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Ад каз ва ю чы на пы тан не пра 
так зва ныя фiш-кар ты, Тац ця на 
Цi то ва ска за ла: «На гэ тым эта пе 
мы вы ра шы лi, што гра мад ства 
яшчэ не са спе ла для ўвя дзен-
ня фiш-кар ты, тым не менш мы 
па цi ху iдзём да гэ та га. Што ма-
ец ца ў но вых Пра вi лах вя дзен ня 
ры ба лоў най гас па дар кi i ры ба-
лоў ства? Ця пер ня ма вы ключ на 
пра мыс ло вай лоў лi. Ка лi ва да-
ём пе рад аец ца ў арэн ду, у лю-
бым вы пад ку аран да тар гэ тых 
ры ба лоў ных угод дзяў па вi нен 
ства рыць умо вы i для ры ба коў-
ама та раў. Сён ня iдзе ары ен та-
цыя больш на ства рэн не ўмоў 
для ры ба лоў ства, ад па чын ку. 
Iн шы мi сло ва мi, мы пры хо дзiм 
да та го, што на шы ва да ёмы трэ-
ба вы ка рыс тоў ваць най перш для 
ад па чын ку i ры бал кi».

Па ля ваць? 
Пас ля на ву чан ня

Змя нi ла ся сiс тэ ма вы да чы 
дзяр жаў на га па свед чан ня на пра-
ва па ля ван ня. Па гэ тым пы тан нi 
бы ла пра ве дзе на вя лi кая ра бо та, 
быў вы ву ча ны во пыт пры няц ця 
iс пы таў у за меж ных кра i нах. Аба-
вяз ко вай умо вай з'яў ля ец ца тое, 

што кож ны прэ тэн дэнт на атры-
ман не дзяр жаў на га па свед чан-
ня на пра ва па ля ван ня па вi нен 
прай сцi на ву чан не. Толь кi з да-
ку мен там, якi па цвяр джае атры-
ман не тэ а рэ тыч ных i прак тыч ных 
на вы каў, ён бу дзе да пус кац ца да 
эк за ме наў. «Мi нiс тэр ства ляс ной 
гас па дар кi за раз апра бi руе сiс-
тэ му дыс тан цый на га на ву чан ня, 
якая да зво лiць з вы ка ры стан нем 
iн тэр нэт-рэ сур саў са ма стой на 
на ву чац ца для да лей шай зда чы 
iс пы таў, — рас ка заў Сяр гей Шас-
та коў. — Гэ та пра ду гледж ва ец ца 
да дат ко ва да асноў най фор мы 
на ву чан ня. Воч на бу дуць пра во-
дзiць на ву чан не прад пры ем ства 
«Бел дзярж па ля ван не» ў Мiн ску, 
аб лас ныя ар га нi за цыi, якiя зай-
ма юц ца гэ ты мi пы тан ня мi. Акра-
мя та го, не за ба ро не на пры маць 
эк за мен i iн шым акрэ ды та ва ным 
юры дыч ным асо бам».

Пу цёў ка праз iн тэр нэт
Аляк сандр Кор бут рас па вёў, 

што Мi нiс тэр ства ляс ной гас па-
дар кi ўжо ця гам го да рас пра-
цоў вае маг чы мас цi на быц ця 
па ляў нi чых пу цё вак праз iн тэр-
нэт. Сiс тэ ма ўжо апра бi ра ва на, 
i ў блi жэй шыя шэсць ме ся цаў 
спе цы яль на рас пра ца ва ны сайт 
пач не сваю пра цу. Ка рыс тац ца 

iм мож на бу дзе бяс плат на, апла-
та пра ду гле джа на толь кi не па-
срэд на за на быц цё па ляў нi чых 
пу цё вак.

Сяр гей Шас та коў да даў, што 
гэ тая сiс тэ ма раз лi ча на на не-
каль кi ўзроў няў. Пер шы пра ду-
гле джа ны для па ляў нi чых. Тут 
мож на бу дзе азна ё мiц ца з па ляў-
нi чай гас па дар кай, па гля дзець яе 
ме жы, атры маць кар та гра фiч ны 
ма тэ ры ял i бяс плат на яго раз дру-
ка ваць. На гэ тым уз роў нi бу дзе 
маг чы масць за бра нi ра ваць па-
слу гi па ляў нi чых комп лек саў, тут 
бу дзе рас клад, дзя ку ю чы яко му 
ах вот ныя змо гуць за рэ зер ва-
ваць сва бод ную да ту. Дру гi ўзро-
вень ка ры стан ня сiс тэ май — для 
аран да та раў угод дзяў. Ён мо жа 
стаць рэ клам най пля цоў кай для 
iх. Трэ цi ўзро вень — для кi раў нiц-
тва i кант ра лоль ных ор га наў. У 
но вых Пра вi лах ска за на, што па-

ляў нi чая пу цёў ка, на бы тая праз 
iн тэр нэт, — адзi ны да ку мент з 
па ляў нi чых пу цё вак, якi не з'яў-
ля ец ца блан кам стро гай спра-
ва здач нас цi з пэў най сту пен ню 
аба ро ны. На быць пу цёў ку мож-
на праз элект рон ныя ка шаль кi. 
Элект рон ную пу цёў ку не аб ход на 
раз дру ка ваць для прад' яў лен ня 
кант роль ным ор га нам, якiя праз 
sms-па ве дам лен не пра ве раць 
унi каль ны код пу цёў кi ў ба зе да-
ных i вы зна чаць, цi з'яў ля ец ца 
са праўд ным гэ ты да ку мент. У 
ба зе бу дзе вес цi ся жур нал кож-
на га па ляў нi ча га.

Пры да па мо зе сай та мож на 
бу дзе па га сiць па ляў нi чую пу-
цёў ку. Па ляў нi чы пас ля за кан-
чэн ня тэр мi на яе дзе ян ня па вi нен 
ця гам 10 дзён здаць пу цёў ку з 
улi кам пад стрэ ле най дзi чы ны ў 
па ляў нi чую гас па дар ку, а дзя ку-
ю чы гэ тай сiс тэ ме ён змо жа гэ та 
зра бiць праз iн тэр нэт.

Вес на вым стрэ лам 
быць...

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ча-
му но вай рэ дак цы яй Пра вi лаў не 
за ба ро не на вес на вое па ля ван не 
на ва да плаў ных пту шак (а гэ та-
га ўжо коль кi ча су да бi ва юц ца 
ў тым лi ку i мно гiя прад стаў нi кi 
гра мад скас цi), Сяр гей Шас та коў 

па цвер дзiў: «Са праў ды, шмат 
на ра кан няў бы ло ад нос на за ба-
ро ны вес на во га па ля ван ня. Тут 
мы пай шлi на су страч i на шым 
пры ро да ахоў ным ор га нам, Мiнп-
ры ро ды, Ака дэ мii на вук i, аба-
зна чыў шы тэр мi ны, вы зна чы лi, 
што вес на вое па ля ван не на ва-
да плаў ную дзi чы ну не мо жа пе-
ра вы шаць 28 ка лян дар ных дзён 
для ка рыс таль нi каў па ляў нi чых 
угод дзяў.

— Што да ты чыць па жа дан-
няў гра мад скас цi (а гэ та ў тым 
лi ку i па жа дан нi тых, хто з'яў ля-
ец ца па ляў нi чы мi), ска жу, што 
лю бы па ды ход па вi нен быць уз-
ва жа ным i ад люст роў ваць дум ку 
боль шас цi. Да та го ж, як па ка-
заў во пыт, пра вя дзен не вес на-
вых па ля ван няў у Бе ла ру сi нi як 
не ад бi ла ся на коль кас цi тых 
вi даў, на якiя пра во дзiц ца вес-
на вое па ля ван не. Больш за тое, 
са мi спо са бы, тэр мi ны, пры ла ды 
па ля ван ня вы клю ча юць маг чы-
масць зда бы чы са мак тых вi даў 
пту шак, на якiх да зво ле на вес-
на вое па ля ван не, так са ма яны 
не пе ра шка джа юць iм у пе ры яд 
спа роў ван ня i гнез да ван ня. Та му 
бы лi мак сi маль на ўлi ча ны на ву-
ко ва аб грун та ва ныя па ды хо ды 
да па ля ван ня, — да даў Аляк-
сандр Дра гун.

Змя нi лi ся тэр мi ны, 
але ня знач на

Па ча так се зо на па ля ван ня на 
ла ся i але ня пад час го ну пе ра не се-
ны з 1 ве рас ня на 20 жнiў ня. Се зон 
за гон на га па ля ван ня на ка пыт ных 
бу дзе за вяр шац ца 31 снеж ня, а не 
30 снеж ня, як ця пер. Тэр мiн за кан-
чэн ня се зо наў па ля ван ня на баб ра 
i выд ру, ан дат ру i аме ры кан скую 
нор ку па доў жа ны з 1 са ка вi ка да 
31 са ка вi ка. Тэр мiн за кан чэн ня 
се зо на вес на во га па ля ван ня на 
глуш ца i це це ру ка пе ра не се ны 
з 30 кра са вi ка на 10 мая. Агуль-
ная пра цяг ласць вес на во га се зо-
на па ля ван ня на гу сей i ка чак, як 
ужо га ва ры ла ся вы шэй, не мо жа 
пе ра вы шаць ча ты рох тыд няў (28 
ка лян дар ных дзён). Кан крэт ныя 
тэр мi ны вес на во га па ля ван ня на 
гу сей i ка чак бу дуць вы зна чац ца 
за га дам цi iн шым ра шэн нем ка-
рыс таль нi ка па ляў нi чых угод дзяў 
да па чат ку се зо на па ля ван ня. Пра 
гэ та рас па вёў Сяр гей Шас та коў.

— Змя нi лi ся тэр мi ны вес на вой 
за ба ро ны на лоў лю ры бы, — да поў-
нi ла Тац ця на Цi то ва. — Ка лi, згод-
на з дзей ны мi Пра вi ла мi, вес на вая 
за ба ро на доў жыц ца паў сюд на 60 
дзён (з 1 кра са вi ка па 30 мая), дык 
ця пер з улi кам та го, што тэр мi ны 
не рас ту асоб ных вi даў рыб звя за-

ны са сту пен ню пра грэ ву ва ды, за-
ба ро на ста не ды фе рэн цы я ва най. 
Яна бу дзе па чы нац ца ў паў днё вых 
рэ гi ё нах, та кiх як Брэст, Го мель, а 
за кан чвац ца ў паў ноч ных.

...А так сы 
па вя лi чы лi ся ўтрая

Га вор ка пра так сы, якiя вы ка-
рыс тоў ва юц ца для вы зна чэн ня 
па ме ру па крыц ця шко ды, на не-
се на га на ва коль на му ася род дзю 
дзе ян ня мi бра кань е раў. «Мы па-
ды шлi да гэ та га пы тан ня з пунк ту 
по гля ду дзяр жа вы, гэ та зроб ле-
на для та го, каб ад бiць жа дан не 
ў не сум лен ных гра ма дзян», — 
ска заў Сяр гей Шас та коў.

— Што да ты чыц ца асноў ных 
нар ма ва ных вi даў жы вёл, дык, 
на прык лад, так са за не за кон ную 
зда бы чу ла ся скла да ла 95 ба за вых 
ве лi чынь, ця пер — 300 ба за вых 
ве лi чынь. Для iн шых вi даў атра да 
пар на ка пыт ных (дзiк, ка зу ля i iнш.) 
ра ней так са бы ла 60 ба за вых, ця-

пер — 120. На прык лад, так са за 
не за кон ную зда бы чу це це ру ка 
(гэ та нар ма ва ны вiд) скла да ла 10 
ба за вых ве лi чынь. Ця пер яна па-
вя лi ча на ў шэсць ра зоў — да 60 
ба за вых. Iн шы мi сло ва мi, па ды ход 
ды фе рэн цы я ва ны да кож на га вi-
ду ў за леж нас цi ад яго коль кас цi, 
шчыль нас цi пра жы ван ня ва ўгод-
дзях. Пра ана лi за ва ны асоб ныя 
каш тоў ныя вi ды (у тым лi ку i рыб), 
па iх больш чым у тры ра зы па вя-
лi ча на так са, па менш каш тоў ных 
— менш. Але ў ся рэд нiм атрым-
лi ва ец ца ка ля трох ра зоў. Дзе ля 
ча го гэ та зроб ле на? Спра ва ў тым, 
што ў нас у рэс пуб лi цы сён ня зда-
быць, ска жам, ла ся цi але ня каш-
туе ка ля 10-12 мiль ё наў руб лёў. 
Пры гэ тым так са за не за кон ную iх 
зда бы чу скла дае 95 ба за вых, гэ та 
зна чыць пры клад на тыя ж 12 мiль-
ё наў. Атрым лi ва ец ца, што нi я кай 
роз нi цы ня ма. Пры гэ тым га ва рыць 
пра так сы мы мо жам толь кi ў тых 
вы пад ках, ка лi ад бы ла ся ме на вi та 
не за кон ная зда бы ча жы вё лы. Та му 
лю бы па вi нен ра зу мець, што якiм 
бы нi быў па мер такс, пла цiць ён бу-
дзе ў тых вы пад ках, ка лi на ўмыс на 
пой дзе i не за кон на зда бу дзе тую цi 
iн шую жы вё лу. А ве да ю чы гэ тыя 
так сы, гра ма дзя не за ду ма юц ца, 
па трэб на iм гэ та цi не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З улi кам та го, што тэр мi ны 
не рас ту асоб ных вi даў 
рыб звя за ны са сту пен ню 
пра грэ ву ва ды, за ба ро на 
ста не ды фе рэн цы я ва най. 
Яна бу дзе па чы нац ца 
ў паў днё вых рэ гi ё нах.

Так са за не за кон ную 
зда бы чу ла ся скла да ла 
95 ба за вых ве лi чынь, ця пер 
— 300 ба за вых ве лi чынь. 
Трох ра зо вае па ве лi чэн не — 
гэ та ў ся рэд нiм. 

ПА ЛЯ ВАЦЬ I РЫ БА ЧЫЦЬ — ПА НО ВЫХ ПРАВІЛАХ

Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не «Эка-
ла гіч ная іні цы я ты ва» прад ста ві ла ўчо ра 
на па ся джэн ні «круг ла га ста ла» вы ні кі 
ра ды я цый на га аб сле да ван ня аб' ек таў 
на ва коль на га ася род дзя, раз ме шча ных 
у ра ё не бу даў ніц тва Бе ла рус кай атам-
най стан цыі. Гэ та звя за на з рэа лі за цы яй 
пра ек та «Гра мад скі ма ні то рынг уздзе-
ян ня Бе ла рус кай АЭС на на ва коль нае 
ася род дзе», ажыц цёў ле на га сё ле та па 
іні цы я ты ве шэ ра гу бе ла рус кіх эка ла гіч-
ных ар га ні за цый.

У ме жах пра ек та ва лан цё ра мі эка ла гіч ных 
не дзяр жаў ных ар га ні за цый і спе цы я ліс та мі Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра ра ды я цый на га кант ро лю 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры-
ро ды Бе ла ру сі зроб ле ны вы мя рэн ні ўзроў няў 
ма гут нас ці до зы га ма-вы пра мень ван ня, а так са-
ма ад бор і ана ліз проб гле бы, ва ды і па вет ра на 
на яў насць цэ зію-137 і строн цыю-90 на пля цоў-
цы АЭС і ў не каль кіх най блі жэй шых да стан цыі 
на се ле ных пунк тах — Аст раў цы, вёс ках Го за і 
Тра ке ні кі. Так са ма бы лі да сле да ва ны про бы па-
верх не вых во даў, узя тых з ра кі Ві лія — асноў най 
вод най ар тэ рыі, якая пра ця кае па блі зу мес ца 
бу даў ніц тва атам най стан цыі.

«Вы ні кі ма ні то рын гу па ка за лі, што ра ды я-
цый нае ста но ві шча ў рэ гі ё не бу даў ніц тва Бе ла-
рус кай АЭС ста біль нае, уз роў ні ра дые ак тыў на-
га за брудж ван ня аб' ек таў пры род на га ася род-
дзя з'яў ля юц ца над звы чай ніз кі мі», — за явіў 
кі раў нік Бе ла рус ка га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Эка ла гіч ная іні цы я ты ва» Юрый Са лаў ёў. Па 
вы ні ках ма ні то рын гу, ра дые ак тыў нае за брудж-
ван не гле бы і па верх не вых во даў ад па вя дае 

ўзроў ням, якія на зі ра лі ся 
да ава рыі на Чар но быль-
скай АЭС, а аб' ём ная ак-
тыў насць цэ зію-137 ва ўсіх 
про бах ат мас фер на га па-
вет ра і грун то вых во даў 
ака за ла ся ні жэй шай за 
мі ні маль ную ак тыў насць, 
якая дэ тэк ту ец ца ла ба-
ра тор на-ана лі тыч ны мі 
пры бо ра мі, што вы ка рыс-
тоў ва лі ся пад час да сле да-
ван няў.

Юрый Са лаў ёў ад зна чыў 
і тое, што вы ні кі пра ве дзе-
на га аб сле да ван ня з'я ві лі ся 
для яго ўдзель ні каў ча ка ны-
мі. «Аст ра вец кая АЭС бу ду ец ца пра фе сій на і 
якас на, па су час ным і іна ва цый ным пра ек це, рас-
пра ца ва ным пры зна ны мі спе цы я ліс та мі атам-
най га лі ны — Санкт-Пе цяр бург скім ад дзя лен нем 
ра сій ска га хол дын га «Ата мэ нер гап ра ект». Та му 
ве ра год насць та го, што ў пра цэ се бу даў ніц тва 
атам ная стан цыя бу дзе не га тыў на ўздзей ні чаць 
на на ва коль нае ася род дзе, з'яў ля ла ся над звы-
чай ніз кай», — лі чыць кі раў нік аб' яд нан ня.

Трэ ба ска заць, што асноў ная мэ та пра ек та, 
па вод ле слоў ар га ні за та раў, — ства рэн не ін-
фар ма цый на га бан ка да ных, не аб ход на га для 
ажыц цяў лен ня рэ гу ляр на га не за леж на га ма ні то-
рын гу ўплы ву Бе ла рус кай АЭС на на ва коль нае 
ася род дзе на ўсіх эта пах яе жыц цё ва га цык ла: 
у фа зе бу даў ніц тва, пры экс плу а та цыі і вы ва-
дзе з экс плу а та цыі. «Пры вы яў лен ні якіх-не будзь 
сур' ёз ных ад хі лен няў ад па каз чы каў ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня, атры ма ных на мі сён ня, 

мы бу дзем не ад клад на па ве дам ляць аб гэ тым 
ула дам і гра мад ству з мэ тай пры няц ця за ха даў 
па пра ду хі лен ні не га тыў на га ўплы ву АЭС на зда-
роўе лю дзей і на ва коль нае ася род дзе. Асноў-
ным фак та рам іс на ван ня атам най энер ге ты кі 
ў Бе ла ру сі па він на быць яе бяс пе ка», — лі чыць 
эко лаг.

Між ін шым, сё ле та пра ект гра мад ска га ма ні-
то рын гу стаў між на род ным — да яго да лу чы лі ся 
лі тоў скія і ра сій скія эко ла гі, вя дуц ца пе ра мо вы аб 
удзе ле ў ме ра пры ем ствах па ацэн цы ўздзе ян-
ня Бе ла рус кай АЭС на на ва коль нае ася род дзе 
лат вій скіх, фін скіх і фран цуз скіх эка ла гіч ных не-
дзяр жаў ных ар га ні за цый. У пла нах на бу ду чы год 
— удзел у па ля вых і ла ба ра тор ных да сле да ван-
нях па ацэн цы ра ды я цый най аб ста ноў кі ў рэ гі ё не 
бу даў ніц тва Бе лА ЭС лі тоў скіх спе цы я ліс таў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
фо та аў та ра.

«Увя дзен не ўзрос та вых аб ме жа ван няў 
на ад па чы нак у азда раў лен чых лет ні ках 
не зменшыла коль касці школь ні каў, якія 
аздараўліваліся пад час лет ніх ка ні кул», 
— за явіў на су стрэ чы з жур на ліс та мі ды-
рэк тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па азда-
раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні 
Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.

— У пры ват нас ці, пад лет кі ва ўзрос це ад 15 
да 18 га доў ме лі маг чы масць ад па чы ваць толь-
кі ў про філь ных лет ні ках або ў ла ге рах пра цы і 
ад па чын ку. І ў су вя зі з гэ тым бы ла ве ра год насць 
па чуць аб ві на ва чан ні ў тым, што пад лет каў аб мя-
жоў ва юць у рэа лі за цыі іх пра ва на азда раў лен не 
і ад па чы нак. Але ад ра зу ска жу, што гэ та не ад-
па вя дае рэ ча іс нас ці, — падкрэсліў ён. 

За час лет ніх ка ні кул у про філь ных лет ні ках 
і ла ге рах пра цы і ад па чын ку прай шлі азда раў-
лен не 32,5 ты ся чы пад лет каў. Для па раў на-
ння: у 2012 го дзе — 28,8 ты ся чы пад лет каў.

— Нам уда ло ся на рэш це спы ніць не га тыў ную 
тэн дэн цыю за крыц ця ста цы я нар ных лет ні каў. У 
па пя рэд нія га ды што год за кры ва лі ся па 20-25 
лет ні каў. А сё ле та мы не стра ці лі ні вод на га, — з 
за да валь нен нем ад зна чыў Ге надзь Бал ба тоў скі. 
— Ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за ста бі лі за ва ла ся, 
і сён ня мы ма ем па кра і не 172 ста цы я нар ныя 
ла ге ры на 32 ты ся чы лож ка-мес цаў. 

Ва ўсіх рэ гі ё нах пра ца ва лі лет ні кі 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, 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.

Уся го па кра і не пра ца ва ла 716 ла ге раў пра-
цы і ад па чын ку, праз якія прай шлі 13,5 ты ся чы 
дзя цей ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў.

— Фак тыч на гэ та быў пі лот ны пра ект, і рэ-
гі ё ны не па спе лі пад рых та ваць ба зу для ад-

крыц ця для пад лет каў круг ла су тач ных ла ге раў 
пра цы і ад па чын ку. Пэў ныя праб ле мы ўзні ка лі 
і з по шу кам аб' ек таў, дзе пад лет кі маг лі б пра-
ца ваць. Тым не менш у лет ні ках з тэр мі нам 
зна хо джан ня 9 дзён за роб кі пад лет каў ва га-
лі ся ад 94 ты сяч да 1 млн 700 ты сяч руб лёў, 
а ў лет ні ках, дзе дзе ці пра ца ва лі і ад па чы ва лі 
18 дзён, за ро бак да хо дзіў на ват да 2 млн 800 
ты сяч руб лёў, — пад крэс ліў Ге надзь Бал ба тоў-
скі. — Гэ та на ват больш, чым стар ша клас ні кі 
атрым лі ва лі за ра бо ту ў скла дзе сту дэнц кіх 
атра даў. Са мыя вы со кія за роб кі бы лі ў пад-
лет каў, якія пра ца ва лі на бу доў лі пад соб ны мі 
ра бо чы мі. Але на ват на вы клад цы та ва раў у 
ста ліч ных аб' ек тах ганд лю пад лет кі змаг лі за-
ра біць да 2 міль ё наў руб лёў.

На ле та прак ты ка ра бо ты ла ге раў пра цы і ад-
па чын ку бу дзе па шы ра на. У Мі ніс тэр стве аду-
ка цыі лі чаць, што трэ ба па вя ліч ваць коль касць 
лет ні каў з пра цяг лас цю зме ны 18—21 дзень і 
па сту по ва ад маў ляц ца ад 9-дзён ных змен. Пе-
ра лік аб' ек таў, дзе змо гуць пра ца ваць пад лет кі, 
бу дзе фар мі ра вац ца на рэ гі я наль ным уз роў ні, а 
па трэ бы бу дуць пра ліч вац ца, зы хо дзя чы са спе-
цы фі кі рэ гі ё на: ка лі рэ гі ён — сель ска гас па дар чы, 
то асноў ны мі аб' ек та мі ста нуць аг ра пра мыс ло выя 
ар га ні за цыі, а ка лі рэ гі ён — пра мыс ло вы, то, без-
умоў на, для ста рэй шых школь ні каў зной дзец ца 
ра бо та на пра мыс ло вых прад пры ем ствах.

— Пе ра лік ра бот, якія мо гуць вы кон вац ца 
пад лет ка мі ва ўзрос це ад 14 да 18 га доў, па ві-
нен быць па шы ра ны. На прык лад, у яго мож на 
бы ло б уклю чыць асоб ныя ві ды не ква лі фі ка ва-
най руч ной пра цы на пра мыс ло вых прад пры-
ем ствах. Мы ўжо ўнес лі ў Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны свае пра па но вы, — па-
ве да міў на мес нік мі ніст ра аду ка цыі Вік тар 
ЯК ЖЫК. — Да нас у мі ніс тэр ства звяр та лі ся 
прад стаў ні кі пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 
якія, да ве даў шы ся, што пад лет кі пра цу юць на 
су сед нім прад пры ем стве, так са ма бы лі зу сім 
не су праць за бяс пе чыць іх «фрон там ра бот».

Так, та ва рыст ва «Кам воль» га то ва пра па на-
ваць для пра ца ўлад ка ван ня пад лет каў мес цы 
чыс ціль шчы каў тка нін, ра бо та якіх за клю ча ец-
ца ў руч ным ме ха ніч ным ачы шчэн ні га то вых 

тка нін ад ні так, смец ця і інш. На збо рач ных 
прад пры ем ствах, та кіх як ААТ «Мо та ве ла», 
за хоў ва юц ца асоб ныя ві ды ра бот па не скла-
да най руч ной збор цы дэ та ляў. Пад лет каў ва 
ўзрос це 14-16 га доў мож на бы ло б за дзей ні-
чаць у вы ра бе су ве нір най пра дук цыі, у якас ці 
ад мі ніст ра та раў сай таў уста ноў аду ка цыі або 
пра моў та раў пры пра вя дзен ні рэ клам ных ак-
цый. На ву чэн цы, якім ужо споў ні ла ся 16 га доў, 
у да да так да ўся го маг лі б вы кон ваць аба вяз кі 
ла ба ран та, сак ра та ра (на бі раць на кам п'ю та-
ры тэкс ты да ку мен таў, пры маць тэ ле фон ныя 
зван кі і г.д), пра ца ваць рас паў сюдж валь ні ка мі 
фла е раў ці мер чан дай зе ра мі.

Па куль што дзей ні ча юць па ра лель на два 
пе ра лі кі — пе ра лік ра бот, да зво ле ных для вы-
ка нан ня пад лет ка мі, і ра бот, да якіх пад лет кі не 
да пус ка юц ца. З 2015 го да мяр ку ец ца па кі нуць 
толь кі адзін пе ра лік — ра бот, якія не мо гуць 
вы кон вац ца пад лет ка мі. Ад па вед на ўсё, што 
не за ба ро не на, бу дзе да зво ле на.

Так са ма ў на ступ ным го дзе бу дзе па вя лі-
ча на коль касць ла ге раў пра цы і ад па чын ку з 
круг ла су тач ным зна хо джан нем. Але за кошт 
ча го? Ігар Бал ба тоў скі сцвяр джае, што яшчэ не 
ўвесь па тэн цы ял ста цы я нар ных азда раў лен чых 
лет ні каў за дзей ні ча ны: у асоб ных рэ гі ё нах, з-за 
ма лой коль кас ці дзі ця ча га на сель ніц тва лет ні-
кі пра цу юць не ў ча ты ры зме ны. Мяр ку ец ца, 
што прак тыч на ў кож ным ста цы я нар ным азда-
раў лен чым лет ні ку на ступ ным ле там бу дуць 
ство ра ны ўмо вы або для раз мя шчэн ня атра да, 
або для цэ лай зме ны пад лет каў, якія бу дуць 
ад па чы ваць і пра ца ваць па ра лель на.

Яшчэ адзін рэ зерв — гэ та за кры тыя з-за 
ад сут нас ці вуч няў шко лы ў сель скай мяс цо-
вас ці.

— У нас прак тыч на ў кож ным ра ё не ёсць 
пус тыя бу дын кі пе ра важ на па чат ко вых школ 
з доб рай ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зай і харч-
бло кам, дзе мож на раз мяс ціць дзя цей, вы тры-
маў шы да во лі жорст кія са ні тар на-гі гі е ніч ныя 
па тра ба ван ні, — сцвяр джае Вік тар Як жык. — 
Пад лет кі змо гуць і пра ца ваць, і ад па чы ваць 
на пры ро дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РА ЁН БУ ДАЎ НІЦ ТВА АЭС — ЧЫС ТЫ
Та кім ён і па ві нен за стац ца

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Сён ня ў Мi нiс тэр стве аду ка цыi рых ту юц ца змя нен нi ў дзей-

ную Iн струк цыю аб па рад ку пра вя дзен ня атэс та цыi пе да га гiч ных 
ра бот нi каў, — па тлу ма чы ла жур на лiс ту «Звяз ды» прэс-сак ра тар 
Юлiя ВА НI НА. — У пры ват нас цi, пра па ну ец ца ква лi фi ка цый ны 
эк за мен пры атэс та цыi су мяс цiць па ча се з пра хо джан нем пе да-
га гiч ным ра бот нi кам па вы шэн ня ква лi фi ка цыi.

Але пы тан няў да Мi нiс тэр ства аду ка цыi на са мрэч за шмат. 
На прык лад, не зра зу ме ла, цi бу дуць пры му шаць па цвяр джаць 
вы шэй шую ка тэ го рыю пе да го гаў пе рад пен сiй на га i пен сiй на га 
ўзрос ту? Цi змо гуць прэ тэн да ваць на атры ман не ква лi фi ка цый най 
ка тэ го рыi пе да го гi да школь ных уста ноў, якiя ма юць пе да га гiч ную, 
але не про фiль ную аду ка цыю? Цi змо гуць па цвер дзiць сваю вы-
шэй шую ка тэ го рыю кi раў нi кi ўста ноў аду ка цыi? Цi змо гуць атры-
маць вы шэй шую ка тэ го рыю i, ад па вед на, да пла ту за яе за гад чы кi 
дзi ця чых сад коў? I што бу дзе з ад ным з са мых праб лем ных у но вай 
iн струк цыi 20-м пунк там, па вод ле яко га пе да гог, якi пра ца ўлад коў-
ва ец ца ў iн шую ўста но ву аду ка цыi не шля хам пе ра во ду, па збаў-
ля ец ца сва ёй ква лi фi ка цый най ка тэ го рыi? Пе да го гi спа дзя юц ца, 
што хут ка атры ма юць ад ка зы на свае пы тан нi...

Мiж iн шым, у Мi нiс тэр стве аду ка цыi так са ма раз гля да ец ца 
маг чы масць пе рай сцi да аба вяз ко ва га па вы шэн ня ква лi фi ка цыi 
пе да го гаў раз на тры га ды, а не раз на пяць га доў, як ця пер. Пе-
ра пад рых тоў ка мо жа стаць больш час тай, але, маг чы ма, менш 
пра цяг лай па ча се.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ 
КА ТЭ ГО РЫI...

Да вед ка «Звяз ды»:
Па ста не на па ча так лiс та па да па цвер дзi лi вы шэй шую 

ква лi фi ка цый ную ка тэ го рыю па кра i не больш як 3,5 ты ся чы 
пе да го гаў, а не па цвер дзi лi яе толь кi 6 ча ла век з агуль най 
коль кас цi тых, хто зда ваў эк за мен.

Iс пы ты на пры сва ен не вы шэй шай ква лi фi ка цый най ка тэ-
го рыi ў Ака дэ мii пас ля дып лом най аду ка цыi па ста не на 11 лiс-
та па да зда лi 728 ча ла век. З iх не здо ле лi да ка заць сваё пра ва 
на вы шэй шую ка тэ го рыю 126 ча ла век, або 17,3% ад агуль най 
коль кас цi. Га лоў най пры чы най, па якой пе да го гi не на бра лi 
па трэб ную коль касць ба лаў, ста лi праб ле мы з прад мет най кам-
пе тэнт нас цю эк за ме на ва ных.

ЗА КРЫ ТЫЯ СЕЛЬ СКІЯ ШКО ЛЫ 
ВЕР НУЦ ЦА Ў СТРОЙ...

... каб пры няць на ле та пад лет каў

Мас ме дыяМас ме дыя  ��

ЧЫМ НА ША СЛО ВА 
АД ГУК НЕЦ ЦА

Су час ны стан i перс пек ты вы раз вiц ця рэ гi я наль най прэ сы 
аб мер ка ва лi ўдзель нi кi рэс пуб лi кан ска га се мi на ра ў Са лi гор ску
У Мiн скай воб лас цi са ма акуп насць дзяр жаў ных га зет па-
вя лi чы ла ся ў па раў на ннi з мi ну лым го дам амаль на 20%. 
Больш за тое, 80% вы дан няў сён ня пры быт ко выя. У вы нi ку 
на ўтры ман не дру ка ва ных срод каў ма са вай iн фар ма цыi 
сё ле та з аб лас но га бюд жэ ту за тра ча на на 1 млрд руб лёў 
менш, чым ле тась.

— На огул, фi нан са вае ста но вi шча мяс цо вай прэ сы сё ле та да-
стат ко ва ста бiль нае, — пад крэс лiў мi нiстр iн фар ма цыi Алег Пра ляс-
коў скi. — Сваю ро лю тут ады гра ла пэў ная эка на мiч ная кан' юнк ту ра: 
ня знач нае па вы шэн не кош ту на па лi гра фiч ныя, паш то выя па слу гi, 
па пе ру, ды i рэ кла ма iш ла ня дрэн на. Та кая сi ту а цыя, бяс спрэч на, 
з'яў ля ец ца доб рай пад мо гай для раз вiц ця рэ дак цый ных уста ноў, 
ума ца ван ня ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы. Ра зам з тым Мi нiс тэр ства 
iн фар ма цыi, за сна валь нi кi пад трым лi ва лi i бу дуць пад трым лi ваць 
прэ су. Тыя, хто не вый шаў на са ма акуп насць, па вiн ны ве даць, што 
гэ та не да та цыi, не пад ач кi, а кам пен са цыя дзяр жаў на га за ка зу. 
Ме на вi та дзяр жа ва ў асо бе мi нiс тэр ства, аб лас ных, ра ён ных вы-
ка наў чых ка мi тэ таў за каз вае вам пэў ную iн фар ма цыю.

Мi нiстр пад крэс лiў, што за раб ляць гро шы — не са мае га лоў нае 
для пе ры я дыч ных вы дан няў. На пер шым мес цы — фар мi ра ван не 
гра мад скай дум кi, ад люст ра ван не гра мад скiх, па лi тыч ных, эка на-
мiч ных, куль тур ных па дзей. «Пер шае па тра ба ван не да рэ гi я наль ных 
СМI — вы ка нан не са цы яль най, гра мад ска-па лi тыч най функ цыi, кан-
са лi да цыя гра мад ства, змяк чэн не су праць лег лас цяў, — ад зна чыў 
Алег Пра ляс коў скi. — Не менш важ ныя i тэх на ла гiч насць, ды зайн, 
вёрст ка, асва ен не iн тэр нэт-пра сто ры. У са цы яль ных сет ках трэ ба 
не прос та пры сут нi чаць, а вес цi ак тыў ную i на ват, так бы мо вiць, 
агрэ сiў ную ра бо ту».

Да рэ чы, усе аб лас ныя, га рад скiя i ра ён ныя га зе ты ма юць свае 
сай ты. Але част ка з iх уяў ля юць са бой не дзея здоль ныя пля цоў кi: 
прос ты пе ра друк га зет на га ва ры ян ту. Та кая пра ца бес сэн соў ная. 
Як ад зна чыў мi нiстр, на iн тэр нэт-сай тах па вiн ны змя шчац ца ўнi-
каль ныя, ары гi наль ныя ма тэ ры я лы, i перш за ўсё праб лем ныя. 
Сайт га зе ты па вi нен стаць мес цам дыс ку сii, фо ру мам, ку ды лю дзi 
змо гуць «скi нуць» эмо цыi.

Сi ту а цыя на рын ку дру ка ва ных СМI ха рак та ры зу ец ца ў цэ лым 
па сту по вым ад то кам аў ды то рыi да но вых ме дыя, перш за ўсё — 
iн тэр нэ ту. Як па каз ва юць са цы я ла гiч ныя да сле да ван нi, знач на 
па вя лi чы ла ся коль касць лю дзей, якiя на огул не чы та юць га зет, — 
та кiх 44%. Апош нiя 5 га доў на зi ра ец ца пэў нае знi жэн не ты ра жоў 
рэс пуб лi кан скiх га зет. Пры гэ тым рэ гi я наль ная прэ са свае ты ра жы 
за ха ва ла, але iх рост за ма ру дзiў ся.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Па той бок пры лаў каПа той бок пры лаў ка  ��

Коль кі ў маі за буль бу ад да дзім?
Мін гар вы кан кам ра шэн нем № 2984 па вя лі чыў гра ніч ныя мак-

сі маль ныя ганд лё выя над баў кі на буль бу і ага род ні ну ў два ра зы. 
Так, ганд лё вая над баў ка на «дру гі хлеб» і бу ра кі скла дзе 400 руб-
лёў за кі ла грам, на ка пус ту, морк ву і цы бу лю — 500 руб лёў.

Ра ней Мін гар вы кан кам вы зна чыў мак сі маль ныя ад пуск ныя цэ ны 
на буль бу і ага род нін ную пра дук цыю на пе ры яд за хоў ван ня і рэа лі-
за цыі сё лет ня га ўра джаю са што ме сяч ным па ве лі чэн нем. На прык-
лад, гра ніч ная мак сі маль ная роз ніч ная ца на на буль бу скла дзе ў маі 
на ступ на га го да 5,8 ты ся чы руб лёў за кі ла грам, на ка пус ту — 6,2 
ты ся чы руб лёў, на морк ву — 6,3 ты ся чы, на бу ра кі — 5,4 ты ся чы, 
на цы бу лю — 7,6 ты ся чы руб лёў за кі ла грам.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

РУ БЕЛЬ ЗНІ ЖА ЕЦ ЦА, СТАЎ КА 
РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ — СТА ІЦЬ

Еў ра пей скай ва лю це прад ра ка юць ума ца ван не, а до лар 
за ста ец ца ма ла прад ка заль ным.

Еў ра, якое ад чу вае ма гут ную пад трым ку з бо ку Еў ра пей ска га 
Цэнт ра бан ка, вы зна ча ец ца апош нім ча сам ста біль ным рос там. 
До лар, ня гле дзя чы на тое, што Фе дэ раль ная рэ зер во вая сіс тэ ма 
ЗША так са ма жорст ка тры мае сваю ва лю ту, не спя ша ец ца за 
еў ра пей цам. Гэ та ў су свет ным маш та бе.

У Бе ла ру сі ж на ступ ная сі ту а цыя. Па-пер шае, стаў ка рэ фі нан-
са ван ня ў снеж ні за ста нец ца на ра ней шым уз роў ні і скла дзе 23,5% 
га да вых. «За ха ван не бя гу ча га ўзроў ню стаў кі рэ фі нан са ван ня на кі-
ра ва на, перш за ўсё, на аб ме жа ван не рос ту ін фля цый ных пра цэ саў, 
ды на мі ка якіх у апош нія ме ся цы склад ва ец ца вы шэй за пра гноз ныя 
па ра мет ры. У ліс та па дзе спа жы вец кія цэ ны вы рас лі на 1,6% су праць 
1,9% і 1,7% ад па вед на ў каст рыч ні ку і ве рас ні», — ка мен ту юць ра-
шэн не ў Нац бан ку. Зра зу ме ла, што рэ гу ля тар ста ра ец ца за ха ваць 
да вер да на цы я наль най ва лю ты. У пэў най сту пе ні гэ та, зда ец ца, 
атрым лі ва ец ца. Спра ва ў тым, што, згод на са ста тыс тыч най спра-
ва зда чай Нац бан ка, руб лё выя дэ па зі ты за ліс та пад пры рас лі, а 
ва лют ныя — зні зі лі ся. Шка да, але гэ та ўсё не над та ўплы вае на 
курс бе ла рус кай ва лю ты. За апош ні ты дзень до лар па да ра жэў на 
40 руб лёў (плюс 0,4%) да 9440. Еў ра пад ня ўся яшчэ больш, чым на 
мі ну лым тыд ні, — на 140 руб лёў (плюс 1,1%) да 12980. Ра сій скі ру-
бель так са ма зноў вы рас: на 1,5 руб ля (плюс 0,5%) да 287.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра льгот нае жыл лё
Што ты чыц ца пра па на ва ных за ха даў па бу даў ніц тве льгот на га 

жыл ля толь кі праз ме ха нізм дзяр жаў на га за ка зу. Га лоў ная за да-
ча тут — вы клю чыць пе ра рас ход срод каў. Па-пер шае, іль гот нае 
жыл лё па він на быць якас ным, але гэ та не па він на быць жыл лё 
па вы ша най кам форт нас ці і гэ так да лей, па коль кі гэ та су пя рэ чы-
ла б са мо му сэн су гэ тай ка тэ го рыі жыл ля. Па-дру гое, дзяр жа ва 
вы дат коў вае ўлас ныя гро шы на ўзвя дзен не та ко га жыл ля. Та му 
для яе пра цэс бу даў ніц тва па ві нен быць мак сі маль на праз рыс тым. 
Па чы на ю чы з та го, што дзяр жа ва ў асо бе аб лас ных і Мінск ага га-
рад ско га вы ка наў чых ка мі тэ таў вы зна чае ца ну на та кое жыл лё. І 
за кан чва ю чы тым, што яна па він на мець маг чы масць кант ра ля-
ваць, ку ды і як тра цяц ца гро шы, якія вы дат коў ва юц ца на гэ тае 
бу даў ніц тва. Най лепш для вы ра шэн ня гэ тай за да чы па ды хо дзіць 
ме на ві та ме ха нізм дзярж за ка зу.

Пра фі нан са ван не бу даў ніц тва гра ма дзя на мі
Важ най з'яў ля ец ца пра па но ва аб па рад ку вы ка ры стан ня гра-

шо вых срод каў гра ма дзян для фі нан са ван ня бу даў ніц тва жыл ля. 
Вя до ма, ідэа льным тут з'яў ля ец ца ва ры янт, ка лі лю дзі пла цяць 
за жыл лё ўжо пры зда чы до ма ў экс плу а та цыю. Як у кра ме: 
прый шоў, уба чыў, ку піў. Але ці змо гуць пад рад чы кі па бу да ваць 
дом за свае срод кі? Ці бу дзе ў іх до ступ да крэ дыт ных срод каў у 
не аб ход ных аб' ёмах?

Да лей — ка лі пас ля ўво ду до ма ў экс плу а та цыю доль шчы кі 
па ней кіх пры чы нах не бу дуць за ся ляц ца ад ра зу, хто бу дзе нес ці 
вы дат кі ў пе ры яд ад уво ду ў экс плу а та цыю да поў на га за ся лен ня? 
Хто бу дзе зай мац ца ўтры ман нем пус тых ква тэр у гэ ты час? На 
гэ тыя пы тан ні не так лёг ка ад ка заць.

Лі чу, што пра па на ва ная кі раў ні ком дзяр жа вы фор му ла вы-
ка ры стан ня срод каў гра ма дзян для фі нан са ван ня бу даў ніц тва з 
мо ман ту вы ка нан ня 15 або 20 пра цэн таў аб' ёму ра бот з'яў ля ец ца 
ап ты маль най у су час ных эка на міч ных умо вах.

Юрый ЦАРЫК.

РАЗУМНЫ 
БА ЛАН С ІН ТА РЭ САЎ

10 iм льё наў за iн фар ма цыю
Уз на га ро джан не ў 10 мiль ё наў руб лёў i кан фi дэн цы яль насць 

абя ца юць пра ва ахоў нi кi ў аб мен на iн фар ма цыю пра за бой ства 
так сiс та ў Го ме лi ў ноч з 8 на 9 снеж ня ка ля мед га рад ка па ву-
лi цы Ме ды цын скай.

Гра ма дзян, якiя ве да юць што-не будзь, што да па маг ло б рас крыць 
жу дас нае зла чын ства, про сяць па ве да мiць па те ле фо нах у Го ме лi: 
704028; 410889 або ма бiль ных +375296849435; +375296777166.

34-га до ва му Аляк санд ру Уго лi ку бы ло на не се на ка ля 10 ко ла та-
рэ за ных ра нен няў. У кi ла мет ры ад мес ца за бой ства зной дзе ны яго 
Ореl. Це ла ча ла ве ка на ўзбо чы не за ўва жыў кi роў ца, якi пра яз джаў 
по бач. Ён па спра ба ваў да па маг чы па цяр пе ла му i вы клi каў «хут кую 
да па мо гу». Ура чы кан ста та ва лi смерць. Як рас ка за ла прад стаў нiк 
упраў лен ня След ча га ка мi тэ та па Го мель скай воб лас цi Ма рыя 
КРЫ ВА НО ГА ВА, па цяр пе лы пра ца ваў у ад ной з транс парт ных 
фiр маў. Па фак це за бой ства за ве дзе на кры мi наль ная спра ва. На 
жа лоб ную цы ры мо нiю раз вi тан ня з ка ле гам пры еха лi кi роў цы не-
каль кiх дзя сят каў аў та ма бi ляў так сi роз ных фiр маў Го ме ля.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Асу джа ны за за бой ства
Тра ге дыя ад бы ла ся ле там гэтага го да. Жы хар Ар шан ска-

га ра ё на па ру шыў пра ві лы па во дзін на па ля ван ні. Блі жэй да 
поў на чы, ва ўмо вах дрэн най бач нас ці, па чуў шы гу кі, шо лах, 
па ляў ні чы па ду маў, што на блі жа ец ца дзік. Вы стра ліў і па цэ ліў 
у па ляў ніц тваз наў цу, які на мес цы зда рэн ня па мёр.

— Суд пры знаў па ляў ні ча га ві на ва тым. Сын за бі та га не на стой-
ваў на па ка ран ні. Уліч ва ю чы і гэ ты факт, па ляў ні ча га па зба ві лі во лі 
на 1 год 6 ме ся цаў умоў на (з вы пра ба валь ным тэр мі нам на ана-
ла гіч ны тэр мін. — Аўт.). Яго так са ма на два га ды па зба ві лі пра ва 
па ля ваць, — па ве да міў «Звяз дзе» Аляк сей Ла пу шын скі, на мес нік 
пра ку ро ра ра ё на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Це ла мiн ча нi на, якi па мёр у СI ЗА, экс гу ма ва лi
Га лоў нае след чае ўпраў лен не След ча га ка мi тэ та пра цяг вае рас сле да-

ваць кры мi наль ную спра ву ў да чы нен нi да фель ча ра мiнск ага СI ЗА №1. 
Апош нi па да зра ец ца ў «не на леж ным вы ка нан нi пра фе сiй ных аба вяз каў, 
якое па цяг ну ла па не асця рож нас цi смерць асу джа на га Iга ра П». Фель ча ру 
па гра жае да 5 га доў па збаў лен ня во лi. Афi цый ны прад стаў нiк След ча га 
ка мi тэ та Юлiя Ган ча ро ва па ве да мi ла, што «для та го, каб пра вес цi паў-
тор ную су до ва-ме ды цын скую экс пер ты зу, след ства пра вя ло экс гу ма цыю 
(вы ман не це ла па мер ла га з мес ца па ха ван ня)». 30 лi пе ня 21-га до вы Iгар 
П. пры быў у СI ЗА № 1, каб па нес цi па ка ран не. Яго асу дзi лi на тры ме ся цы 
ад мi нiст ра цый на га арыш ту. 4 жнiў ня це ла хлоп ца род ныя за бра лi з мор га 
пас ля ўскрыц ця. На iм сва я кi за ўва жы лi шмат лi кiя ра ны i ге ма то мы...

На дзея ПАЎ ЛА ВА.


