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У па слан ні прэ зі-
дэн та Ула дзі мі-
ра Пу ці на Фе дэ-
раль на му схо ду 
асаб лі вая ўва га 

бы ла на да дзе на пад' ёму Сі-
бі ры і Да лё ка га Ус хо ду. Прэ-
зі дэнт ад зна чыў: «Гэ та наш 
на цы я наль ны пры яры тэт 
на ўсё ХХІ ста год дзе». Уз-
ні кае на ту раль нае пы тан не, 
з чым звя за на та кая па ста-
ноў ка пы тан ня ў кра і не, дзе 
асноў ная ма са на сель ніц тва 
жы ве на тэ ры то рыі Еў ро пы, 
у знач най сту пе ні больш 
асвое най і кам форт най з 
пунк ту гле джан ня ство ра най 
інф ра струк ту ры?

У якас ці асноў ных пры чын звы-
чай на на зы ва юць ба гац це сы ра-
він ных рэ сур саў на гэ тых вя ліз ных 
тэ ры то ры ях і па гро зу стра ты іх 
праз не да стат ко васць на сель ніц-
тва па су сед стве з пе ра на се ле ны-
мі кра і на мі, якія ма юць па трэ бу і 
ў рэ сур сах, і ў тэ ры то ры ях. Без-
умоў на, для апош ня га ёсць усе 
пад ста вы.

За па сы пры род ных рэ сур саў, 
асаб лі ва ў Сі бі ры, са праў ды ве лі-
зар ныя, акра мя та го, мно гія мес цы 
кан цэнт ра цыі ка рыс ных рэ сур саў 
яшчэ толь кі трэ ба бу дзе ад крыць. 
Наф та і газ, якія зда бы ва юц ца 
на гэ тых тэ ры то ры ях, з'яў ля юц ца 
асноў най кры ні цай ва лют ных па-
ступ лен няў і экс пар ту Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. У той жа час да лей-
шыя рас пра цоў кі пры род ных рэ-
сур саў як асноў на га лейт ма ты ву 

эка на міч на га раз віц ця кра і ны ня-
суць у са бе і на ту раль ныя ры зы-
кі. Мо жа ўзмац ніц ца «нар веж ская 
хва ро ба», і так ві да воч ная ў ра сій-
скай эка но мі цы, ка лі вы ра шэн не 
ўсіх праб лем за кошт зда бы чы 
і экс пар ту пры род ных рэ сур саў 
тар мо зіць па зі тыў нае раз віц цё 
ін шых сек та раў эка но мі кі, у тым 
лі ку вы со ка тэх на ла гіч ных, якія 
ста нуць га лоў ным фак та рам пос-
пе ху ў су свет най кан ку рэн цыі на 
пра ця гу ХХІ ста год дзя.

Што да ты чыц ца па гроз стра ты 
тэ ры то рый, то да іх так са ма не 
вар та ста віц ца лег ка дум на. Ка лі 
гіс то рыя не ча му і ву чыць, дык гэ-
та та му, што ні ко лі нель га ка заць 
«ні ко лі». Тое, што зда ец ца не маг-
чы мым у ад ных гіс та рыч ных умо-
вах, рэа лі зу ец ца пры на ды хо дзе 
но вых. Уліч ва ю чы гэ та, пра жы-
ван не толь кі 25 міль ё наў гра ма-
дзян Ра сіі на амаль 70% яе тэ ры-
то рыі, на ту раль на, з'яў ля ец ца яе 
ахі ле са вай пя той. З та кім на сель-
ніц твам гэ тую тэ ры то рыю вель мі 
цяж ка асво іць і аба ра ніць.

Але га лоў най пры чы най пры-
яры тэт нас ці за сва ен ня Сі бі ры і 
Да лё ка га Ус хо ду з'яў ля ец ца тая 
транс фар ма цыя, якую пе ра жы вае 
су свет ная эка но мі ка. Цэнтр эка на-
міч на га раз віц ця па соў ва ец ца ў ра-
ён Ці ха га акі я на. Асноў ны ВУП све-
ту (раз лі ча ны па па ры тэ це па куп ной 
здоль нас ці) ужо да стат ко ва хут ка 
бу дзе ства рац ца на яго бе ра гах.

2012—2013 га ды ста лі зна мя-
наль ны мі ў тым, што ўпер шы ню 
эка но мі кі кра ін, раз ме шча ных 
на бе ра гах Ці ха га акі я на, скла-

лі прак тыч на па ло ву су свет най 
эка но мі кі. Ужо ця пер у дзвюх 
най буй ней шых эка но мі ках рэ гі ё-
на — ЗША (19,5%) і Кі таі (15,5%) 
— ства ра ец ца 35% су свет на га 
ВУП. На трэ цім мес цы па па ме-
ры эка но мі кі зна хо дзіц ца Япо нія 
з 5,5% су свет на га ВУП. На чац-
вёр тым — Ра сія з 3% су свет на-
га ВУП. На пя тым — Мек сі ка з 
2,16%. На шос тым — Паўд нё вая 
Ка рэя з 1,92% су свет на га ВУП. 
На сё мым — Ка на да з 1,77%. На 
вось мым — Ін да не зія з 1,45%. На 
дзя вя тым — Аў стра лія з 1,16% ад 
су свет на га ВУП. На дзя ся тым — 
Тай вань з 1,075%.

Эка но мі кі ін шых кра ін рэ гі ё на 
хоць і ма юць кож ная менш як 1% 
ад су свет на га ВУП, але ва ло да-
юць вя ліз ным па тэн цы я лам для 
бу ду ча га раз віц ця. Узяць хоць бы 
Фі лі пі ны, якія вель мі энер гіч на раз-
ві ва юц ца і на сель ніц тва якіх упэў-
не на на блі жа ец ца да 100 міль ё наў 
ча ла век; В'ет нам, які па ды хо дзіць 
да мя жы ў 90 міль ё наў жы ха роў, 
або Тай ланд, у якім не ўза ба ве 
бу дзе жыць ужо 70 міль ё наў ча-
ла век. Ся род не вя лі кіх эка но мік 
рэ гі ё на, якія не да цяг ва юць да 1% 
ад су свет на га ВУП, зна хо дзіц ца і 
Сін га пур, уз ро вень жыц ця ў якім 
вы шэй шы, чым у ЗША, а на яго 
тэ ры то рыі ба зу юц ца най буй ней-
шыя кар па ра цыі све ту.

Ме на ві та «ссоў ван не» су свет-
най эка на міч най ак тыў нас ці да 
бе ра гоў Ці ха га акі я на цяг не не-
аб ход насць раз віц ця Сі бі ры і Да-
лё ка га Ус хо ду, уклю ча ю чы ства-

рэн не «спе цы яль ных тэ ры то рый 
апе рад жаль на га эка на міч на га 
раз віц ця». Ра сія ўжо пры сут ні чае 
ў гэ тым рэ гі ё не тэ ры та ры яль на, 
ця пер не аб ход на на рошч ваць у ім 
эка на міч ную кам па не нту.

Па сут нас ці, га вор ка ідзе пра 
тое, каб іс ну ю чая ў Ра сіі еў ра-
пей ская эка на міч ная ба за ва ўсё 
боль шай сту пе ні ўцяг ва ла ся ў 
эка но мі ку Сі бі ры і Да лё ка га Ус-
хо ду, а праз іх — у ці ха акі ян скі рэ-
гі ён, які ста но віц ца цэнт раль ным 
у су свет най эка но мі цы. Ме на ві та 
ў ім у хут кім ча се бу дуць ажыц-
цяў ляц ца асноў ныя ганд лё выя 
здзел кі, вы на хо дзіц ца, ука ра няц-
ца і пра да вац ца са мыя су час ныя 
тэх на ло гіі, функ цы я на ваць най-
буй ней шыя бан кі све ту. Еў ро па 
бу дзе з кож ным го дам ста на віц ца 
ўсё ў боль шай сту пе ні су свет най 
пра він цы яй, ці хім, ад да ле ным ад 
асноў ных су свет ных па дзей рэ-
гі ё нам, дзе доб ра ад па чы ваць і 
рас слаб ляц ца, але дзе не бу дуць 

больш вяр шыц ца лё сы све ту. І ў 
гэ тым, да рэ чы, кры ні ца праб лем 
іс ну ю ча га Еў ра пей ска га са ю за і 
перс пек ты вы Еў ра зій ска га са ю за, 
які фар мі ру ец ца.

У су вя зі з гэ тым ад ной з асноў-
ных за дач для Ра сіі ста но віц ца 
ства рэн не ўмоў, пры якіх кра і-
ны Еў ра пей ска га са ю за змо гуць 
атры маць до ступ да ды на міч на га 
жыц ця Ці ха га акі я на праз да лу-
чэн не да інф ра струк тур ных і тэх-
на ла гіч ных пра ек таў на тэ ры то рыі 
Сі бі ры і Да лё ка га Ус хо ду. Ме на ві-
та гэ тыя плы ні гро шай і та ва раў 
мо гуць кар ды наль на транс фар-
ма ваць сі бір скі і да лё каў сход ні 
ланд шаф ты, бо павялічваецца 
не аб ход нас ць для ЕС мець не 
мар скі, а су ха пут ны марш рут 
до сту пу ў но вую ме ку су свет най 
эка но мі кі, якая за ра джа ец ца на 
ва чах. Гэ ты ра сій скі экс клю зіў 
ста не так са ма ад ным з фак та раў 
бу ду ча га пос пе ху пра ек та еў ра-
зій скай ін тэ гра цыі.

Пры гэ тым нель га за бы ваць і 
пра маг чы мас ці, якія абя цае ін-
та рэс да Сі бі ры і Да лё ка га Ус хо-
ду з бо ку ЗША і Кі тая, Ка на ды і 
Паўд нё вай Ка рэі, Япо ніі і Аў стра-
ліі. Іх ін вес ты цыі так са ма мо гуць 
ака зац ца ка рыс ны мі для за сва-
ен ня гэ тых рэ гі ё наў, а ўцяг ван не 
най важ ней шых эка но мік све ту ў 
раз віц цё гэ тых тэ ры то рый пры-
му сіць іх сціш ваць свае ўлас ныя 
апе ты ты.

Што да  перспектыў на цы я-
наль на га пры яры тэ ту Ра сіі для 
Бе ла ру сі, а так са ма ў цэ лым зру ху 

дзе ла вой ак тыў нас ці ў рэ гі ён Ці-
ха га акі я на, то мож на ад зна чыць 
як ста ноў чыя, так і ад моў ныя ба кі. 
Да ста ноў чых ад но сіц ца тое, што 
раз віц цё ла гіс ты кі па між Еў ро пай 
і Азі яй вель мі спры яль на ада б'ец-
ца на маг чы мас цях у гэ тай сфе ры 
для Бе ла ру сі. Праз на шу кра і ну 
бу дзе транс пар та вац ца знач на 
больш гру заў, што вы гад на для 
бюд жэ ту.

Але ёсць і верагоднасць не га-
тыў ных на ступ стваў. Перш за ўсё, 
імк нен не Ра сіі збы ваць як ма га 
больш наф ты і га зу ў Азіі, якое 
рас це, мо жа вы клі каць дэ фі цыт 
пра па но вы гэ тых энер га рэ сур саў 
для за бес пя чэн ня па трэб бе ла-
рус кіх га лін эка но мі кі. Акра мя гэ-
та га, Бе ла русь, як і ін шыя еў ра-
пей скія кра і ны, мо жа па цяр пець 
ад пе ра мя шчэн ня су свет най эка-
на міч най ак тыў нас ці да бе ра гоў 
Ці ха га акі я на па тым жа сцэ на-
рыі — атры маў шы мен шыя тэм пы 
рос ту эка но мі кі.

Зы хо дзя чы з гэ та га, у рам ках 
еў ра зій скай ін тэ гра цыі Бе ла русь 
па він на пры мя ніць тыя па лі тыч ныя 
маг чы мас ці, якія мае ў ад роз нен не 
ад кра ін Еў ра са ю за. А ме на ві та 
— вы ка рыс таць цес ныя су вя зі з 
Ра сі яй для раз віц ця бе ла рус ка га 
прад пры маль ніц тва на ра сій скай 
тэ ры то рыі, пры лег лай да Ці ха га 
акі я на. Каб кам пен са ваць маг чы-
мас ці, якія змян ша юц ца ў Еў ро пе, 
маг чы мас ця мі ў ці ха акі ян скім рэ гі-
ё не, якія па вя ліч ва юц ца.

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

Еў ро па бу дзе з кож ным 
го дам ста на віц ца ўсё ў 
боль шай сту пе ні су свет най 
пра він цы яй, ці хім, 
ад да ле ным ад асноў ных 
су свет ных па дзей рэ гі ё нам, 
дзе доб ра ад па чы ваць і 
рас слаб ляц ца, але дзе не 
бу дуць больш вяр шыц ца 
лё сы све ту. 

У тра ды цый ным спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» рас па вя дае пра ўні каль нае да-
сяг нен не Над зеі Скар дзі на, вы ступ лен ні 
бе ла рус кіх тэ ні сіс таў ў Аў стра ліі і крыўд-
нае па ра жэн не бе ла рус кіх ганд ба ліс таў ад 
па ля каў на чэм пі я на це Еў ро пы.

1. Апош ні пе рад Алім пі я дай этап Куб ка све ту 
па бія тло не ў італь ян скай Ан тэр сель ве пры нёс 
бе ла рус кім спарт сме нам два пры за выя мес цы. У 
спрын тар скай гон цы Да р'я До мра ча ва свят ка ва ла 
«брон за вы» пос пех. Але за стац ца на п'е дэс та ле і 
па вы ні ках па сью та ў Да р'і не атры ма ла ся. Ча ты ры 
про ма хі на «стой цы» цал кам пе ра крэс лі лі «ме даль-
ныя» шан цы лі да ра на шай жа но чай збор най. А вось 
На дзея Скар дзі на вы дат на ад пра ца ва ла на аг ня вых 
ру бя жах, што і да зво лі ла бе ла рус кай спарт смен цы 
раз мя няць вось мае мес ца ў спрын це на дру гое ў 
гон цы пра сле да ван ня. Да рэ чы, да апош ніх мет раў 
дыс тан цыі На дзея зма га ла ся за «зо ла та», са сту піў-
шы Анд рэі Хен кель менш за дзве се кун ды.

Для ўра джэн кі Санкт-Пе цяр бур га гэ та пер шае «се-
раб ро» ў аса біс тых гон ках. Акра мя та го, у Ан тэр сель ве 
Скар дзі на ўста на ві ла су свет ны рэ корд па пра цяг лас ці 
ідэа льнай страл ко вай се рыі. Бе ла рус кая бія тла ніст ка 
за кры ла 85 мі шэ няў на 17 аг ня вых ру бя жах. І толь кі ў 
ня дзель най эс та фе це дру гі ну мар на шай збор най да-
пус ці ла не каль кі асе чак. Праў да, з-за гус то га ту ма ну 
ар га ні за та ры ад мя ні лі гон ку, што мае на ўва зе ска-
са ван не бя гу чых вы ні каў. Так што афі цый на «су хая» 
се рыя Над зеі Скар дзі на пра цяг ва ец ца!

Муж чын ская ж эс та фе та прай шла без праб лем з 
на двор' ем. Бе ла рус кія бія тла ніс ты па ка за лі леп шы 
вы нік се зо на, фі ні ша ваў шы на сё мым мес цы.

Між ін шым, Да р'я До мра ча ва ўзня ла ся на дру гі 
ра док у за лі ку Куб ка све ту, шэсць ач коў са сту па ю-
чы нар веж цы Ту ры Бер гер. Дзя ку ю чы пры за во му 
мес цу ў па сью це На дзея Скар дзі на ўвар ва ла ся ў 
трыц цат ку леп шых, дзе зай мае 24-ы ра док.

2. Бе ла рус кі фрыс тай ліст Ан тон Куш нір за няў 
трэ цяе мес ца ў су свет най кла сі фі ка цыі па вы-
ні ках се зо на. Да апош ня га ў се зо не эта пу Куб ка 
све ту ў аме ры кан скім Лэйк-Плэ сі дзе бе ла рус уз-
на чаль ваў рэй тынг. Але на стар це ў ЗША Куш нір 
вы сту піў не вель мі ўда ла, за ня ўшы толь кі дзя ся тае 
мес ца, і ў вы ні ко вым за лі ку пра пус ціў на пе рад двух 
кі тай цаў. А вось Аляк сей Гры шын у Лэйк-Плэ сі дзе 
ўзняў ся на трэ цюю сту пень п'е дэс та ла, што да зво-
лі ла алім пій ска му чэм пі ё ну Ван ку ве ра фі ні ша ваць 

у су свет най кла сі фі ка цыі на вы со кай чац вёр тай 
па зі цыі. На ступ ны раз бе ла рус кія фрыс тай ліс ты 
ўзні муц ца на спа бор ніц кі схіл у алім пій скім Со чы.

3. Дзя ку ю чы пе ра мо зе над чар на гор ца мі бе ла-
рус кая збор ная па ганд бо ле вый шла ў асноў ны 
раўнд чэм пі я на ту Еў ро пы. Але ад свят ка ваць дру гую 
«вік то рыю» за пар у па да печ ных Юрыя Шаў цо ва не 
атры ма ла ся. Менш чым за тры хві лі ны да фі наль най 
сі рэ ны ў мат чы су праць па ля каў бе ла ру сы вя лі 30-27.  
Але на шы за ход нія су се дзі не толь кі здо ле лі зра біць 
лік роў ным, але і вы рва лі пе ра мо гу на апош ніх се кун-
дах су стрэ чы. Та кім чы нам, у дру гой гру пе збор ная 
Бе ла ру сі зай мае апош няе мес ца, за хоў ва ю чы толь кі 
тэ а рэ тыч ныя шан цы на вы хад у паў фі нал.

4. Вік то рыя Аза ран ка вый шла ў чвэрць фі нал 
на Ад кры тым пер шын стве Аў стра ліі па тэ ні се. У 
мат чы чац вёр та га кру га бе ла рус кая спарт смен ка 
ўпэў не на абы гра ла аме ры кан ку Сло ан Сты венс — 
6-3, 6-2. Да рэ чы, не ка то рыя су стрэ чы чац вёр та га 
раў нда скон чы лі ся сен са цы я мі. Серб ская тэ ні сіст ка 
Ана Іва на віч вы бі ла з ба раць бы за ты тул пер шую 
ра кет ку све ту Сі рэ ну Уіль ямс, а сла вач ка Да мі ні ка 
Цы бул ка ва пе рай гра ла Ма рыю Ша ра па ву.

Акра мя гэ та га, на Australіan Open Мак сім Мір-
ны пра цяг вае вы ступ лен ні ў пар ным і зме ша ным 
раз ра дах. У па ры з ра сій скім тэ ні сіс там Мі ха і лам 
Юж ным бе ла рус ужо вый шаў у чвэрць фі нал. На-
ступ ны мі са пер ні ка мі бе ла рус ка-ра сій ска га тан дэ му 
бу дуць ча тыр нац ца тыя «се я ныя» Ро берт Лінд стэт і 
Лу каш Ку бат. За вы хад у чвэрць фі нал зме ша на га 
раз ра ду Мак сім Мір ны і чэш ка Анд рэа Гла вач ка ва 
па спа бор ні ча юць з па кі стан ска-ня мец кім ду э там — 
Ай сам- уль-Хак Ку рэ шы/Юлія Гёр гес.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

� 

Адзін дзень у го дзе — на 
пра ва слаў нае Ва дох ры шча 
— Ска чаль ска му во зе ру на-
ка на ва на пе ра ўтва рац ца ў 
іар дан скую ку пель. Вось і сё-
ле та, дзя ку ю чы вай скоў цам 
8-га пал ка ра ды я цый най, 
хі міч най і бія ла гіч най аба ро-
ны, якім ка ман дуе пал коў нік 
Ві таль Бі ру ля, 19 студзеня на 
азёр ным лё дзе зноў утва ры-
ла ся па лон ка ў вы гля дзе кры-
жа, бы ла зман ці ра ва на лес-
віч ка, да па лон кі па кла дзе на 
доў гая драў ля ная сцеж ка, на 
бе ра зе ўста ля ва ны на мё ты 
для пе ра апра на ння і су грэ ву 
пас ля аку нан ня. І ах вот ных 
да лу чыц ца да ва дох ры шчан-
ска га аб ра ду бы ло не каль кі 
дзя сят каў.

— Мы вы ра шы лі на ла-
дзіць са праўд нае свя та зі-
мы і зда роўя. І не толь кі для 
сва іх ад на па лчан — для 
ўсіх жы ха роў Ста рых Да рог 
і ра ё на, — ска заў ка ман дзір 
пал ка Ві таль Бі ру ля.

Па тра ды цыі, якой не 
менш за дзе сяць га доў, ва ду 
асвя ціў на ста я цель пал ка-
во га хра ма і царк вы ў вёс цы 
За луж жа ай цец Аляк сандр 
Пі гуль. Дзе ся ці гра дус ны 
ма роз, сі няе не ба і лёг кае 
сне га вое по кры ва, якое 
агар ну ла на ва коль ны лес, 
толь кі да да лі сту дзень ска-
му дню асаб лі ва га шар му 
і па клі ка лі ўсіх на вед валь-
ні каў Ска чаль ска га во зе ра 
за тры мац ца ка ля «іар да ні» 
да са мых пры цем каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Ста ра да рож скі ра ён

Ч
ар го вы «Су свет ны дзень 
сне гу» пра вя лі і ў Бе ла ру сі. 
Ужо трэ ці год за пар ва ўсіх 

рэ гі ё нах кра і ны пра хо дзяць роз-
ныя спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
снеж ныя фес ты ва лі і па ка заль-
ныя вы ступ лен ні прад стаў ні коў 
зі мо вых ві даў спор ту. Для мін чан 
і гас цей ста лі цы мес цам пра вя-
дзен ня свя та стаў гар на лыж ны 
цэнтр «Со неч ная да лі на» ў Ку-
ра соў шчы не. Ар га ні за та ры (Мі-
ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, Мін-
гар вы кан кам і Бе ла рус кі лыж ны 
са юз) пра па на ва лі ўдзель ні кам 
вя лі кую куль тур на-за баў ляль ную 
пра гра му і бяс плат ныя май стар-
кла сы ад пра фе сі я на лаў. На ўра-
чыс тым ад крыц ці пры сут ні ча ла 
па моч ні ца Прэ зі дэн та, стар шы ня 
Бе ла рус ка га лыж на га са ю за На-
тал ля Пят ке віч. Яна ад зна чы ла, 
што Бе ла русь як кра і на, якая ак-
тыў на пра па ган дуе зда ро вы лад 
жыц ця, заў сё ды пад трым лі вае 
гэ тае свя та.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА.
Фота аўтара.

СВЯ ТА ЗІ МЫ, СНЕ ГУ 
І ДОБ РА ГА НА СТРОЮ

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

Аб са лют ны рэ корд Над зеі Скар дзі на

На дзея Скар дзі на (зле ва) на п'е дэс та ле ў кам па ніі На дзея Скар дзі на (зле ва) на п'е дэс та ле ў кам па ніі 
нем кі Анд рэі Хен кель і нар веж кі Ту ры Бер гер.нем кі Анд рэі Хен кель і нар веж кі Ту ры Бер гер.

«З ЛЮ БОЎЮ ДА ВЕ ТЭ РА НАЎ»
Пад та кой наз вай з лю та га па чэр вень у Ма гі лёў скай 
воб лас ці бу дзе пра хо дзіць даб ра чын ная ак цыя, пры-
све ча ная 70-год дзю вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў.

— Мы вы ра шы лі ар га ні за ваць гэ ты ма ра фон су мес на з аб лас ной 
ар га ні за цы яй ве тэ ра наў вай ны і пра цы, ка мі тэ там па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не, упраў лен нем аду ка цыі Ма габл вы кан ка ма, 
БРСМ, — па ве да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ана толь Сін ка вец. — У яго рам ках пла ну ец ца пра вес ці даб ра чын ныя 
кан цэр ты, тэ ма тыч ныя су стрэ чы, твор чыя ве ча ры і ін шыя ме ра пры-
ем ствы. Сён ня ў ра ё нах рас пра цоў ва юц ца пра гра мы, якія да зво ляць 
мак сі маль на за дзей ні чаць усе ўста но вы куль ту ры, аду ка цыі і тым 
са мым раз на ста іць па літ ру гэ тых ме ра пры ем стваў, даць маг чы-
масць усім ах вот ным ака заць пад трым ку ве тэ ра нам.

Са бра ныя срод кі бу дуць пе ра лі ча ны на ра хун кі мяс цо вых ве тэ-
ран скіх ар га ні за цый. Як па ве да міў стар шы ня аб лас ной ве тэ ран скай 
ар га ні за цыі Ана толь Люб чан ка, гэ тыя гро шы пой дуць на збу да-
ван не ме ма ры яль на га комп лек су на Буй ніц кім по лі ў го нар па мя ці 
ге ро яў аба ро ны Ма гі лё ва пал коў ні ка Ся мё на Ку це па ва і ге не ра ла 
Мі ха і ла Ра ма на ва, а так са ма пісь мен ні ка Кан стан ці на Сі ма на ва, які 
ўве ка ве чыў гэ ты подз віг у сва ім ра ма не «Жы выя і мёрт выя».

Да рэ чы, сён ня ў Ма гі лёў скай воб лас ці на ліч ва ец ца 240 ты-
сяч ве тэ ра наў і з іх ка ля 2300 ве тэ ра наў вай ны.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МА ЁР МІ ЛІ ЦЫІ ВЫ РА ТА ВАЎ ЧАЦ ВЯ РЫХ
У Ка пы лі ра бот нік МУС вы ра та ваў ін ды ві ду аль на га 
прад пры маль ні ка і трох дзяў чы нак, якія пра ва лі лі ся 
пад лёд.

— На па чат ку ка пыль скім вы ра та валь ні кам па ве да мі лі, што 
на га рад ской са жал цы пад лёд пра ва лі лі ся двое дзя цей. Да іх 
пры быц ця ма ёр мі лі цыі Ка пыль ска га ад дзе ла ўнут ра ных спраў 
Алег Во сі паў, які стаў свед кам зда рэн ня, пры да па мо зе га лін 
вы ра та ваў ча ты рох ча ла век: акра мя два іх дзяў чат, ву ча ніц 9 
кла са ад ной са школ, у ва дзе ака за лі ся муж чы на 1979 го да 
на ра джэн ня і дру гая яго дач ка, пер ша клас ні ца, — па ве да мі лі 
ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. — Вы свет лі ла ся, што гу-
ля ю чы з дзець мі — 9-клас ні цай і ма лод шай пер ша клас ні цай, а 
так са ма сяб роў кай ста рэй шай дач кі, муж чы на вы ра шыў прай-
сці па лё дзе. У вы ні ку ўсе апы ну лі ся ў ва дзе. Глы бі ня са жал кі 
скла дае 2,5 мет ра.

Уся го, па звест ках Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
за су бо ту-ня дзе лю за рэ гіст ра ва на шэсць вы пад каў вы ра та ван-
ня на ва дзе: у ле дзя ной ва дзе ака за лі ся 11 ча ла век.

У су бо ту двух ча ла век да пры быц ця пад раз дзя лен няў МНС 
вы ра та ва лі ў Дзяр жын скім ра ё не ў вёс цы Грынь ка ва. Два пен-
сі я не ры 1952 і 1946 га доў на ра джэн ня апыну лі ся ў ва дзе за 15 
мет раў ад бе ра га. У ня дзе лю ўдзень на Кам са моль скім во зе ры 
у ста лі цы ў па лон ку пра ва ліў ся пен сі я нер 1940 го да на ра джэн ня. 
Дзя ду ля вы ра шыў ска ра ціць шлях і апы нуў ся ў ва дзе за 40 мет-
раў ад бе ра га. Праз не каль кі га дзін ста ліч ным вы ра та валь ні кам 
па сту пі ла па ве дам лен не пра зда рэн не на аква то рыі Чы жоў ска га 
ва да схо ві шча. Тут пад лёд пра ва лі лі ся дзве жан чы ны — ма ці і 
дач ка. Іх вы ра та ва лі ры ба кі. У ня дзе лю на ра цэ Ржаў ка ка ля вёс кі 
Лу га вая Вір ня Жло бін ска га ра ё на два ра бот ні кі мяс цо вай ПМК 
ста лі свед ка мі, як то не ча ла век. Пры да па мо зе аў та ма біль на га 
тро су яны вы цяг ну лі па цяр пе ла га на бе раг.

Вы ра та валь ні кі чар го вы раз на гад ва юць: будзь це асця рож-
ны мі пры вы ха дзе на лёд!

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕ ЛА РУ СЫ 
«НА СТУ ПА ЮЦЬ НА ПЯ ТЫ» ЛЕП ШЫМ

У чы лій скім Валь па ра і са за вяр шыў ся двух тыд нё вы ра лі-
ма ра фон «Да кар-2014». На старт са май вя до май у све це 
гон кі вый шлі ка ля 400 удзель ні каў, у тым лі ку на «ба я-
вых» ма шы нах Мінск ага аў та за во да. Бе ла рус кая ка ман да 
«МАЗ-СПОР Таў та» ў гэ тым ра лі ўдзель ні чае трэ ці раз. 
Сё ле та бы ла прад стаў ле на ад ра зу тры ма экі па жа мі.

На пе рад апош нім эта пе Эль-Саль ва дор — Ла-Се рэ на ўпер-
шы ню ў гіс то рыі ка ман ды два бе ла рус кія экі па жы фі ні ша ва лі ў 
дзя сят цы леп шых. Паводле вы ні каў уся го ра лі-ма ра фо ну, бе ла-
рус кі экі паж (пі лот Сяр гей Вя зо віч, штур ман Па вел Га ра нін і ме-
ха нік Аляк сей Не вя ро віч) за няў 11-е мес ца ў сва ёй ка тэ го рыі!

Яшчэ адзін экі паж «МАЗ-СПОР Таў та» (пі лот Аляк сандр Ва сі леў-
скі, штур ман Ва ле рый Каз лоў скі і ме ха нік Ан тон За па ро шчан ка) на 
фі ні шы гон кі па ка заў 31-ы вы нік. Трэ ці «ба я вы» «МАЗ» да фі ні шу 
ра лі-ма ра фо ну не даб ра ўся, бо ўзніклі тэх ніч ныя праб лемы.

Да гэ туль леп шым вы ні кам на шай ка ман ды на «Да ка ры» 
лі чы ла ся 21-е мес ца, якое Аляк сандр Ва сі леў скі за ва я ваў ле-
тась. Лі да рам у кла се гру за ві коў на «Да ка ры-2014» стаў экі паж 
ра сій скай ка ман ды «КА Маз-майстар».

Вар та да даць, што кож ны, хто дай шоў да фі ні шу «Да ка ра», 
мо жа лі чыць ся бе пе ра мож цам. Бо «Да кар» мае рэ пу та цыю не 
толь кі са май вя до май, але і са май цяж кай і не бяс печ най гон кі. 
Сё ле та на старт ра лі-ма ра фо ну 4 сту дзе ня вый шла 70 гру за-
ві коў. Да фі ні шу ў Валь па ра і са дай шло толь кі 50.

На тал ля ШЧАС НАЯ.

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  ��

У СТА ЛІЧ НЫХ ПЕ ДА ГО ГАЎ 
ПАД РАС ЛІ 

«ГА РАД СКІЯ ДА ПЛА ТЫ»
Да пла ты, якія атрым лі ва юць з га рад ско га бюд жэ ту ра бот ні кі 
ста ліч ных уста ноў аду ка цыі і ар га ні за цый фі зіч най куль ту ры і 
спор ту, па вя ліч ва юц ца са сту дзе ня ад 50 да 150 ты сяч руб лёў, 
у за леж нас ці ад зай ма най па са ды. Та кое ра шэн не бы ло пры-
ня та Мін скім га рад скім Са ве там дэ пу та таў яшчэ на пры кан цы 
2013 го да, але на сай це На цы я наль на га пра ва во га ін тэр нэт-
пар та ла да ку мент з'я віў ся толь кі 18 сту дзе ня.

На га да ем, што на пра ця гу больш як дзе ся ці га доў ра шэн нем Мінс-
к ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў ста ліч ным пе да го гам аказ ва ец ца 
са цы яль ная пад трым ка ў вы гля дзе што ме сяч ных да плат да іх акла даў. 
Да 10 мая 2012 го да па мер да плат ва гаў ся ад 1,5 да 4-х ба за вых ве лі-
чынь, а з 11 мая 2012 го да ў су вя зі з рос там ба за вай ве лі чы ні да 100 
ты сяч руб лёў да пла ты бы лі ўста ноў ле ны ў фік са ва ных су мах.

Са сту дзе ня гэ та га го да што ме сяч ную да пла ту да акла ду ў па ме ры 390 
ты сяч руб лёў бу дуць атрым лі ваць на стаў ні кі ўсіх спе цы яль нас цяў, у тым лі ку 
на стаў ні кі-дэ фек то ла гі, вы клад чы кі, вы ха валь ні кі, вы ха валь ні кі да школь най 
аду ка цыі, вы ха валь ні кі-ме та дыс ты, пе да го гі-ар га ні за та ры, са цы яль ныя 
пе да го гі, ме та дыс ты, кі раў ні кі фі зіч на га вы ха ван ня і ін струк та ры па фіз-
куль ту ры, му зыч ныя кі раў ні кі, кан цэрт май стры, акам па ні я та ры, пе да го гі 
да дат ко вай аду ка цыі, культ ар га ні за та ры, пе да го гі-псі хо ла гі, кі раў ні кі і іх 
на мес ні кі, стар шыя май стры, май стры вы твор ча га на ву чан ня, за гад чы кі 
пунк таў пе да га гіч най да па мо гі ву чэб на-ме та дыч ных ад дзе лаў і вы твор чых 
май стэр няў, кі раў ні кі прак ты кі, рэк та ры і пра тэк та ры, дэ ка ны і іх на мес ні кі, 
за гад чы кі ка фед раў, на чаль ні кі ад дзе лаў і іх на мес ні кі, спе цы я ліс ты з ко ла 
пра фе сарс ка-вы клад чыц ка га скла ду, га лоў ныя трэ не ры па спор це, га лоў-
ныя трэ не ры — вы клад чы кі па спор це, стар шыя ін струк та ры-ме та дыс ты.

У па моч ні каў вы ха валь ні каў (а гэ та, між ін шым, ад на з са мых ма-
ла аплат ных ка тэ го рый ра бот ні каў) да пла та скла дзе ўся го 195 ты сяч 
руб лёў. Та кая ж да пла та ўста ноў ле на за гад чы кам біб лі я тэк уста ноў 
аду ка цыі і біб лі я тэ ка рам.

Між ін шым, мі ністр аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч, вы сту па ю чы на га-
рад скім пе да га гіч ным фо ру ме на пя рэ дад ні на ву чаль на га го да вы ка заў 
дум ку, што ў ста лі цы ёсць рэ зер вы для вы ра шэн ня ад ной з га лоў ных 
за дач — па вы шэн ня прэ сты жу пе да га гіч най пра фе сіі.

— Ча му б Мін ску не пе ра няць ра сій скі до свед? — пра па на ваў Сяр гей 
Мас ке віч, звяр та ю чы ся да мэ ра ста лі цы Мі ка лая Ла дуць кі. — У Ра сіі за роб-
кі пе да го гаў не мо гуць быць мен шы мі за ся рэд ні за ро бак у рэ гі ё не. І ка лі 
б ста ліч ныя пе да го гі змаг лі атрым лі ваць гро шы, су па стаў ныя з ся рэд нім 
за роб кам мін чан, ня хай на ват і кры ху мен шыя, гэ та ад ра зу б ад бі ла ся на 
па вы шэн ні прэ сты жу пе да га гіч най пра фе сіі і ў гра мад стве, і ся род ма ла дых 
лю дзей. І, маг чы ма, мы маг лі б ужо на кон курс най асно ве ад бі раць са мых 
леп шых пе да го гаў у на ву чаль ныя ўста но вы но ва га ты пу...

А па куль што коль касць ма ла дых пе да го гаў, якія зваль ня юц ца з пер-
ша га пра цоў на га мес ца пас ля двух га доў ад пра цоў кі па раз мер ка ван ні, 
рас це. Па звест ках Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі, за пе ры яд з 2011 па 2013 год па каз чык зваль нен няў у 
ста ліч най сіс тэ ме аду ка цыі па вя лі чыў ся з 41 да 44 пра цэн таў. Маг чы ма, 
гэ та звя за на з тым, што праз два га ды пас ля раз мер ка ван ня ма ла ды 
пе да гог страч вае ста тус ма ла до га спе цы я ліс та і яго за ра бот ная пла та 
ста но віц ца мен шай амаль на 10%? У лю бым вы пад ку да дат ко выя 150 
ты сяч руб лёў, якія знай шлі ся ў га рад скім бюд жэ це на пад трым ку пе да-
го гаў, на ўрад ці іс тот на паў плы ва юць на кад ра вую сі ту а цыю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НА ВАДОХРЫШЧА ВАДА... ЛАШЧЫЦЬ

Як вя до ма, у ліс та па дзе быў пры ня ты ў пер-
шым чы тан ні за кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб бе ла ру сах за меж жа». На днях у Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
між на род ных спра вах прай шло чар го вае 
па ся джэн не ра бо чай гру пы па да пра цоў-
цы пра ек та гэ та га да ку мен та да дру го га 
чы тан ня.

На па ся джэн ні раз гар ну ла ся ці каў ная дыс ку сія, 
пад час якой ба кі шу ка лі най леп шыя ра шэн ні па 
роз ных пы тан нях, бо га лоў ная мэ та за ко на пра ек-
та — уз мац ніць ста сун кі з на шы мі су ай чын ні ка мі 
за мя жой.

За ко на пра ект дае азна чэн не та го, якія гру пы лю-
дзей з’яў ля юц ца бе ла ру са мі за меж жа. Па-пер шае, 
гэ та гра ма дзя не Бе ла ру сі, якія па ста ян на жы вуць 
за ме жа мі на шай кра і ны. Па-дру гое, да гэ тай ка-
тэ го рыі пла ну ец ца ад нес ці за меж ных гра ма дзян і 
асоб без гра ма дзян ства, якія па ста ян на жы вуць за 
мя жой, ка лі яны са мі ці іх прод кі па пра мой узы хо-
дзя чай лі ніі на ра дзі лі ся ці жы лі ў Бе ла ру сі. І, на рэш-
це, гэ та за меж ныя гра ма дзя не і асо бы без гра ма-
дзян ства, якія па ста ян на жы вуць па-за Бе ла рус сю, 
але ідэн ты фі ку юць ся бе як бе ла ру сы.

Азна чэн не «ідэн ты фі ку юць ся бе як бе ла ру сы» 
да стат ко ва важ нае з ма раль на га пунк ту гле джан ня. 
Яно ўклю ча ла ся ў за ко на пра ект на асно ве перш за 
ўсё пра цы Мі ніс тэр ства за меж ных спраў з на шы-
мі су ай чын ні ка мі за мя жой. Гэ та дае маг чы масць 
пры кмя чаць та кіх лю дзей і пры цяг ваць да ўдзе лу 
ў агуль ных ме ра пры ем ствах, на кі ра ва ных на пра-
па ган ду бе ла рус кай пры сут нас ці за мя жой або для 
за клю чэн ня біз нес-кан так таў.

У нас ёсць га на ро выя кон су лы, на прык лад, у 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі — гэ та вы хад цы з Бе ла ру сі, 
якія вель мі ак тыў на пра цу юць з на шай кра і най не 
толь кі ў пла не чыс та гу ма ні тар най дзей нас ці, але 
і з кан крэт ны мі біз нес-пра ек та мі, у тым лі ку і па 
на шых асноў ных ві дах пра дук цыі, па трак та рах, 
ма шы на бу да ван ні.

Па сло вах Юрыя АМБ РА ЗЕ ВІ ЧА, на чаль ні ка 
Га лоў на га ўпраў лен ня шмат ба ко вай дып ла ма-
тыі Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, ні ко лі да ця пе раш ня га ча су ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь так бліз ка не па ды хо дзі лі да та го, што за-
кон «Аб бе ла ру сах за меж жа» мо жа быць пры ня ты. 
«Сён ня мы рых ту ем ся да дру го га чы тан ня гэ та га 

за ко на, — рас каз вае Амб ра зе віч. — Спа дзя ём ся, 
што ў бу ду чы ні і Верх няя па ла та, і Прэ зі дэнт Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь пад тры ма юць гэ тую іні цы я ты ву. 
У за ко не мы пла ну ем па спра ба ваць даць ад каз 
на тыя ча кан ні, якія, на ту раль на, ма юць на шы су-
ай чын ні кі, што жы вуць за мя жой — ня хай сён ня 
гэ та ўжо асо бы без гра ма дзян ства або за меж ныя 
гра ма дзя не». Су пра цоў нік Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў пад крэс ліў: асноў ная ідэя за ко на пра ек та — 
гэ та па лі тыч ны сіг нал бе ла ру сам за меж жа пра тое, 
што кра і на іх па мя тае, ве дае пра іх і бу дзе па маг-
чы мас ці аказ ваць пад трым ку.

Як рас ка заў Юрый Амб ра зе віч, дып ла ма ты, 
якія пра цу юць за мя жой, па маг чы мас ці ста ра юц-
ца са дзей ні чаць аду ка цый ным іні цы я ты вам, да па-
ма гаць у ар га ні за цыі лек цый, кур саў. «Як пра ві ла, 
мы пра цу ем не толь кі з дзяр жаў ны мі іні цы я ты ва мі, 
але і з пры ват ны мі, — звяр нуў ува гу су пра цоў нік 
мі ніс тэр ства. — Для нас ня ма роз ні цы, хто гэ тыя 
кур сы ар га ні зоў вае — пры ват ная асо ба, ці ней кі 
ўні вер сі тэт». У па соль ствах на шай кра і ны за мя жой 
кож ны ах вот ны мо жа знай сці пад руч ні кі і дыс кі з 
бе ла рус кі мі вы дан ня мі.

Вік тар ФЯ САК, на мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род ных 
спра вах, пад крэс ліў, што ў пра ек це за ко на вы зна-
ча на і раз ме жа ва ная кам пе тэн цыя рэс пуб лі кан скіх 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня ў га лі не ста сун каў 
з бе ла ру са мі за меж жа. «За ко на пра ект вы зна чае 
адзі ны дзяр жаў ны ор ган, ад каз ны за ка ар ды на-
цыю дзей нас ці ін шых дзяр жаў ных ор га наў у га лі не 
ста сун каў з бе ла ру са мі за меж жа, — Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў», — ад зна чыў Вік тар Фя сак. Пры-
няц це за ко на «Аб бе ла ру сах за меж жа», на дум ку 
пар ла мен та рыя, бу дзе са дзей ні чаць за бес пя чэн ню 
са лі дар нас ці бе ла ру саў ва ўсім све це, за ха ван ню 
на цы я наль на-куль тур най ідэн тыч нас ці бе ла ру саў 
за меж жа і ўма ца ван ню іх су вя зяў з ра дзі май.

Па роз ных звест ках, уся го за ме жа мі на шай 
кра і ны пра жы вае ка ля 3,5 міль ё на бе ла ру саў, вы-
хад цаў з Бе ла ру сі і іх на шчад каў. Боль шая іх част ка 
аб' яд на на пры клад на ў 200 гра мад скіх ар га ні за цый. 
Са мыя шмат лі кія ды яс па ры су ай чын ні каў пра жы ва-
юць у Ра сіі (840 тыс. ча ла век), Укра і не (275 тыс.), 
Лат віі (90 тыс.), Поль шчы (48 тыс.).

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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ЗА КОН 
ДЛЯ ТРОХ МІЛЬ Ё НАЎ
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