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АД СЭР ЦА — ДА СЭР ЦА
У Мас коў скім ра ё не Брэс та прай шла чар го вая ка-
ляд ная ак цыя «Ад сэр ца — да сэр ца з да бры нёй». На 
ве ча ры не ў шко ле №15 уру чы лі кан вер ты з гра шо вай 
да па мо гай ма ла за бяс пе ча ным сем' ям. Срод кі са браў 
па пя чы цель скі са вет ра ё на, у склад яко га ўва хо дзяць 
прад стаў ні кі буй ных прад пры ем стваў.

Ці ка ва, што ак цыя вы рас ла з ме ра пры ем ства ад ной кам-
па ніі — будт рэс та № 8. Найбуй ней шая ў воб лас ці бу даў ні чая 
ар га ні за цыя збі ра ла доб ра ах вот ныя ах вя ра ван ні ў ка лек ты-
вах сва іх су пра цоў ні каў, каб да па маг чы тым, хто асаб лі ва 
мае па трэ бу. Паз ней геа гра фія доб рай спра вы па шы ры ла ся 
на ўвесь ра ён. І сё ле та па пя чы цель скі са вет са браў да Ка ляд 
рэ корд ную су му — 100 міль ё наў руб лёў. Гро шы бы лі ўру ча ны 
баць кам шмат дзет ных, пры ём ных сем'яў, тым, хто вы хоў вае 
дзя цей-ін ва лі даў. Кі раў нік ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на 
Брэс та Аляк сандр РА ГА ЧУК ска заў, што ак цыя аба вяз ко ва 
бу дзе пра цяг вац ца.

Яна СВЕ ТА ВА.

«ПА ДА РЫ ДЗЕ ЦЯМ НО ВЫ ГОД»
Пад та кой наз вай ма гі лёў скія паш та ві кі пра вя лі даб-
ра чын ную ак цыю ў Дры бін скім ра ё не.

Па да рун кі, у склад якіх увай шлі цу кер кі, цац кі «зра бі сам» 
і пісь мо ад Дзе да Ма ро за, атры ма лі вы ха ван цы Рас ня нскай 
да па мож най шко лы-ін тэр на та, дзе жы вуць і ву чац ца дзе ці-сі-
ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся без апе кі баць коў. Як па ве да мі ла 
на мес нік ды рэк та ра Ма гі лёў ска га фі лі яла РУП «Бел пош та» 
Га лі на Мар чан ка, на ва год нія кам плек ты бы лі ўру ча ны дзе-
цям пад час на ва год ніх свят у гэ тай уста но ве.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ КЛА СІЧ НАЙ МУ ЗЫ КІ
Між на род ны фес ты валь «Сту дзень скія му зыч ныя ве-
ча ры» пра хо дзіць у Брэс це з 9 па 12 сту дзе ня. 

На свя та пры еха лі му зы кан ты з 10 кра ін све ту. У дзень 
ад крыц ця на сцэ не Брэсц ка га ака дэ міч на га тэ ат ра дра мы са-
лі ра ва лі ў асноў ным ва ка ліс ты. Ве чар рас па чаў Дзяр жаў ны 
ака дэ міч ны сім фа ніч ны ар кестр Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 
Аляк санд ра Ані сі ма ва. Знач най па дзе яй фес ты ва лю ўжо 
на зва ны вы ступ лен ні на род най ар тыст кі Ра сіі, са ліст кі Ма-
ры ін ска га тэ ат ра опе ры і ба ле та Іры ны Ба га чо вай, а так са-
ма лю бі мі цы брэсц кай пуб лі кі Са ла міі Прый мак з Кі еў ска га 
ака дэ міч на га тэ ат ра апе рэ ты.

Ці ка ва, што сё ле та ад бы ло ся і не афі цый нае ад крыц цё 
«Ве ча роў». 8 сту дзе ня ў Свя та-Мі ка ла еў скім гар ні зон ным 
са бо ры Брэсц кай крэ пас ці прай шоў кан цэрт га ланд ска га 
хо ру «Cantatrіx». Хор вы ка наў ме су, пры све ча ную аба рон цам 
Брэсц кай крэ пас ці і га ланд ска га го ра да Ку вор дэ на.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПЛАТ НЫ ТА ЛОН ЧЫК — 
ПА НУ МА РЫ 131

Ме ды цын ская да ве дач ная служ ба 131 па ча ла пра ца-
ваць у тэс та вым рэ жы ме ў бе ла рус кай ста лі цы.

Да ве дач ная служ ба ўяў ляе са бой call-цэнтр, якія пра цуе 
на ба зе ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ме ды цын ская 
іні цы я ты ва». Па тэ ле фа на ваў шы па ну ма ры 131, мож на, на-
прык лад, за ка заць та лон на ўсе ві ды УГД-ды яг нос ты кі ва ўсе 
ўста но вы, што зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні Ка мі тэ та па 
ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма, атры маць ін фар ма цыю аб 
плат ных ме ды цын скіх па слу гах, якія там аказ ва юц ца на сель-
ніц тву, а так са ма вы клі каць ме ды цын скае так сі.

Па куль што да ве дач ная служ ба пра цуе ў тэс та вым рэ жы-
ме ў буд ныя дні з 8.30 да 17.00. Гэ ты пра ект мае па кро ка вую 
стра тэ гію раз віц ця. У да лей шым пе ра лік ін фар ма цый ных 
па слуг пла ну ец ца па шы рыць. У яго ўвой дуць кан суль та цыі 
па ін шых за па тра ба ва ных у на сель ніц тва пы тан нях ме ды-
цын ска га ха рак та ру.

Па коль кі ме ды цын ская да ве дач ная служ ба пра цуе ў тэс-
та вым рэ жы ме, зва нок на ну мар 131 бу дзе бяс плат ны. У 
бу ду чым ін фар ма цый ныя па слу гі ста нуць плат ны мі, але з 
улі кам са цы яль най знач нас ці пра ек та яны ўсё роў на за ста-
нуц ца да ступ ны мі для на сель ніц тва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДО МРА ЧА ВА З «СЕ РАБ РОМ»
Чац вёр тая гон ка за пар за-
вяр ша ец ца для Да р'і До-
мра ча вай под ыу мам. 

На эта пе Куб ка све ту ў Ру-
поль дын гу лі дар на шай жа но чай 
збор най да во лі ўда ла пра вя ла ін-
ды ві ду аль ную гон ку, да пус ціў шы 
на ча ты рох аг ня вых ру бя жах два 
про ма хі. Гэ та га вы ні ку ха пі ла, каб 
фі ні ша ваць у вы ні ко вым пра та-
ко ле на дру гім рад ку. Пе ра мож-
цай гон кі ста ла чэш ка Габ ры э ла 
Соў ка ла ва, «брон за» на ра хун ку 
яшчэ ад ной чэш скай бія тла ніст кі 
— Вя ро ні кі Віт ка вай. Дру гі ну мар бе ла рус кай збор най На дзея 
Скар дзі на фі ні ша ва ла на сё май па зі цыі. Па вы ні ках ін ды ві ду-
аль най гон кі пра вя дуць па с'ют, які ад бу дзец ца ў ня дзе лю.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ПРА КА ЦІ НАС, КІ РОЎ ЦА... 
У БА ГАЖ НІ КУ!

Мо ладзь з Ло еў шчы ны вы ра шы ла на ве даць аб лас ны 
цэнтр на аў та ма бі лі «Toyota». Яго кі роў цу су пра цоў ні кі 
ДАІ спы ні лі ка ля трох га дзін но чы ў Го ме лі на Рэ чыц-
кім пра спек це.

Ка лі з са ло на вый шлі 5 ча ла век, аў та ма біль меў за над та 
ніз кую па сад ку, што пры му сі ла пра ва ахоў ні каў па пра сіць ад-
чы ніць ба гаж нік. Ад туль... вы лез лі дзве дзяў чы ны. Як рас ка-
за лі ў аб лас ной ДАІ, ма ла дыя лю дзі, ка лі збі ра лі ся ў нач ную 
па езд ку, зра зу ме лі, што ўсім ах вот ным мес ца ў са ло не не 
ха пае. Не доў га раз ва жа ю чы, дзвюх пры га жунь па гру зі лі ў 
ба гаж нік... Пра ва ахоў ні кі на гад ва юць, што ў ба гаж ны ад сек 
трап ля юць вы хлап ныя га зы, а пры то ку све жа га па вет ра 
ня ма, та му дзяў ча там па шчас ці ла, што яны не атру ці лі ся. У 
вы ні ку кі роў ца быў пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці за па ру шэн не пра ві лаў пе ра воз кі па са жы раў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��

АНЕС ТЭ ЗІ Ё ЛАГ 
«ЭКА МЕД ЦЭНТ РА» 

ПАС ЛЯ НЯ ЎДА ЛАЙ АПЕ РА ЦЫІ 
ПА ЕХАЎ У МАСК ВУ

Плас тыч ную апе ра цыю па цы ент цы ме ды цын ска га цэнт ра 
«Эка мед сэр віс» Юліі Ку ба ра вай пра во дзі лі на за га дзя ня-
спраў ным аб ста ля ван ні. Аб гэ тым у су дзе Каст рыч ніц ка га 
ра ё на Мін ска па ве да міў дзяр жаў ны аб ві на ваў ца.

Па сло вах дзярж аб ві на ваў цы, апа рат для пра вя дзен ня анес тэ зіі 
і штуч най вен ты ля цыі лёг кіх меў шмат лі кія ня спраў нас ці. Та му не 
дзіў на, што пад час апе ра цыі Юліі Ку ба ра вай ён даў збой. Урач-анес-
тэ зі ё лаг спра ба ваў вы пра віць сі ту а цыю: вы клю чыў апа рат і по тым 
зноў уклю чыў. Ад нак той зноў вы да ваў тэх ніч ную па мыл ку... У гэ ты 
час у па цы ент кі ад бы ло ся ка рот ка ча со вае спы нен не сэр ца, та му 
спе цы я ліс ты ча со ва спы ні лі апе ра цыю. Пе ра вя лі дзяў чы ну на руч ную 
вен ты ля цыю лёг кіх і ўвя лі не аб ход ныя ме ды цын скія прэ па ра ты. Ка лі 
стан па цы ент кі па леп шыў ся, апе ра цыю пра цяг ну лі.

Пас ля апе ра цыі стан дзяў чы ны па гор шыў ся. Яе ад вез лі ў 4-ю 
га рад скую клі ніч ную баль ні цу. Там ля чэн не, па сло вах дзярж аб ві на-
ваў цы, пра во дзі ла ся пра віль на, ад нак гэ та не да па маг ло па збег нуць 
фа таль на га зы хо ду.

Анес тэ зі ё лаг жа, па вод ле слоў пра ку ро ра, за мест та го, каб кант-
ра ля ваць стан па цы ент кі, ад ра зу пас ля апе ра цыі, якая прай шла з 
ус клад нен ня мі, па ехаў на не каль кі дзён у Маск ву. Пра во дзіў там 
ін шую апе ра цыю...

Ця пер ён зна хо дзіц ца на ла ве пад суд ных і пры знае сваю ві ну ў 
смер ці Юліі Ку ба ра вай, але част ко ва. Урач не ад маў ляе та го, што не 
ў поў най ме ры кант ра ля ваў стан сва ёй па цы ент кі пас ля апе ра цыі. 
Ён так са ма па цвер дзіў, што не ад клад на не па ве да міў кі раў ніц тву аб 
ус клад нен нях, якія ад бы лі ся. Ра зам з тым, аб ві на ва ча ны сцвяр джае, 
што не ве даў аб тэх ніч ных ня спраў нас цях ды халь на га апа ра та. Маў-
ляў, да апе ра цыі Юліі Ку ба ра вай ні я кіх за ўваг да гэ та га аб ста ля ван ня 
не бы ло ні ў яго, ні ў ін шых су пра цоў ні каў мед цэнт ра. Тым не менш, 
па вод ле слоў дзяржа бві на ваў цы, апа рат быў да лё ка не но вы: экс-
плу а та ваў ся з 2007 го да і пра фе сій на не аб слу гоў ваў ся.

Да рэ чы, суд за да во ліў іс ка вае па тра ба ван не баць коў па мер лай 
дзяў чы ны аб кам пен са цыі ма раль най і ма тэ ры яль най шко ды. І па-
ста на віў на клас ці арышт на ма ё масць «Эка мед сэр ві са» на су му 
больш за 10 млрд руб лёў.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ме на ві та ту ды ў 1470 го дзе Ма рыя вы-

ра шы ла пе ра пра віць вы ра та ва ныя свя ты ні, 
у тым лі ку і Да ры валх воў. Па плы ла яна ту-
ды са ма, ня гле дзя чы на за ба ро ну з'яў ляц ца 
на Афо не жан чы нам. Але, ка лі сыш ла з 
ка раб ля, го лас з ня бё саў спы ніў яе: маў ляў, 
тут па чы на ец ца ін шае цар ства — Ба га ро-
дзі цы. Сул тан ша ўпа ла на ка ле ні і ста ла 

пра сіць пра ба чэн ня, а з ма нас ты ра свя то га 
Паў ла вый шаў ігу мен з бра ці яй і пры няў у 
яе свя ты ні. З та го ча су Да ры валх воў зна-
хо дзяц ца на Свя той га ры ў ма нас ты ры, а 
на мес цы, дзе ма лі ла ся Ма рыя Бран ка віч, 
ста іць крыж, што за вец ца Ца ры цы ным...

Да ры, якія за ха ва лі ся да сён няш ня га дня 
— гэ та 28 не вя лі кіх за ла тых плас цін-пад ве-
сак у фор ме тра пе цый, ча ты рох ву голь ні-

каў і мно га ву голь ні каў, упры го-
жа ным ад мыс ло вым ар на мен там. 
Ма лю нак ні на ад ной з плас ці нак 
не паў та ра ец ца. Ла дан і смір на, 
пры не се ныя валх ва мі асоб на, ка-
лісь ці бы лі сплаў ле ны ў не вя лі кія, 
з мас лі ну, ша ры кі цём на га ко ле-
ру — іх за ха ва ла ся ка ля 70. З іх 
зроб ле ныя па це ры на ся рэб ра ных 
ніт ках, што ма цу юц ца да за ла тых 
плас цін. За хоў ва юц ца Да ры ў дзе-
ся ці спе цы яль ных каў чэ гах.

Адзін з гэ тых каў чэ гаў з тры ма 
плас ці на мі ўпер шы ню за больш 
чым пяць сот га доў па кі нуў га ру 
Афон. На спе цы яль ным са ма лё-
це, у су пра ва джэн ні дэ ле га цыі 
ма на хаў на ча ле з на ста я це лем 

ма нас ты ра свя то га Паў ла ар хі манд ры там 
Пар фе ні ем ён быў да стаў ле ны ў Маск ву, у 
храм Хрыс та Зба ві це ля. За раз да яго ста яць 
ты ся чы па лом ні каў — лю дзі цярп лі ва ча ка-
юць у чар зе ка ля дзе ся ці га дзін. 14 сту дзе ня 
Да ры пры бу дуць у Санкт-Пе цяр бург, а 18-
га, пе рад свя там Хры шчэн ня Гас под ня га, 
іх пры вя зуць у Мінск. Свя ты ня бу дзе зна хо-
дзіц ца ў До ме Мі ла сэр нас ці па 24 сту дзе ня, 
а за тым на кі ру ец ца на пяць дзён у Кі е ва-Пя-
чэр скую лаў ру і вер нец ца на Афон.

Па гля дзець на яе, да кра нуц ца да яе са-
праў ды вар та. Каб вы ле чыц ца ад ду шэў най 
і фі зіч най не ма чы: ёсць шмат лі кія свед чан ні 
аб дзі вос ных па збаў лен нях ад роз ных хва-
роб. Каб спры чы ніц ца да жы вой Гіс то рыі, 
якой ужо больш за дзве ты ся чы га доў, і да 
Дзі ва: ма на хі ка жуць, што Да ры рас паў-
сюдж ва юць дзі вос ны во дар, а не ка то рыя 
вер ні кі свед чаць, што чу юць ад плас ці нак 
не зям ны звон, які рас каз вае аб та ям ні цы 
На ра джэн ня Зба ві це ля. Каб прос та быць 
удзель ні кам і свед кам та го, што ад бы ва-
ец ца ўпер шы ню за паў ты ся чы га доў. Ад-
бы ва ец ца на на шай зям лі і для нас.

Эмі лія ШЭ ЛЕСТ.

ДА РЫ ЛЮ ДЗЕЙ БО ГУ ВЯР ТА ЮЦ ЦА ДА ЛЮ ДЗЕЙ

З ці ка вых геа па лі тыч-
ных на він сту дзе ня 
мож на на зваць зроб-
ле нае Джы мам О' Ні-
лам, ана лі ты кам бан-

ка Goldman Sachs, прад ка зан не, 
што ў блі жэй шы час мож на ча каць 
з'яў лен ня но ва га ін тэ гра цый на га 
ўтва рэн ня — «МІНТ».

Гэ ты ана лі тык вя до мы тым, што ў 
свой час пры ду маў аб рэ ві я ту ру БРІК (па 
пер шых лі та рах та кіх кра ін, як Бра зі лія, 
Ра сія, Ін дыя і Кі тай) і прад ка заў гэ тым 
дзяр жа вам перс пек ты вы за сла ніць са-
бой За хад па су куп най эка на міч най ма-
гут нас ці праз не каль кі дзе ся ці год дзяў. 
Ці ка ва, што праз не каль кі га доў пас ля 
гэ та га прад ка зан ня кі раў ні кі вы шэй-
зга да ных дзяр жаў са праў ды ства ры лі 
су мес ны блок, а пас ля да іх да лу чы ла-
ся і Паўд нё вая Аф ры ка, у су вя зі з чым 
наз ва бло ка змя ні ла ся на БРІКС.

Якія ж кра і ны ўвой дуць у но вы блок 
пад наз вай «МІНТ», на дум ку Джы ма О'-
Ні ла? Гэ та Мек сі ка, Ін да не зія, Ні ге рыя і 
Тур цыя, на сель ніц тва якіх, ра зам узя тае, 
да сяг ну ла план кі ў 616 міль ё наў ча ла век 
і бу дзе пра цяг ваць імк лі ва па вя ліч вац ца 

ў блі жэй шыя га ды. Ка лі пра гноз ана лі-
ты ка спраў дзіц ца, у БРІКС з'я віц ца но вы 
ма гут ны са юз нік, які зро біць за вя дан не 
ма гут нас ці за ход ня га све ту на гла баль-
най арэ не яшчэ больш хут кім.

Кі тай вый шаў на пер шае мес ца 
ў све це па аб' ёме свай го знеш ня га 
ганд лю, які да сяг нуў па вы ні ках 2013 
го да вя ліз най ліч бы ў 4,16 трыль ё на до-
ла раў. Пры гэ тым тэм пы рос ту гэ та га 
па каз чы ка пе ра вы сі лі звест кі 2012 го-
да, што свед чыць аб ста ноў чай ды на-
мі цы рос ту та ва ра аба ро ту КНР.

Што азна чае гэ та па дзея з пунк ту гле-
джан ня су свет най па лі ты кі? Лі дар ства 
Кі тая ў ім пар це і экс пар це на гла баль най 
арэ не азна чае ўсё боль шы ін та рэс да яго 
з бо ку як са мых уплы во вых су свет ных 
экс пар цё раў, так і ім пар цё раў. Гэ тыя біз-
нес-струк ту ры ўсё больш за ці каў ле ны 
ў спры яль ным су пра цоў ніц тве з Кі та ем 
для ўлас на га пра цві тан ня. І, на ту раль на, 
яны ма юць вя ліз ны ўплыў на па лі ты каў 
у сва іх кра і нах. Та му па лі тыч ныя элі ты 
мно гіх кра ін све ту, якія за ле жаць ад пры-
хіль нас ці да іх прад пры маль ніц кай су-
поль нас ці ў сва ёй па лі тыч най дзей нас ці, 
вы му ша ны лі чыц ца з Кі та ем з кож ным 
го дам усё ў боль шай сту пе ні. І гэ та, зра-

зу ме ла ж, вы ка рыс тоў ва ец ца ўра дам 
Кі тая для рос ту ма гут нас ці кра і ны на 
су свет най арэ не.

2014 год ці ка вы для боль шас ці экс-
пер таў па геа па лі ты цы тым, што ад бу-
дзец ца з Аф га ні ста нам пас ля вы ва ду 
ад туль ка а лі цый ных сіл, асноў ную ма су 
якіх скла да юць аме ры кан скія сал да ты. 
На гэ тым фо не чар го вае аб васт рэн-
не ад но сін Ка бу ла і Ва шынг то на не 
маг ло за стац ца не за ўва жа ным. Пры-
чы на гэ та га да стат ко ва дзіў ная на фо не 
імк нен ня ЗША па зі цы я на ваць ся бе як 
вя ду чую пра ва аба рон чую дзяр жа ву ў 
све це.

Праб ле ма ў тым, што ўрад Аф га-
ні ста на вы ра шыў ад пус ціць част ку з 
арыш та ва ных аме ры кан ца мі вяз няў, 
якія ўтрым лі ва юц ца на ва ен най ба зе 
Баг рам, толь кі ня даў на пе ра да дзе най 
аме ры кан ца мі ў рас па ра джэн не ўлад 
Аф га ні ста на. Гэ та тлу ма чыц ца тым, што 
ў да чы нен ні да іх ня ма ні я кіх до ка заў, 
якія па цвяр джа лі б іх зла чын ную дзей-
насць. У Вы шанг то не ж за пэў ні ва юць, 
што гэ та не бяс печ ныя тэ ра рыс ты, і ня-
хай ні я кіх цвёр дых до ка заў і ня ма, іх 
трэ ба тры маць га да мі пад арыш там або 
ад даць пад суд. І па гра жа юць па гар-

шэн нем ад но сін ЗША з Аф га ні ста нам, 
ка лі гэ тыя вяз ні бу дуць вы зва ле ны. Ці 
не праў да, ці ка вая па зі цыя ў да чы нен ні 
да аба ро ны пра воў ча ла ве ка па-аме-
ры кан ску?

10 сту дзе ня за вяр шыў ся скан дал 
па між Ін ды яй і ЗША, які па чаў ся яшчэ 
ў снеж ні па пры чы не арыш ту аме ры-
кан скай па лі цы яй на мес ні ка кі раў ні ка 
ген кон суль ства Ін дыі Дэ ві я ні Кхаб ра-
га дэ ў Нью-Ёр ку. Ёй да зво лі лі па ехаць 
да моў у Ін дыю. Ня гле дзя чы на дып ла-
ма тыч ны іму ні тэт, аме ры кан ская па лі-
цыя арыш та ва ла 12 снеж ня 2013 го да 
Дэ ві я ні Кхаб ра га дэ на ву лі цы і да стат-
ко ва па гард лі ва абы хо дзі ла ся з ёй, аб-
ві на ва ціў шы ў мах ляр стве пры афарм-
лен ні ві зы для сва ёй хат няй ра бот ні цы і 
пра тры маў шы не каль кі га дзін у ка ме ры 
з нар ка ма на мі.

Абу рэн не ін дый ска га ўра да бы ло 
та кім вя лі кім, што аме ры кан цам да-
вя ло ся ў вы ні ку ад сту паць. Гэ та му са-
дзей ні ча лі і ме ры, пры ня тыя Ін ды яй: 
ка ля па соль ства ЗША ў Нью-Дэ лі зня лі 
за га ро ду, а ў су пра цоў ні каў кон суль-
ска га ад дзе ла па соль ства ЗША і аме-
ры кан скіх ге не раль ных кон суль стваў у 
Ін дыі ану ля ва лі ідэн ты фі ка цый ныя карт-

кі, без якіх іх да лей шае зна хо джан не ў 
кра і не ака за ла ся пад пы тан нем. З якой 
мэ тай аме ры кан цы са пса ва лі свае да-
стат ко ва не бла гія да гэ та га ад но сі ны з 
Ін ды яй, абы хо дзя чы ся з дып ла ма там 
та кім вар вар скім чы нам, так і за ста-
ло ся за гад кай. Маг чы ма, уся спра ва ў 
ба наль ным ад чу ван ні ўсё да зво ле нас ці 
і бес па ка ра нас ці, да мі ну ю чым у не ка то-
рых чы ноў ні каў ЗША за га ды па на ван ня 
аме ры кан цаў на су свет най арэ не.

За ка на мер ны кі ру нак на бы лі па дзеі 
ў Сі рыі: фар мі ра ван ні ба е ві коў, якія ўжо 
больш за два га ды ва ю юць з за кон ным 
ура дам, пе ра сва ры лі ся па між са бой і 
па ча лі поў на маш таб ныя ва ен ныя дзе-
ян ні. Біт ва вя дзец ца па між гру поў ка мі 
«Іс лам скі фронт» і «Іс лам ская дзяр жа ва 
Іра ка і Ле ван та». Яшчэ ад ной сі рый скай 
сен са цы яй сту дзе ня ста ла рэз кае змя-
нен не бы лой па зі цыі Тур цыі па сі рый скім 
пы тан ні. 9 сту дзе ня ў ін тэр в'ю мі ніст ра 
за меж ных спраў Тур цыі Ахмет Да ву таг-
лу пра гу ча ла, што рэ жым Ба ша ра Аса да 
мож на на зваць «мен шым злом» у па раў-
на нні з ня пра віль ны мі ме та да мі дзе ян-
няў ра ды каль ных гру по вак у Сі рыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

ДЗЕ СЯЦЬ ДЗЁН СТУ ДЗЕ НЯ: СА МАЕ ЦІ КА ВАЕ Ў ГЕА ПА ЛІ ТЫ ЦЫ

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

Па лі ты ка Нац бан ка 
бу дзе жорст кай

Но вы год усе ўжо ад свят ка ва лі. Жа да лі ад но ад на му ўся го, 
што толь кі маг чы ма, но ва га. Ад нак ёсць та кія не па хіс ныя, 
кан сер ва тыў ныя рэ чы, якія за ста юц ца ста ры мі амаль заў сё-
ды. На прык лад, гро шы. Так ад бы ло ся і на гэ ты раз. А ра зам 
з гра шы ма за ста лі ся і ўсе ра ней шыя эка на міч ныя праб ле мы 
нось бі таў су свет ных ва лют.

Пас ля сон на га і ля нот на га ча су свят на ва лют ны ры нак вяр ну лі-
ся гуч ныя ба та ліі. І на ват не столь кі за «роз на ка ля ро выя па пер кі», 
коль кі за дум кі. Па ча так го да заў сё ды ба га ты на прад ка зан ні. Дык 
вось ця пер экс пер ты сцвяр джа юць, што год бу дзе вель мі не спры-
яль ным для до ла ра. Пры чы на та му — жорст касць па зі цыі Еў ра са ю-
за і пэў ная «мяк ка це ласць» Злу ча ных Шта таў. Праг на зу ец ца, што 
аме ры кан ская ва лю та бу дзе сла бець (а еў ра, ад па вед на, мац нець) 
на фо не зні жэн ня аб' ёму рэ зер ваў цэнт раль ных бан каў у до ла рах і 
па ве лі чэн ня до лі еў ра. Акра мя та го, боль шую да ход насць ця пер да-
юць рын кі, якія раз ві ва юц ца. І не ка то рыя ка жуць, што мо жа ад быц ца 
пе ра ток ка пі та лу, на прык лад, у Ін дыю. Так гэ та бу дзе ці не, ска заць 
цяж ка. Але еў ра і са праў ды ад чу вае ся бе па куль што лепш. Уво гу-
ле, еў ра пей ская эка но мі ка па доб на да канц ле ра Гер ма ніі Ан ге лы 
Мер кель. Ня даў на яна атры ма ла сур' ёз ную траў му, ка та ю чы ся на 
лы жах, але гэ та ня знач на паў плы ва ла на яе пра цу — так са ма і еў ра 
на ват у цяж кія ча сы тры маў ся год на.

Што ж да на шай кра і ны, то На цы я наль ны банк у 2014 го дзе так-
са ма не збі ра ец ца змяк чаць гра шо ва-крэ дыт ную па лі ты ку на фо-
не да сяг ну тых да моў ле нас цяў па пры цяг нен ні не аб ход ных аб' ёмаў 
знеш ніх за па зы чан няў для па паў нен ня дзяр жаў ных зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў. У га лоў ным бан ку сцвяр джа юць, што рэа лі за цыя за ха даў 
па па вы шэн ні эфек тыў нас ці бан каў ска га крэ ды та ван ня да зво ліць 
сё ле та ў І квар та ле аб ме жа ваць пры рост па тра ба ван няў да эка но-
мі кі на ўзроў ні да 0,7 пра цэн та ў ся рэд нім за ме сяц. «Та кія тэм пы 
крэ ды та ван ня ад па вя да юць га да во му пра гно зу, да зва ля юць за бяс-
печ ваць не аб ход нае раз віц цё эка но мі кі без не га тыў на га ўплы ву на 
мак ра эка на міч ную зба лан са ва насць, — па ве дам ляе ўпраў лен не 
ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка. — Па ды хо ды да рэ фі-
нан са ван ня бан каў так са ма зро бяц ца больш жорст кі мі, сты му лю ю чы 
бан кі за бяс печ ваць пра вя дзен не ак тыў ных апе ра цый стро га ў ад па-
вед нас ці з на яў ны мі рэ сурс ны мі маг чы мас ця мі. Стаў ка рэ фі нан са-
ван ня ў сту дзе ні за ха ва ец ца на ра ней шым уз роў ні, а ў да лей шым 
яе зме ны бу дуць ажыц цяў ляц ца ў за леж нас ці ад ды на мі кі ін фля цыі 
і сі ту а цыі на фі нан са вым рын ку і мець плаў ны ха рак тар». Ад нак 
пры гэ тым ба за вым прын цы пам пра цэнт най па лі ты кі сё ле та за ста-
нец ца «пад тры ман не да ход нас ці па руб лё вых ін стру мен тах, якая 
пе ра вы шае да ход насць за хоў ван ня срод каў у за меж най ва лю це і 
за бяс печ вае на дзей ную аба ро ну збе ра жэн няў ад ін фля цыі». Гэ та 
мо жа па са дзей ні чаць ума ца ван ню да ве ру да на цы я наль най ва лю ты 
і дэ да ла ры за цыі эка но мі кі.

Ад нос на кур саў ва лют Нац банк збі ра ец ца пра доў жыць пра вя-
дзен не па лі ты кі, якая за бяс печ вае фар мі ра ван не аб мен на га кур су 
бе ла рус ка га руб ля на асно ве по пы ту і пра па но вы. «Пры гэ тым На-
цы я наль ны банк не да пус ціць рэз кіх ва ган няў кур су, згладж ва ю чы 
іх сва і мі ін стру мен та мі».

Па куль жа еў ра зноў здаў па зі цыі ад нос на бе ла рус ка га руб ля — 
па тан неў на 20 руб лёў (мі нус 0,1%) да 12980. До лар, у сваю чар гу, 
пад ня ўся трош кі яшчэ — на 20 руб лёў (плюс 0,2%) да 9540. Наш 
су сед ра сій скі ру бель так са ма зні зіў ся — на 2,5 гра шо вай адзін кі 
(мі нус 0,9%) да 287,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

У Ма гі лё ве ад быў ся се мі-
нар ідэа ла гіч ных ра бот-
ні каў воб лас ці з удзе лам 
пер ша га на мес ні ка кі раў-
ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
РАДЗЬ КО ВА.

Га лоў най тэ май ме ра пры ем-
ства, якое са бра ла больш за 160 
ча ла век, ста ла аб мер ка ван не 
ак ту аль ных пы тан няў ідэа ла гіч-
най ра бо ты ў су час ных умо вах.

— Ідэа ло гія не ад дзель ная ад 
эка на міч на га або са цы яль на га 
жыц ця, — ад зна чыў на мес нік 
стар шы ні абл вы кан ка ма Ва-
ле рый МА ЛА ШКА. — Але, якія 
б за да чы мы ні ста ві лі, якіх бы 
па каз чы каў ні спра ба ва лі да сяг-
нуць, без ак цэн та ван ня ўва гі на 
роз ныя са цы яль ныя гру пы, кан-
крэт на га ча ла ве ка не абы сці ся. 
Пры гэ тым асноў ны мі кры тэ ры-
я мі ад зна кі ра бо ты бы лі і за ста-
юц ца апя рэ джан не па дзей, фар-
мі ра ван не гра мад скай дум кі.

У воб лас ці іс нуе ін сты тут рэ гі-
я наль ных са цы яль на-па лі тыч ных 
да сле да ван няў, які да зва ляе на-
за па шваць на ву ко вы во пыт, са-
цы яль ную ін фар ма цыю аб жыц ці 
рэ гі ё на на пра ця гу мно гіх га доў. 
Гэ та дае маг чы масць не толь кі 
ва ло даць сён няш няй сі ту а цы яй, 
але і праг на за ваць бу ду чы ню.

— Вы ву чэн не на строю лю-
дзей пе рад са цы яль на знач ны-
мі кам па ні я мі да зва ляе вы праў-
ляць ста но ві шча на праб лем ных 
участ ках, — пад крэс ліў Ва ле рый 
Ма ла шка. — Аба вяз ко вай умо-
вай для пра фе сій на га рос ту 
ідэа ла гіч ных кад раў з'яў ля ец ца 
іна ва цый ны па ды ход да ар га ні-
за цыі на ву чан ня. Па іні цы я ты ве 
ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

воб лас ці рас пра ца ва на ін ды ві-
ду аль ная схе ма на ву чан ня на 13 
іна ва цый ных пля цоў ках ра ё наў 
і га ра доў. За час іх іс на ван ня 
пад рых тоў ку прай шло ка ля 600 
ра бот ні каў. За да ча су час на га 
кі раў ні ка — даць маг чы масць 
ра бот ні ку пра ца ваць якас на, 
су ад нос на са сва і мі здоль нас-
ця мі. На Ма гі лёў шчы не ёсць 
прад пры ем ствы, якія ство ра ны 
пры ват ным біз не сам і кі ру юц ца 
эка на міч на аду ка ва ны мі людзь-
мі. Яны ад па вя да юць тым якас-
цям, якія па тра буе час і кі раў ніц-
тва дзяр жа вы, — гэ та хут касць, 
гнут касць і твор часць.

— У сва ёй ра бо це мы ста ра-
ем ся па збя гаць фар маль нас ці і 
фаль шу, — па дзя лі ла ся на чаль-
нік упраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Ма гі лёў ска га гар вы-
кан ка ма Ала ГА ЛУШ КА. — Рэ-
агу ем на змя нен ні ў за ка на даў-
стве, пра во дзім на ву чаль ныя се-

мі на ры, пра цу ем у цес най звяз цы 
з гра мад скі мі аб' яд нан ня мі.

Во пы там пры цяг нен ня дзя-
цей да ства рэн ня пра грам ных 
пра дук таў па дзя лі ла ся за вуч ма-
гі лёў скай шко лы № 34 Га лі на Бя-
ля е ва. На ба зе гэ тай шко лы пра-
цуе рэс пуб лі кан ская іна ва цый-
ная пля цоў ка па рас пра цоў цы 
ін фар ма цый ных срод каў на ву-
чан ня. З да па мо гай на ву чэн цаў 
тут ства ра юц ца элект рон ныя 
рэ сур сы па гіс то рыі Ма гі лё ва, а 
вір ту аль ны му зей ба я вой сла вы, 
які зна хо дзіц ца на сай це шко лы, 
на вед ва юць ад 500 да 1000 ча-
ла век у дзень.

Тое, што ідэа ло гія і гіс то рыя 
— гэ та ад но цэ лае, на га даў ды-
рэк тар му зея гіс то рыі Ма гі лё-
ва Аляк сей Ба цю коў. Да рэ чы, 
адзі ны ў кра і не Ста тут ВКЛ на 
бе ла рус кай мо ве за хоў ва ец ца 
ў фон дах гэ тай уста но вы. Яго 
да па маг лі вы ку піць у пры ват най 
асо бы жы ха ры го ра да.

Удзель ні кі се мі на ра па бы ва-
лі на вя ду чых прад пры ем ствах 
Ма гі лё ва (хол дын гу «Гру па Кам-
па ній Про тас» і на на ву ко ва-вы-
твор чым прад пры ем стве «Тэх на-
літ») аца ні лі раз віц цё пры да рож-
на га сэр ві су і аг ра эка ту рыз му на 
тэ ры то рыі Ма гі лёў ска га ра ё на, 
азна ё мі лі ся з во пы там ра бо ты ін-
фар ма цый на га агенц тва «Ма гі-
лёў скія ве да мас ці». Яны так са ма 
ўскла лі квет кі да Веч на га агню 
на Са вец кай пло шчы ў Ма гі лё ве 
і на ве да лі ме ма ры яль ную кап лі-
цу ў па мяць аб Ай чын най вай не 
1812 го да ў вёс цы Са лта наў ка.

На пле нар ным па ся джэн ні 
раз гля да ла ся ар га ні за цыя ідэа-
ла гіч най ра бо ты з на сель ніц твам 
на пры кла дзе Каст рыч ніц ка га 
ра ё на го ра да Ма гі лё ва, во пыт 
су пра цоў ніц тва праф са юз най 
ар га ні за цыі сту дэн таў уні вер сі-
тэ та і гра мад скай ар га ні за цыі 
«Бе лая Русь».

— Трэ ба быць кам пе тэнт ным 
ва ўсіх сфе рах і пы тан нях, — ад-
зна чаў пад час раз мо вы з жур-
на ліс та мі Аляк сандр Радзь коў. 
— Трэ ба, каб ідэ о лаг быў пе ра ка-
на ны ў тым, з чым ён ідзе да лю-
дзей, як раз ві ва ец ца гра мад ства, 
эка но мі ка, ту рызм, са цы яль ная 
сфе ра, каб ён гэ та не па срэд на 
ад чу ваў і на ват удзель ні чаў у 
гэ тым. Гэ ты год — гас цін нас ці, 
і воб лас ці ёсць што па каз ваць. 
Але трэ ба па ду маць, як гэ та ўсё 
па даць. Трэ ба хва рэць ду шой 
за тое, чым зай ма еш ся. Як тая 
на стаў ні ца з 34-й шко лы, якая 
рас па вя да ла сён ня пра аба ро ну 
Ма гі лё ва. Ка лі ідэ о лаг ра зу мее, 
чым ды хае вы твор часць, як раз-
ві ва ец ца тая ці ін шая сфе ра, ён 
змо жа пе ра ка наць і ін шых.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НЕ ФАР МАЛЬ НЫ ПА ДЫ ХОД

Я пра цую ў Маск ве. До ма за стаў ся 
ста рэнь кі баць ка, пры гляд ваць за ім 
ця пер ня ма ка му. Чу ла, што ў не ка-
то рых да мах-ін тэр на тах ство ра ны 
ад дзя лен ні па вы ша най кам форт нас-
ці для па жы лых лю дзей. Ку ды трэ ба 
звяр нуц ца, каб раз мяс ціць там май го 
баць ку?

Які мо віч М.С., Мін ская вобл.

Як нам па ве да міў на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ста цы я нар ных уста ноў са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня і ка пі таль на-
га бу даў ніц тва Мінп ра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі Мі ка лай АРОЛ, сён-
ня ад дзя лен ні па вы ша най кам форт нас ці 
ство ра ны ў 6 да мах-ін тэр на тах рэс пуб-
лі кі. У іх пра жы вае 127 ча ла век. У та кіх 
ад дзя лен нях са цы яль ныя па слу гі пра да-
стаў ля юц ца на плат най асно ве, па ста ян на 
або ча со ва. Тут ства ра юц ца па леп ша ныя 
ўмо вы пра жы ван ня, за бяс печ ва ец ца до-
гляд на су час ным уз роў ні, у тым лі ку па 
ін ды ві ду аль най пра гра ме, з улі кам па трэб 
кож на га ча ла ве ка.

Вось пе ра лік уста ноў з та кі мі ад дзя лен-
ня мі:

— Рэс пуб лі кан скі ін тэр нат ве тэ ра наў 

вай ны і пра цы ў па сёл ку Жда но ві чы Мінс-
к ага ра ё на;

— Мін скі га рад скі дом-ін тэр нат для ве-
тэ ра наў вай ны і пра цы «Сві та нак»;

— Ста ра да рож скі дом-ін тэр нат для са-
ста рэ лых і ін ва лі даў у Мін скай воб лас ці;

— Дом-ін тэр нат для ве тэ ра наў вай ны, 
пра цы і ін ва лі даў «Ва сіль еў ка» ў Го мель-
скай воб лас ці;

— Гродзен скі дом-ін тэр нат для са ста рэ-
лых і ін ва лі даў;

— Жу ха віц кі дом-ін тэр нат для са ста рэ-
лых і ін ва лі даў у Гро дзен скай воб лас ці.

Акра мя та го, у пер шым паў год дзі 2014 
го да пла ну ец ца ад крыц цё та ко га ад дзя лен-
ня ў Ві цеб скім до ме-ін тэр на це для са ста рэ-
лых і ін ва лі даў.

Па пы тан нях раз мя шчэн ня баць кі ў ад-
дзя лен не па вы ша най кам форт нас ці трэ ба 
звяр тац ца ва ўпраў лен не па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не свай го рэ гі ё на.
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Не аб ход на так са ма ад зна чыць, што Мі-

ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі за ці каў ле на ў па шы рэн ні сет кі 
та кіх ін тэр на таў. У пры ват нас ці, мі ністр 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Ма ры я на 

ШЧОТ КІ НА ў кан цы мі ну ла га го да за яві-
ла: «Ка лі ра ней мы ка за лі толь кі пра тое, 
што ор га ны са цы яль най аба ро ны па він ны 
кан цэнт ра вац ца на ака зан ні да па мо гі адзі-
но кім лю дзям, то сён ня іх мэ та вая аў ды-
то рыя па шы ра ец ца за кошт тых лю дзей, 
чые дзе ці пра цу юць за ме жа мі Бе ла ру сі. 
Та му мы за ці каў ле ны ў тым, каб біз нес 
за няў гэ тую ні шу. Мы мо жам ства рыць 
вы со ка кам фар та бель ныя пан сі я на ты, але 
гэ та па ві нен зра біць біз нес. І зной дуц ца 
лю дзі, якія за пла цяць доб рыя гро шы для 
та го, каб раз мяс ціць сва іх баць коў у гэ тых 
пан сі я на тах».

Свят ла на БУСЬ КО
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Пы тан не — ад казПы тан не — ад каз  ��

ЯК ТРА ПІЦЬ У АД ДЗЯ ЛЕН НЕ 
ПА ВЫ ША НАЙ КАМ ФОРТ НАС ЦІ ДО МА-ІН ТЭР НА ТА

Уся го ў 79 ста цы я нар ных уста но вах 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня за раз 
пра жы ва юць 18,2 ты ся чы ча ла век, 
якія ма юць па трэ бу ў па ста ян ным 
до гля дзе з-за ста ла га ўзрос ту, 
праб лем са зда роў ем, у тым лі ку 
тыя, хто па ку ту е на псі хіч ныя 
за хвор ван ні.

ДО ЛЕ ВАЕ БУ ДАЎ НІЦ ТВА 
ПАД ПІЛЬ НЫМ 

КАНТ РО ЛЕМ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Акра мя та го, сён ня спе цы я ліс та мі пад рых та ва ны пра ект па ста но-
вы аб па рад ку вяр тан ня срод каў гра ма дзян пры спы нен ні бу даў ніц тва 
з удзе лам доль шчы каў. Гэ та да зво ліць удак лад ніць па ра дак пры мя-
нен ня ін дэк саў бу даў ні ча-ман таж ных ра бот і шэ раг ін шых мер, якія 
да дуць маг чы масць ства рыць поў ны цыкл нар ма тыў на га рэ гу ля ван ня 
до ле ва га бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі. Мяр ку ец ца, што вы шэй на зва ны 
да ку мент бу дзе пад пі са ны ў блі жэй шы час.

Экс пер ты мі ніс тэр ства бу дуць і на да лей ажыц цяў ляць ана ліз функ-
цы я на ван ня пры ня тых да ку мен таў, пас ля ча го ацэнь ваць на яў насць 
у сфе ры до ле ва га бу даў ніц тва ін шых праб лем ных мо ман таў, якія 
па тра бу юць да дат ко вай да пра цоў кі.

Кі раў ніц тва Мін бу дар хі тэк ту ры ўпэў не на, што пры ня ты комп лекс 
мер дасць маг чы масць у знач най сту пе ні за сце раг чы прос тых гра ма-
дзян, якія ў якас ці доль шчы каў удзель ні ча юць у бу даў ні чым пра цэ се. 
Гэ та да зво ліць ад се яць не да стат ко ва ква лі фі ка ва ных і ня доб ра сум-
лен ных за бу доў шчы каў, якім ця пер да вя дзец ца пра ца ваць па но вых, 
вы раз на вы зна ча ных пра ві лах.

Сяр гей КУР КАЧ.
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