ных на 4,4 ты ся чы ча ла век.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПРА ГРА МІС ТЫ З БДУ — У ФІ НА ЛЕ 
Ка ман да сту дэн таў фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі і 
ін фар ма ты кі БДУ, адзі ная з Бе ла ру сі, здо ле ла пра біц ца ў 
фі нал чэм пі я на ту све ту па пра гра ма ван ні ся род сту дэн таў. 
Трэ ця курс нік Аляк сандр Не кра шэ віч і сту дэн ты чац вёр та га 
кур са Яў ген Грыц ке віч і Аляк сей Ко ле саў па спя хо ва вы сту-
пі лі ў паў фі на ле прэ стыж ных спа бор ніц тваў, якія пра хо дзі лі 
1 снеж ня ад на ча со ва ў Санкт-Пе цяр бур гу, Бар на у ле, Тбі лі сі 
і Таш кен це.

Бе ла русь у Санкт-Пе цяр бу ру гу прад стаў ля лі 9 ка ман д: ад БДУ — 
ча ты ры, ад БДУ ІР — дзве і па ад ной — ад Го мель ска га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны, Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх ніч на га 
ўні вер сі тэ та і По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. Уся го ў паў фі-
на ле чэм пі я на ту све ту, які пра во дзіў ся ся род сту дэн таў ВНУ паўд-
нё ва-ўсход ня га Еў ра пей ска га рэ гі ё на, спа бор ні ча лі 224 ка ман ды з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Лат віі, Літ вы, Эс то ніі, Укра і ны, Ка зах ста на, Гру зіі, 
Ар ме ніі, Азер бай джа на, Кыр гыз ста на і Уз бе кі ста на.

Фі нал чэм пі я на ту све ту па пра гра ма ван ні ся род сту дэн таў ад-
бу дзец ца ў чэр ве ні 2014 го да. Удзель ні ка мі гэ та га па ядын ку ста-
нуць 120 леп шых ка ман даў са 100 кра ін све ту, у тым лі ку сту дэн-
ты Санкт-Пе цяр бург ска га на цы я наль на га да след ча га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій, ме ха ні кі і оп ты кі, якія ўжо не ад ной чы 
пе ра ма га лі ў фі на ле, а так са ма сту дэн ты Мас коў ска га дзяр жаў на га 
і Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ таў. Санкт-Пе цяр-
бург не афі цый на лі чыц ца су свет най ста лі цай пра гра ма ван ня. Та кім 
чы нам ба раць ба ў фі на ле для пра гра міс таў з Бел дзярж уні вер сі тэ та 
лёг кай не бу дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА КА ТА ЛІ СЯ…
Два бра ты (ад на му з іх 19 га доў, дру го му — 18) з вёс кі Ку-
пя ці чы Пін ска га ра ё на, а так са ма іх ся бар з су сед няй вёс кі 
пры ду ма лі, на іх по гляд, ары гі наль ную за ба ву. Юна кі кра лі 
ма шы ны ў Пін ску, ка та лі ся на іх, за тым па кі да лі транс парт ныя 
срод кі, дзе прый дзец ца.

Так, ад ну з ма шын, уво лю па гой саў шы, кі ну лі ка ля вёс кі Куд ры чы, 
дру гую — у Пад ба лоц ці, а трэ цюю за гна лі аж у Іва наў скі ра ён. Чац-
вёр тую ха це лі ўгнаць, але яна не за вя ла ся. Усіх го ра-«шу ма хе раў» 
за тры ма ла мі лі цыя. А суд Пін ска і Пін ска га ра ё на пры га ва рыў да 
па збаў лен ня во лі ад на го — на тры га ды, дру го га — на два з па ло вай 
і трэ ця га — на два га ды і тры ме ся цы. Так рэ аль ным тэр мі нам ка ло ніі 
агуль на га рэ жы му скон чы лі ся не вель мі ра зум ныя за ба вы ма ла дых 
лю дзей, якія ні дзе не пра ца ва лі. Акра мя та го, ім да вя дзец ца кам пен-
са ваць па цяр пе лым ма тэ ры яль ны і ма раль ны ўрон.

ВI НОЎ НIК ГI БЕ ЛI — П'Я НЫ КI РОЎ ЦА 
У Iва цэ вiц кiм ра ё не на да ро зе Ко са ва — Ня ха ча ва за гi ну ла 
31-га до вая ве ла сi пе дыст ка. Ава рыя ад бы ла ся ў свет лы час 
су так.

Ва дзi цель аў та ма бi ля «Се ат» ехаў у Ко са ва. Ён збiў жы хар ку вёс кi 
Ня ха ча ва, якая еха ла ў тым жа на прам ку. Паз ней у кры вi кi роў цы за-
фiк са ва лi 2,1 пра мi ле ал ка го лю. Сам ён ска заў, што вы пiў пры клад на 
бу тэль ку га рэл кi… I сеў за руль. За ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Яна СВЕ ТА ВА.

ВЫЙ ШАЎ У «МО РА» НА ПРО МЫ СЕЛ…
Больш за адзiн кi ла метр се так знай шлi су пра цоў нi кi Мiн скай 
мiж рай iнс пек цыi ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту ў до-
мi ках на тэ ры то рыi лет няй ба зы ад па чын ку, раз ме шча най на 
бе ра зе За слаў ска га ва да схо вi шча, або Мiнск ага мо ра.

— Ба за за раз не экс плу а ту ец ца, ад нак вар таў нi кi там ёсць. Ад-
на го з iх i вы кры лi ў не за кон ным про мыс ле, — па ве да мi ла прэс-сак-
ра тар Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту 
пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь Воль га Гра мо вiч. — Муж чы ну 
ра зам з пры яце лем, якi «за зiр нуў на агень чык», за ўва жы лi на лод-
цы з сет ка мi. Лi та раль на ад ра зу на ба зу пры еха лi дзярж iн спек та ры. 
Агле дзеў шы до мi кi, яны знай шлi све жую азёр на-рач ную ры бу i 18 се-
так з ячэй ка мi роз на га па ме ру — для лоў лi буй ных i ся рэд нiх асо бiн. 
Бра кань е рам па гра жае штраф у па ме ры да 50 ба за вых ве лi чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЕ ДА ЛI «РАС ТВА РЫЦ ЦА»
МА БIЛЬ НI КАМ I ПЛАН ШЭ ТАМ НА 2,2 МЛРД

Пры пра вя дзен нi мыт на га кант ро лю гру за во га аў та ма бi ля 
«Рэ но» су пра цоў нi кi ад дзе ла па ба раць бе з кант ра бан дай 
i ад мi нiст ра цый ны мi пра ва па ру шэн ня мi Ашмян скай мыт нi 
вы явi лi буй ную пар тыю ма бiль ных тэ ле фо наў i план шэ таў, 
якiя не за кон на пе ра во зi лi ся праз мыт ную гра нi цу Мыт на га 
са ю за.

Гру за вiк на кi роў ваў ся з Лiт вы ў Ра сiй скую Фе дэ ра цыю праз пункт 
про пус ку «Ка мен ны Лог». У гру за вым ад се ку аў та ма бi ля, як вы нi ка ла 
з да ку мен таў, пе ра во зiў ся груз у вы гля дзе эма ляў, рас тва раль нi каў. 
Ад нак пад час па глыб ле на га мыт на га да гля ду, звер кi да ных, ука за ных 
у та ва ра транс парт най на клад ной, з та ва рам, якi зна хо дзiў ся ў гру-

за вым ад се ку, бы лi вы яў ле ныя 
765 тэ ле фо наў i план шэ таў, якiя 
пе ра во зi лi ся ў 40 ка роб ках без 
дэк ла ра ван ня.

Та вар, што пе ра во зiў ся з па-
ру шэн нем мыт на га за ка на даў-
ства, кан фiс ка ва ны. Згод на з 
па пя рэд няй ацэн кай, яго кошт 
скла дае ка ля 2,2 мiль яр да руб-
лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пра гэ та рэ дак цыi па ве-
да мiў на чаль нiк служ бы 
ме тэа пра гно заў Рэс пуб лi-
кан ска га гiд ра ме тэа цэнт ра 
Дзмiт рый Ра баў.

Уво гу ле сё ле та ся рэд ня ме-
сяч ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ў снеж нi ча ка ец ца на 1 гра-
дус вы шэй шай за нор му, а па 
паў днё вым ус хо дзе — ка ля яе 
(клi ма тыч ная нор ма скла дае 
2–5 ма ро зу). Ме сяч ная коль-
касць апад каў праг на зу ец ца ў 
ме жах ся рэд нiх шмат га до вых 
зна чэн няў, ка лi клi ма тыч ная 
нор ма скла дае 38–57 мм.

Так, сне жань — пер шы ме сяц 
зi мы. Ад нак ат мас фер ныя пра-
цэ сы, асаб лi ва ў пер шай па ло ве 
ме ся ца, яшчэ за хоў ва юць ры-
сы пе ра ход на га се зо на. Та му ў 
снеж нi ня рэд ка на зi ра ец ца ня ў-
стой лi вае на двор'е са знач ны мi 
ва ган ня мi тэм пе ра ту ры па вет-
ра. Час та пер шая пя цi дзён ка i 
на ват пер шая дэ ка да ме ся ца 
бы ва юць вель мi цёп лы мi. I сё-
ле та пер шая дэ ка да ча ка ец ца 
на 1–2 гра ду сы цяп лей шай за 
нор му.

Ра зам з тым у блi жэй шыя днi 
ў Бе ла ру сi ча ка ец ца да лё ка не 
кам форт нае на двор'е. У чац вер 

ча сам ча ка юц ца апад кi, у асноў-
ным снег i мок ры снег. Мес ца мi 
праг на зу ец ца сла бы га ла лёд. 
На асоб ных участ ках да рог га-
ла лё дзi ца. У мно гiх ра ё нах уз-
мац нен не вет ру па ры ва мi да 
15–20 м/с. Мак сi маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўдзень ад мi нус 
1 да плюс 4 гра ду саў. Са праў ды 
скла да ныя ўмо вы на двор'я сi-
ноп ты кi абя ца юць нам у пят нi цу, 
ка лi ў мно гiх ра ё нах бу дзе iс цi 
снег, ча сам мя це лi ца, на да ро-
гах га ла лё дзi ца. На боль шай 
част цы тэ ры то рыi кра i ны праг-
на зу ец ца ўзмац нен не вет ру па-
ры ва мi да 15–20 м/с, удзень па 
паў днё вым за ха дзе — мес ца мi 
да 21–24 м/с. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра на пра ця гу су так у пят-
нi цу ад мi нус 3 да плюс 2 гра-
ду саў. За ха ва юц ца скла да ныя 
ўмо вы на двор'я i ў су бо ту, ка лi 
ча сам ча ка ец ца снег, мя це лi-
ца, а на да ро гах га ла лё дзi ца. 
На боль шай част цы тэ ры то рыi 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мi да 
15–20 м/с, уна чы па паў днё вым 
за ха дзе мес ца мi да 21–24 м/с. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра-
ця гу су так ад 0 да мi нус 6 гра-
ду саў. Ча сам снег, а мес ца мi 
мя це лi ца ча ка ец ца ў ня дзе лю. 

На да ро гах га ла лё дзi ца. Мi нi-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе мi нус 3–9 гра ду-
саў, а мак сi маль ная ўдзень — ад 
0 да 6 ма ро зу.

Па вод ле па пя рэд нiх пра-
гно заў, у па ня дзе лак уна чы па 
за ход няй па ло ве, а ўдзень — 
на боль шай част цы тэ ры то рыi 
снег, у свет лы час су так у за-
ход нiх ра ё нах кра i ны ча ка ец ца 
мок ры снег. На асоб ных участ-
ках да рог га ла лё дзi ца. Ста не 
ха лад ней. Мi нi маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы 6–12 ма-
ро зу, пры пра яс нен нях да мi-
нус 14 гра ду саў, мак сi маль ная 
ўдзень — мi нус 2–8 гра ду саў; па 
за ха дзе ўна чы — ад 0 да мi нус 
5, удзень — ад мi нус 1 да плюс 
2 гра ду саў. Удзень мес ца мi, а 
ўна чы на боль шай част цы тэ-
ры то рыi кра i ны бу дзе iс цi снег i 
ў аў то рак. На асоб ных участ ках 
да рог га ла лё дзi ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра на пра ця гу су так мi нус 
2–8 гра ду саў, па паў ноч най па-
ло ве — да 9–14 ма ро зу.

Па дзя лiў ся пра гно зам на-
двор'я Юрый Ра баў i на дру гую 
дэ ка ду снеж ня. У асоб ныя днi 
ў гэ ты пе ры яд праг на зу ец ца 
ка рот ка ча со вы снег. На да ро-

гах мес ца мi га ла лё дзi ца. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы мi нус 
1–8 гра ду саў, пры пра яс нен нях, 
пе ра важ на па паў ноч ным ус хо-
дзе, да 9–14 ма ро зу, удзень — 
ад 0 да мi нус 7 гра ду саў. У кан-
цы дэ ка ды па паў днё вым за ха-
дзе ча ка ец ца мок ры снег з даж-
джом, мес ца мi ту ман, га ла лёд, а 
тэм пе ра ту ра ўна чы па вя лi чыц ца 
да 0 гра ду саў, а ўдзень — на ват 
да плюс 1–3 гра ду саў.

Сi ноп ты кi пад лi чы лi, што 
ў апош няй дэ ка дзе снеж ня ў 
асоб ныя днi бу дзе iс цi снег. На 
да ро гах мес ца мi га ла лё дзi-
ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы ста бiль на знi зiц ца да мi нус 
2–9 гра ду саў, а ча сам пры ўвар-
ван нi ха лод на га арк тыч на га 
па вет ра — да 10–15 ма ро зу, а 
мес ца мi па паў ноч ным ус хо дзе i 
да мi нус 16–19 гра ду саў; удзень 
бу дзе пе ра важ на ад 0 да мi нус 
7 гра ду саў. 

Па вод ле доў га тэр мi но вых 
пра гно заў ай чын ных экс пер таў, 
у апош нiя днi снеж ня нi я кiх ак-
тыў ных цык ло наў цi ўра га наў не 
праг на зу ец ца. Уна чы на 1 сту-
дзе ня ча ка ец ца ка зач нае спа-
кой нае на двор'е. Ча сам бу дзе iс-
цi снег. Тэм пе ра ту ра ўна чы на 
гэ та свя та скла дзе ад мi нус 2 да 
мi нус 7 гра ду саў, удзень — ад 
1 цяп ла па паў днё вым за ха дзе, 
да 5–7 ма ро зу па паў ноч ным ус-
хо дзе. У Мiн ску ў на ва год нюю 
ноч бу дзе 5–7 ма ро зу, удзень 
ча ка ец ца мi нус 3–4 гра ду сы, ча-
сам снег. Спе цы я лiст ад зна чыў, 
што спраў джаль насць гэ та га 
пра гно зу скла дае ка ля 70%.

Асоб на Дзмiт рый Ра баў па-
ве да мiў рэ дак цыi, што з на ды-
хо дам зi мы ўзмац ня ец ца ўплыў 
Ат лан ты кi на на ша на двор'е. 
Та му ўжо сё ле та i на пры кан цы 
зi мы, а мо жа, i ўвес ну сi ноп ты-
кi не вы клю ча юць паў тор на га 
за вi тан ня да нас но вых моц-
ных i эк стрэ маль ных цык ло наў 
(кштал ту «Хаў е ра»). На ад ва рот, 
спе цы я лiс ты праг на зу юць, што 
па доб ныя ана маль ныя з'я вы бу-
дуць тур ба ваць на шу кра i ну ўсё 
час цей.

Сяр гей КУР КАЧ

� 

«ЧАСТ КА ЎЛА ДЫ ПРА ЦУЕ НА РЭ ВА ЛЮ ЦЫЮ»
(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Што да па дзей 30 ліс та па да 
ў Кі е ве… Са мае страш нае ў 
гвал це — гэ та гвалт, здзейс-
не ны «не да кан ца». Ня здоль-
насць або не жа дан не ўла ды 
пас ля доў на пра вес ці тую ці ін-
шую лі нію. У апош нія га дзі ны 
ліс та па да на пру жан не ва ўкра-
ін скім гра мад стве ўжо па ча ло 
спа даць. Бы ло ві да воч на, што 
пра тэст ныя на строі зга са юць 
і ў хут кім ча се сі ту а цыя ста-
бі лі зу ец ца. Та му ар га ні за та ры 
пе ра ва ро ту і спон са ры еў ра ін-
тэг ра цыі Кі е ва за мя жой тэр-
мі но ва шу ка лі пад ста вы для 
та го, каб рэа лі за ваць свой 
сцэ нар. І яны яго знай шлі — у 
вы гля дзе сі ла вой ак цыі. Дак-
лад ней, ства ры лі — пры да-
па мо зе сва іх «парт нё раў» у 
бліз кім акру жэн ні ўкра ін ска га 
прэ зі дэн та.

Без умоў на, сам раз гон дэ-
ман стран таў быў за кон ным 
кро кам. Але з пунк ту гле джан-
ня па лі тыч най мэ та згод нас ці 
да стат ко ва бы ло па тры ваць 
дзень-два, і пра тэс ты з'е ха лі б 
на ні што.

Але ў вы ні ку быў вы бра ны 
са мы згуб ны спо саб вы ра шэн-
ня сі ту а цыі. Бы ла пра ве дзе на 
сі ла вая ак цыя. Пры гэ тым ні-
я кай асаб лі вай жорст кас ці ў 
дзе ян ні пра ва ахоў ні каў там не 
бы ло: ін фар ма цыя пра ні бы та 
шмат лі кія ах вя ры па дзей на 
«май да не» не па цвер дзі ла ся. 
Але ак цыя бы ла пра ве дзе на, 
кар цін ка бы ла прад' яў ле на, і 
та кім чы нам бы ла штуч на пад-
ня та но вая хва ля пра тэс ту.

— Гэ та зна чыць, па сут-
нас ці, ула да са ма ста ла ар-
га ні за та рам бес па рад каў?

— Не зу сім так. Прос та 
част ка ўла ды пра цуе на рэ ва-

лю цыю. Гэ та сцэ нар лю бой рэ-
ва лю цыі. Рэ ва лю цыя не мо жа 
пе ра маг чы, ка лі ёй не па ды гры-
ва юць здрад ні кі з лі ку дзей най 
ула ды. Так ра сій ская «ахран ка» 
на па чат ку ХХ ста год дзя су пра-
цоў ні ча ла з рэ ва лю цы я не ра мі, 
так бы ло пад час фран цуз скай 
рэ ва лю цыі і гэ так да лей.

Але ўрэш це та кі пра цэс заў-
сё ды вы хо дзіць з-пад кант ро-
лю. І тыя здрад ні кі ва ўла дзе, 
якія рас паль ва лі пра тэст ныя 
на строі і ар га ні зоў ва лі пра ва ка-
цыі, апы нуц ца ў прой гры шы.

— Як апа зі цыя ўспры ня ла 
сваю ня здоль насць ад пра-
віць урад у ад стаў ку? Ці бы-
ла рэ ак цыя на та кі па ва рот 
па дзей на ву лі цах?

— Так, гэ та вы клі ка ла знач-
ны ўздым пра тэст ных на стро яў. 
Але важ на ра зу мець на огул, што 
ад бы ва ец ца ў Кі е ве. На ву лі цах 
лю дзі раз да юць ліс тоў кі з за клі-

ка мі да пра мо га звяр жэн ня ўла-
ды, да пра вя дзен ня дзяр жаў на га 
пе ра ва ро ту. Гэ та кры мі наль нае 
зла чын ства. Але лю дзі спа кой на 
раз да юць та кія ма тэ ры я лы, ні хто 
на гэ та не рэ агуе.

Да гэ та га ча су не за тры ма-
ны і не па са джа ны ў тур му іні-
цы я та ры бес па рад каў. Тыя, хто 
ар га ні зоў ваў штурм ад мі ніст ра-
цыі прэ зі дэн та, ін шыя су тыч кі з 
мі лі цы яй.

Гэ тая сла басць ула ды па да-
гра вае гвалт. Та кая бяз дзей-
насць ула ды зла чын ная.

З ін ша га бо ку, тое, што 
«Пар тыя рэ гі ё наў» не да ла ад-
пра віць у ад стаў ку ўрад Мі ка-
лая Аза ра ва, свед чыць аб на яў-
нас ці ра зум ных сіл і здоль нас ці 
іх кан са лі да вац ца.

— Што на огул ця пер ад бы-
ва ец ца ў Кі е ве? Якія бу дын кі 
за бла ка ва ны? Ці пра цуе га-
рад скі транс парт?

— Я за раз зна хо джу ся ў 
Вяр хоў най Ра дзе. Бу дын кі Ка бі-
не та Мі ніст раў і Вяр хоў най Ра-
ды за бла ка ва ныя. Але мі лі цыі 
і «Бер ку ту» ўда ло ся ад ціс нуць 
аб лож ні каў на сот ні мет раў, та-
му пра ца не спы ня ец ца. Пра-
ва ахоў ні кі доб ра ро бяць сваю 
спра ву.

У цэ лым жа сі ту а цыя ў го-
ра дзе звы чай ная, ідзе спа кой-
нае жыц цё. Пра цу юць ка вяр ні, 
рэ ста ра ны, шко лы. Усё ідзе 
сва ім па рад кам. На пру жан не 
ёсць толь кі ў ра ё не га лоў ных 
ад мі ніст ра цый ных бу дын каў, 
Май да на.

— У якой сту пе ні ад люст-
роў ва юць рэ аль насць сло вы 
Ула дзі мі ра Пу ці на аб тым, 
што сён няш нія па дзеі — гэ-
та фаль шстарт прэ зі дэнц кай 
кам па ніі 2015 го да?

— Ду маю, што гэ тая ацэн ка 
вель мі бліз кая да рэ аль нас ці. Я 

сам ча каў, што асноў ныя па дзеі 
бу дуць раз горт вац ца ў 2015 го-
дзе, у пе ры яд прэ зі дэнц кіх вы-
ба раў.

Але, ві даць, не зга вор лі васць 
Яну ко ві ча ў зно сі нах з за ход ні-
мі ка ле га мі згу ля ла фа таль ную 
ро лю, і яны за пус ці лі гэ ты ме ха-
нізм ужо ця пер.

Вя до ма, ула да са ма шмат у 
чым ві на ва тая. Амаль тры га-
ды кі раў ніц тва кра і ны агі та ва ла 
за еў ра пей скі вы бар, а ця пер 
лі та раль на са рва ла стоп-кран. 
Раз гар нуць ідэа ла гіч ную ма-
шы ну ў ад ва рот ны бок ад ра зу, 
у та кі ка рот кі пра ме жак ча су, 
фак тыч на не маг чы ма.

Больш за тое, «рэ гі я на лы» да 
гэ та га ча су так і не вы лу чы лі ні-
я кай аль тэр на тыў най дакт ры ны. 
Па сут нас ці, «Пар тыя рэ гі ё наў» 
пра цяг вае агі та цыю за «еў ра-
пей скі вы бар» на ват ця пер.
Пад рых та ваў Юрый ЦА РЫК.

СТА ЛІЧ НАЯ 
НЕ РУ ХО МАСЦЬ 
«ПА ХУ ДЗЕЕ»...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Сі ту а цыя пад каз вае, што вы гад ней за ўсё рэа лі за ваць 

жы лы аб' ект да кан ца го да. «Гэ та ра зу ме юць мно гія пра-
даў цы і та му ак тыў на кан ку ры ру юць у ба раць бе за па куп ні-
ка. Ча каль ная па зі цыя па тэн цы яль ных пра даў цоў па гра жае 
апош нім яшчэ боль шым зні жэн нем рын ка ва га кош ту ўлас-
на га жыл ля. Не каль кі ме ся цаў экс па зі цыі ква тэ ры абы дуц ца 
не зга вор лі ва му пра даў цу стра тай ча су і гро шай. Каб га ран-
та ва на пра даць ква тэ ру, трэ ба ўмець спраг на за ваць зме ны 
яе рын ка ва га кош ту», — па тлу ма чы ла экс перт.

Боль шасць здзе лак на дру гас ным рын ку ўяў ля юць «лан-
цуж кі», пры якіх пра да вец аб' ек та шу кае ква тэ ру на ўза мен. 
Па па доб най схе ме ця пер ажыц цяў ля ец ца да 80% здзе лак. 
На «па да ючым» рын ку вы ра шаць пы тан не па шы рэн ня жыл-
п ло шчы пра сцей, па коль кі па мян ша ец ца дэль та, якую не аб-
ход на да пла ціць за пе ра езд у больш пра стор ную ква тэ ру.

Ра зам з тым, у «лан цуж ку» звы чай на пры сут ні ча юць 
больш за два пра даў цы, што знач на ўсклад няе ра шэн не за-
да чы. Па да браць спры яль ны ва ры янт за мест ква тэ ры, якая 
пра да ец ца, мож на до сыць хут ка. «На «па да ючым» рын ку 
асаб лі вае зна чэн не ма юць мак сі маль ны ахоп па тэн цы яль-
ных па куп ні коў, пе ра га во ры ў дзень зва ро ту і апе ра тыў нае 
су пра ва джэн не здзе лак. Пры пра віль ным па ды хо дзе пра-
даць ста рую і ку піць но вую ква тэ ру мож на ўся го за не каль кі 
дзён», — упэў не на Свят ла на Ку дзел ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Мі ністр аду ка цыі Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Сяр гей МАС КЕ ВІЧ 
па ве да міў дэ пу та там, што ўзро-
вень за да во ле нас ці спа жыў цоў 
аду ка цый ных па слуг (баць кі, 
вы пуск ні кі, пра ца даў цы), згод-
на з пра ве дзе ным ма ні то рын-
гам, да во лі вы со кі: у ся рэд нім 
вы шэй шы за ча ты ры ба лы па 
5-баль най шка ле.

— Гэ та доб ры па каз чык, але 
спе цы я ліс ты сіс тэ мы аду ка цыі 
ра зу ме юць, што знеш нія вы клі-
кі, аб умоў ле ныя гла ба лі за цы яй, 
ад кры тасць эка но мі кі кра і ны, а 
так са ма не аб ход насць яе іна ва-
цый на га раз віц ця па тра бу юць 
кры тыч най ацэн кі як іс ну ю чай 
у рэс пуб лі цы сіс тэ мы аду ка-
цыі, так і змес ту аду ка цый ных 
пра грам і тэх на ло гій, — ска заў 
мі ністр. — За да ча гэ тых пар-
ла менц кіх слу хан няў — па гля-
дзець на сіс тэ му аду ка цыі з 
пунк ту гле джан ня яе эфек тыў-
нас ці.

У ад па вед нас ці з Ко дэк сам 
аб аду ка цыі ў Бе ла ру сі функ-
цы я нуе больш як 9 тыс. уста-
ноў асноў най, спе цы яль най і да-
дат ко вай аду ка цыі. Боль шасць 
з іх — уста но вы да школь най і 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі. 
Ця пер вы кон ва ец ца 7 мэ та вых 
пра грам раз віц ця ў сфе ры аду-
ка цыі, у ад па вед нас ці з які мі 
толь кі за апош нія 3 га ды па бу-
да ва на 40 да школь ных уста ноў 
(на 6 тыс. 561 мес ца), 19 школ 
(на 8 тыс. 736 мес цаў), 5 на ву-
чаль ных кар пу соў ВНУ, 6 ін-
тэр на таў (на 5 тыс. 384 мес цы). 
Ад кры та 16 но вых ква лі фі ка цый 
па пра гра мах пад рых тоў кі ра бо-
чых, 7 но вых спе цы яль нас цяў і 
3 спе цы я лі за цыі па пра гра мах 
пад рых тоў кі спе цы я ліс таў з 

ся рэд няй спе цы яль най аду ка-
цы яй, 47 спе цы яль нас цяў — па 
пра гра мах вы шэй шай аду ка цыі 
1-й сту пе ні і 120 спе цы яль нас-
цяў па пра гра мах ма гіст ра ту-
ры.

У 322 КЛА САХ — 
ПА АД НЫМ ВУЧ НІ 

Ды на міч на раз ві ва ец ца і ка-
рыс та ец ца да ве рам у на сель-
ніц тва сіс тэ ма да школь най аду-
ка цыі, за ўва жыў Сяр гей Мас-
ке віч. Утры ман не ад на го дзі-
ця ці абы хо дзіц ца да школь най 
уста но ве Br1,49 млн за ме сяц 
пры ся рэд няй за ра бот най пла-
це ра бот ні каў Br2,9 млн. «Лі чу, 
што бу дзе пра віль на, ка лі мы 
пры мем да дат ко выя за ха ды 
нар ма тыў на-пра ва во га і ар га-
ні за цый на га пла на па раз віц ці 
плат ных па слуг у да школь ных 
уста но вах, сты му ля ван ні ўдзе лу 
баць коў у фі нан са ван ні рас хо-
даў да школь ных уста ноў», — 
да даў мі ністр.

Да лей шае па вы шэн не да-
ступ нас ці і якас ці да школь най 
аду ка цыі міністр звяз вае з рэа-
лі за цы яй пра гра мы бу даў ніц тва 
но вых уста ноў, раз віц цём зда-
роў ез бе ра галь на га ася род дзя 
(удас ка на лен ня ма тэ ры яль на-
тэх ніч най ба зы па тра буе амаль 
50 пра цэн таў уста ноў), па вы-
шэн нем кам пе тэнт нас ці спе цы-
я ліс таў. Яшчэ ад на важ ная за да-
ча — пры няц це мер па іх за ма-
ца ван ні ва ўста но вах аду ка цыі. 
Сяр гей Мас ке віч пад крэс ліў, што 
сён ня ў да школь ных уста но вах 
ка ля 450 ва кант ных ста вак. У 
тым лі ку ў Мін ску — 300, у Мін-
скай воб лас ці — ка ля 100. Па 
ахо пе дзя цей да школь най аду ка-
цы яй і пад рых тоў цы іх да шко лы 
Бе ла русь мае ад ны з са мых леп-

шых па каз чы каў не толь кі ся род 
кра ін СНД, але і ў све це.

Ра зам з тым сет ка агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі, якая скла-
ла ся ў Бе ла ру сі, з эка на міч на га 
пунк ту гле джан ня не эфек тыў-
ная, пры знаў мі ністр. Па вод ле 
яго слоў, у за ка на даў стве ад-
сут ні ча юць якія-не будзь па каз-
чы кі, што сты му лю юць эка ном-
нае рас хо да ван не срод каў у 
сфе ры аду ка цыі і ад на ча со ва 
га ран ту юць бюд жэт ную за бяс-
пе ча насць з пры вяз кай да на ву-
чэн ца або ўста но вы. «У кла се, 
на прык лад, мо жа быць адзін 
ву чань. І та кіх кла саў у кра і не 
сён ня яшчэ 322. У іх пра цу юць 
ка ля 600 на стаў ні каў», — рас-
ка заў Сяр гей Мас ке віч. Апош-
нія га ды Мі на ду ка цыі су мес на 
з Мі ніс тэр ствам фі нан саў пад-
рых та ва ла шэ раг нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў, пры зна ча ных 
змя ніць сі ту а цыю.

РА ЗАМ 
З ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАМ 

Стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы 
Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК вы лу чыў 
асноў ныя кі рун кі ўдас ка на лен ня 
за ка на даў чай ба зы на цы я наль-
най сіс тэ мы аду ка цыі: вы ка ры-
стан не мо дуль ных і дыс тан цый-
ных тэх на ло гій; ства рэн не адзі-
най ад кры тай ба зы ін фар ма цый-
ных рэ сур саў на цы я наль най сіс-
тэ мы аду ка цыі; раз віц цё сіс тэ мы 
ін клю зіў най аду ка цыі; увя дзен не 
ба за ва га і па вы ша на га ўзроў ню 
вы ву чэн ня прад ме таў у ся рэд-
няй шко ле; удзел Бе ла ру сі ў ад-
па вед ных між на род ных ма ні то-
рын га вых да сле да ван нях.

— Больш эфек тыў на і мэ та-
на кі ра ва на не аб ход на вы ка рыс-

тоў ваць ма тэ ры яль на-тэх ніч ны і 
фі нан са вы па тэн цы ял за каз чы-
каў аду ка цый ных па слуг, а гэ та 
і дзяр жаў ныя, і не дзяр жаў ныя 
прад пры ем ствы, — лі чыць пар-
ла мен та рый. — Сён ня за па тра-
ба ва на сіс тэ ма ўза е ма дзе ян ня 
ся рэд ніх спе цы яль ных уста ноў 
аду ка цыі і ўста ноў вы шэй шай 
аду ка цыі праз вы ка ры стан не 
ска ро ча ных тэр мі наў на ву чан-
ня для сту дэн таў. Ме на ві та яны 
скла дуць асно ву для да лей шай 
ма гіс тэр скай пад рых тоў кі.

Ге надзь Паль чык так са ма 
звяр нуў ува гу ка лег і ўра да на 
не аб ход насць змен у сіс тэ ме кі-
ра ван ня аду ка цы яй, па шы рэн ня 
паў на моц тваў уста ноў аду ка цыі, 
уз роў ню іх аў та но міі. Ён пра па-
на ваў пра ду гле дзець у бюд жэ-
це на бу ду чы год маг чы масць 
пе ра раз мер ка ван ня фі нан са вых 
срод каў унут ры га лі ны аду ка цыі. 
Пар ла мен та рый агу чыў па трэ бу 
ў но вых па ды хо дах да атэс та-
цыі на ву чэн цаў, ска ра чэн ні да-
ку мен таз ва ро ту ў на ву чаль ных 
уста но вах.

Пры гэ тым, за ўва жыў стар-
шы ня пар ла менц кай ка мі сіі, са-
май га лоў най умо вай пос пе ху 
ўсіх но ва ўвя дзен няў бу дзе па-
вы шэн не ста ту су пе да го га, што 
за ле жыць ужо не толь кі ад за-
ка на твор цаў, але ад гра мад ства 
ў цэ лым.

БОЛЬШ СВА БО ДЫ 
ВНУ 

Пра па но ву пе ра хо ду у вы-
шэй шай шко ле з бюд жэт на га 
фі нан са ван ня да бюд жэт на га 
суб сі да ван ня вы ка за ла на мес-
нік стар шы ні Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і мо ла-

дзе вай па лі ты цы Свят ла на 
ШЫ ЛА ВА.

— Дзяр жа ва бу дзе за каз ваць 
у ВНУ мес цы па за па тра ба ва ных 
спе цы яль нас цях; сту дэнт, які вы-
браў за моў ле нае мес ца, атрым-
лі вае бес пра цэнт ны крэ дыт, 
які бу дзе па га ша ны дзяр жа вай 
пас ля ад пра цоў кі сту дэн там па 
раз мер ка ван ні, — рас тлу ма чы-
ла яна сваю ідэю. — Ка лі пад час 
на ву чан ня сту дэнт бу дзе ад лі ча-
ны ці не ад пра цуе не аб ход на га 
тэр мі ну, то ня хай сам га сіць гэ ты 
крэ дыт. Та кім чы нам, усе ВНУ 
апы нуц ца ў роў ных умо вах, пра-
цу ю чы па сіс тэ ме гаспадарчага 
разліку. Гэ та ўма цуе сіс тэ му вы-
шэй шай аду ка цыі.

У сваю чар гу рэк тар Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та ака дэ мік Сяр гей АБ ЛА-
МЕЙ КА вы ка заў дум ку пра тое, 
што за ка на даў чая ба за па він на 
ства раць умо вы для за бес пя-
чэн ня гнут кас ці аду ка цый на га 
пра цэ су.

— Цвёр дая рэг ла мен та цыя ў 
рам ках Ко дэк са аб аду ка цыі, ты-
па вых штат ных рас кла даў ВНУ і 
ін шых нар ма тыў ных да ку мен таў 
аб ця жар ва юць ука ра нен не аду-
ка цый ных іна ва цый, — ска заў 
ён. — Пра цуе па ды ход: усё, што 
не рэг ла мен та ва на і не да зво ле-
на, — за ба ро не на. Не пра ду гле-
джа ны нар ма тыў ны мі да ку мен-
та мі но выя фор мы пра вя дзен ня 
за ня ткаў, ня ма маг чы мас ці гнут-
ка змя няць аб' ём аў ды тор ных 
за ня ткаў у за леж нас ці ад элект-
рон ных срод каў на ву чан ня і ін-
фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій, якія вы ка рыс тоў ва-
юць вы клад чы кі.

Сён ня шэ раг вя ду чых ВНУ 
ста но вяц ца цэнт ра мі ак тыў нас-
ці, пі лот ны мі пля цоў ка мі для іна-
ва цый ных пра ек таў у воб лас ці 

элект рон на га на ву чан ня. «У гэ-
тых умо вах ужы ван не ў да чы нен-
ні да гэ тых ВНУ ты па вых штат-
ных рас кла даў, рас пра ца ва ных 
для ўсіх на ву чаль ных уста ноў, 
не пры маль нае», — пад крэс ліў 
рэк тар. Па яго сло вах, вы ра-
шыць гэ тыя праб ле мы прос ты-
мі ка рэк ціроў ка мі і да дат ка мі ў 
Ко дэкс пра аду ка цыю і ін шыя 
нар ма тыў на-пра ва выя ак ты 
нель га. «Уста но вам вы шэй шай 
аду ка цыі, у пер шую чар гу вя ду-
чым, трэ ба даць іс тот на боль-
шую сту пень сва бо ды ў вы ба ры 
зместу, фор маў і тэх на ло гій аду-
ка цый на га пра цэ су», — лі чыць 
Сяр гей Аб ла мей ка.

На яго дум ку, аду ка цыя па-
він на быць гнут кай, да ваць на ву-
чэн цу маг чы масць вы ба ру тэр мі-
наў, аб' ёму і зместу на ву чан ня. 
Лю дзі за ці каў ле ны ў атры ман ні 
тых ве даў, якія ім па трэб ны для 
пра фе сій най дзей нас ці «тут і ця-
пер» з улі кам маг чы мас ці да лей-
ша га бес пе ра пын на га на ву чан-
ня. «Да во дзіц ца кан ста та ваць, 
што су час ная ай чын ная сіс тэ ма 
вы шэй шай аду ка цыі з'яў ля ец-
ца не да стат ко ва гнут кай, бо 
мо дуль нае на ву чан не, вы бар 
тэр мі наў на ву чан ня і ін ды ві ду а-
лі за цыя гра фі каў на ву чаль на га 
пра цэ су на нар ма тыў ным уз роў-
ні ў нас прак тыч на не рэа лі за ва-
ны», — рэ зю ма ваў ён.

Сяр гей Аб ла мей ка так са ма 
ад зна чыў, што прак тыч на ад сут-
ні чае нар ма тыў на-за ка на даў чая 
ба за для ар га ні за цыі гнут ка га 
дыс тан цый на га на ву чан ня. Хоць 
дыс тан цый нае на ву чан не — ад-
на з асноў ных фор маў да дат ко-
вай аду ка цыі для да рос лых, дзе 
як ні дзе па трэб ны гнут касць і 
мо дуль насць на ву чаль на га пра-
цэ су.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АДУ КА ЦЫЯ ЯК УМО ВА РОСК ВІ ТУ

Хо чац ца ве рыцьХо чац ца ве рыць  ��

НАС ЧА КАЕ ЦЁП ЛЫ СНЕ ЖАНЬ
I КА ЗАЧ НАЕ НА ДВОР'Е НА НО ВЫ ГОД

Фут болФут бол  �� «ДЫ НА МА»
РАЗ ВI ТА ЛА СЯ З МАС КАН ТАМ
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