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Перш за ўсё, вя до ма, ка ла-
саль ны дэ фі цыт да ве ру па між 
ба ка мі. Там, дзе толь кі што лі ла-
ся кроў і ра бі лі ся за явы пра вай-
ну да пе ра мож на га кан ца, ня гле-
дзя чы на ах вя ры, цяж ка ад ра зу 
ча каць га тоў нас ці ім гнен на пры-
мі рыц ца, за быў шы ся на ўсё.

Ужо з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб 
тым, што па пунк це пра та ко ла, 
які аб вя шчае «не ад клад на вы-
зва ліць усіх за клад ні каў і не за-
кон на ўтры ма ных асоб», у ба коў 
ёсць сур' ёз ныя роз на чы тан ні. 
Так, па за явах прад стаў ні коў мя-
цеж ных Да не цка і Лу ган ска, яны 
ў ад каз на вы зва лен не ўзя тых у 
па лон укра ін скіх вай скоў цаў ча-
ка юць, што на во лю бу дуць ад пу-

шча ныя ўсе іх пры хіль ні кі, у тым 
лі ку арыш та ва ныя і ў мес цах, 
дзе ва ен ныя дзе ян ні не па срэд-
на не вя лі ся. Афі цый ны ж Кі еў 
на стой вае на тым, што асо бы, 
арыш та ва ныя за ме жа мі Да не-
цкай і Лу ган скай аб лас цей ні я-
ка га да чы нен ня да гэ та га пунк та 
пра та ко ла не ма юць.

Ня дзіў на і тое, што страль ба 
ў мес цах ва ен ных дзе ян няў не 
спы ня ец ца цал кам. З-за кан-
цэнт ра цыі ве лі зар най коль кас ці 
ўзбро е ных лю дзей, у тым лі ку 
ўліч ва ю чы не сіс тэм ную пад па-
рад ка ва насць атра даў з абод вух 
ба коў, цяж ка па збег нуць но вых 
пра ва ка цый, якія мо гуць рэз ка 
ўсклад ніць сі ту а цыю.

Ад ной з га лоў ных праб лем 
з'яў ля ец ца ня яс насць з пла на мі 
тых, хто аказ вае моц ны ўплыў 
на дзе ян ні Кі е ва. Мно гіх збян тэ-
жы ла тое, што на пра ве дзе ных 
на пра ця гу апош ня га тыд ня пе-
ра мо вах у Мін ску роз на га ўзроў-
ню ад сут ні ча лі афі цый ныя прад-
стаў ні кі ЗША, ха ця ўсім вя до ма, 
што яны ады гры ва юць знач ную 
ро лю ў па дзеі ва Укра і не.

У той жа час пра па зі цыю 

ЗША мож на мер ка ваць па су-
мес ных ву чэн нях Укра і ны з вой-
ска мі НА ТА, дзе аме ры кан цы 
тра ды цый на да мі ну юць, ажыц-
цяў ля ю чы боль шасць ва ен ных 

рас хо даў. Уяў ля ец ца, што ва ен-
ныя ву чэн ні та ко га ро ду ў кра і не, 
якая ва юе, з'яў ля юц ца не са май 
леп шай ідэ яй: уліч ва ю чы нер во-
вую рэ ак цыю Ра сіі на НА ТА, гэ та 
не да па мо жа зні зіць на пру жа-
насць у рэ гі ё не.

У су вя зі з гэ тым і ін шы мі фак-
та мі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка за явіў у ін тэр-
в'ю вя ду ча му пра гра мы «Вест кі ў 
су бо ту» на тэ ле ка на ле «Ра сія-1» 
аб да чы нен ні ЗША да кан флік ту 
ва Укра і не: «У чы іх гэ та ін та рэ-
сах? Вам тлу ма чыць не трэ ба. І 
ўжо не ў ін та рэ сах еў ра пей цаў. 
Гэ та «дзядзь ка Сэм» з-за акі я на 
па ста ян на пад штур хоў вае нас 
да гэ тай бой ні...».

Яшчэ ад ным мо ман там для 
тры во гі з'яў ля юц ца сур' ёз ныя су-
пя рэч нас ці па між са мі мі паў стан-
ца мі на конт бу ду ча га ста ту су 
дзвюх аб лас цей і ме жаў тэ ры то-
рыі, якія кант ра лю юц ца імі. Ад іх 
прад стаў ні коў роз на га ўзроў ню 
ідуць су пя рэч лі выя за явы як пра 
га тоў насць за стац ца на асаб лі-
вых пра вах у скла дзе Укра і ны, 
так і аб не маг чы мас ці па доб на га 
сцэ на рыя і іні цы я ван ні поў на га 
вы ха ду са скла ду кра і ны.

Асця рож ны ап ты мізм вы-
клі ка юць пунк ты ў пра та ко ле 
пе ра моў, у якіх га во рыц ца аб 
дэ цэнт ра лі за цыі ўла ды шля хам 
пры няц ця за ко на Укра і ны «Аб 
ча со вым па рад ку мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў асоб ных ра ё-
нах Да не цкай і Лу ган скай аб-
лас цей» і аб на ступ ным пра вя-
дзен ні да тэр мі но вых мяс цо вых 
вы ба раў у гэ тым рэ гі ё не. Гэ та 
ўжо са праў ды па доб на на мір ны 
сцэ на рый, які мо жа быць рэа лі-
за ва ны пры поў най за ці каў ле-
нас ці ба коў.

Над зеі да дае і пункт, у ад-
па вед нас ці з якім па ві нен быць 
пры ня ты за кон аб не да пу шчэн ні 
пе ра сле ду і па ка ран ня асоб «у 
су вя зі з па дзея мі, якія ме лі мес-
ца ў асоб ных ра ё нах Да не цкай і 
Лу ган скай аб лас цей Укра і ны». 
Ён, як і па пя рэд нія, азна чае як 
пры знан не вяр хоў най юрыс-
дык цыі Кі е ва, так і ства рэн не 
са праў ды спры яль ных аб ста він 
для мір на га ўрэ гу ля ван ня су-
праць ста ян ня, па коль кі без та-
кой га ран тыі раз збро іц ца апа-
лчэн цам не з ру кі.

Не ка то рыя пад ста вы для пос-
пе ху пры ня та га ў Мін ску пла на 

ўрэ гу ля ван ня дае і ак ты ві за-
цыя дзей нас ці АБ СЕ. У ня дзе-
лю дзей ны стар шы ня АБ СЕ, 
прэ зі дэнт Швей ца рыі Дзідзье 
Бурк халь тэр за явіў: «На зі раль-
ная мі сія ва Укра і не ства ры ла 
ме ха нізм для раз бо ру вы пад каў 
па ру шэн ня рэ жы му спы нен ня 
агню. Ён бу дзе да пра ца ва ны ў 
су пра цоў ніц тве з ба ка мі на пра-
ця гу блі жэй шых дзён і га дзін».

Вя до ма, АБ СЕ, на жаль, не 
мае не аб ход на га ста ту су для 
пры му су да мі ру ба коў у вы пад-
ку па ру шэн ня імі за клю ча на га 
па гад нен ня, але ўсё ж па с рэд-
ніц тва та ко га ро ду за раз не аб-
ход на ў пер шую чар гу.

Хо чац ца спа дзя вац ца, што 
абод ва ба кі до сыць зня сі ле ныя 
ў вы ні ку доў га га су праць ста ян-
ня, каб пра явіць раз важ лі васць 
і не па да рваць та кі ня ўстой лі-
вы мір у рэ гі ё не. Ім не аб ход на 
звяр нуц ца ў пер шую чар гу да 
сур' ёз ных праб лем у эка но мі цы 
на пя рэ дад ні на ды хо дзя чай зі мы 
і на рас таль на га эка на міч на га 
спа ду ў кра і не.

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

�

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Да стат ко ва бы вае эле мен-
тар най вы ка наў час ці, дзе ла ві-
тас ці ад па вед ных служ бо вых 
асоб і іні цы я ты вы са міх лю дзей, 
каб пы тан не не ўзні ка ла і тым 
больш не аб васт ра ла ся. Вы ра-
шэн не мно гіх за дач аб ляг ча ец-
ца там, дзе пра яў ля юць, паў та-
раю, прос тую дзе ла вую раз ва-
рот лі васць.

— З гэ тым цяж ка не па-
га дзіц ца, але ж і ад за ко наў 
шмат што за ле жыць.

— Не су мнен на, та му за ка-
на даў чае за бес пя чэн не дзяр-
жаў на га бу даў ніц тва, раз віц ця 
эка но мі кі і са цы яль най сфе ры 
па ста ян на зна хо дзіц ца ў цэнт-
ры ўва гі пар ла мен та. Па ла тай 
прад стаў ні коў ця пе раш ня га дэ-
пу тац ка га скла ду пры ня ты шэ-
раг важ ных за ко наў, якія ад па-
вя да юць гра мад скім ін та рэ сам і 
дзяр жаў ным за да чам. На чар го-
вай, пя тай се сіі, якая ад кры ец-
ца 2 каст рыч ні ка, мы пра цяг нем 
ра бо ту ў гэ тым кі рун ку.

— Ужо агу ча ныя па праў кі 
ў не ка то рыя за ко ны па пы-
тан нях мяс цо ва га кі ра ван ня 
і са ма кі ра ван ня бу дуць раз-
гле джа ны?

— Да ку мент рых ту ец ца да 
дру го га чы тан ня.

— На га дай це га лоў ныя но-
ва ўвя дзен ні.

— Мяр ку ец ца даць пра ва 
аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
і Са ве там дэ пу та таў ба за ва га 
тэ ры та ры яль на га ўзроў ню са-
ма стой на вы зна чаць ка тэ го рыі 
гра ма дзян, якім бу дзе аказ вац-
ца са цы яль ная пад трым ка, а 
вы кан ка мам пяр віч на га ўзроў-
ню — пра ва ства раць ка му наль-
ныя ўні тар ныя прад пры ем ствы 
па ака зан ні гра ма дзя нам па слуг 
у бу даў ніц тве і ра мон це жы лых 
да моў, а так са ма гас па дар чых 
па бу доў на зя мель ных участ ках 
гра ма дзян. Мяс цо вым вы ка наў-
чым і рас па рад чым ор га нам за-
ко на пра ект да зва ляе фі нан са-
ваць вы дат кі на ін вес ты цый ныя 
пра гра мы і пра ек ты ор га наў 
мяс цо ва га кі ра ван ня і са ма кі-
ра ван ня пяр віч на га ўзроў ню з 
іх бюд жэ таў.

— Кан стру я ван не агуль на-
аба вяз ко вых нар ма тыў ных 
прад пі сан няў — спра ва ня-
прос тая?

— Вель мі ня прос тая, і бы ла 
б для нас яшчэ знач на больш 
пра ца ём кай, ка лі б не бы ло 
адзі най дзяр жаў най за ка на-
т вор чай сіс тэ мы, аб' яд на на га 
ін тэ ле кту аль на га па тэн цы я лу 
суб' ек таў пра ва за ка на даў чай 
іні цы я ты вы і пар ла мен та ры яў з 
апо рай на экс перт ную су поль-
насць і шы ро кую гра мад скую 
дум ку. Гэ та не су мнен нае да сяг-
нен не пра ва твор чай па лі ты кі ў 
на шай дзяр жа ве.

— Ця пер ідзе гра мад скае 
аб мер ка ван не пра ек та но ва га 
За ко на «Аб ба раць бе з ка руп-
цы яй». На пэў на, ён ста не ад-
ным з клю ча вых у пра гра ме 
асен няй се сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў?

— Ка лі ён па сту піць у пар ла-
мент, мы яго раз гле дзім у пер-
шую чар гу.

— На коль кі, на ваш по гляд, 
за па тра ба ва ны за кла дзе ныя 
ў за ко на пра ек це ме ры су-
праць дзе ян ня ка руп цыі?

— Тое, што да ку мент па да-
ру чэн ні Прэ зі дэн та вы не се ны на 
шы ро кае гра мад скае аб мер ка-
ван не, пад крэс лі вае яго асаб лі-
вую гра мад скую і дзяр жаў ную 
важ насць. Ка руп цыя — зло, 
якое па гра жае гра мад ска му 
спа кою і на цы я наль най бяс пе-
цы, та му ме ры ба раць бы з ёю 
па він ны быць сіс тэм ны мі, што 
і пра ду гледж вае за ко на пра ект. 
Вя лі кае зна чэн не гра мад ска га 
аб мер ка ван ня ан ты ка руп цый-
ных за ха даў ба чыц ца мне не 
толь кі ў маг чы мас ці змяс тоў-
на га ўдас ка на лен ня да ку мен-
та, але і ў яго ўплы ве на свя до-
масць гра ма дзян, вы пра цоў ку 
пра віль ных, за ко на па слух мя ных 
па во дзін. Ду маю, гэ та па він на 
зра біць больш ад чу валь ны мі 
кро кі да мі ні мі за цыі і бла кі роў кі 
ка руп цый ных зла чын стваў.

— На на ра дзе, пры све ча-
най комп лекс най ка рэк ці роў-
цы кры мі наль на га і кры мі-
наль на-пра цэ су аль на га за ка-
на даў ства, кі раў нік дзяр жа вы 

пад крэс ліў, што за ка на даў-
ства ні ў якім ра зе не па він на 
ства раць умоў для па збя ган ня 
ад каз нас ці. Што бу дзе зроб-
ле на на асен няй се сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў для рэа лі-
за цыі ў за ко нах прын цы пу 
не па збеж нас ці па ка ран ня за 
здзейс не ныя зла чын ствы?

— Гэ ты прын цып у пра ва вой 
ба зе рэа лі зу ец ца. Ра зам з тым 
ра бо та над па праў ка мі ў кры-
мі наль нае, кры мі наль на-пра цэ-
су аль нае, ад мі ніст ра цый нае і 
ін шае за ка на даў ства, якое рэг-
ла мен туе пы тан ні ад каз нас ці і 
бяс пе кі, вя дзец ца з пунк ту гле-
джан ня не аб ход нас ці пра па на-
ва ных но ва ўвя дзен няў у су час-
най сі ту а цыі, на што і звяр нуў 
ува гу за ка на даў цаў Прэ зі дэнт. 
Ума ца ван не мер ад каз нас ці за 
зла чын ствы, асаб лі ва гра мад-
ска не бяс печ ныя, дак лад нае 
раз ме жа ван не пра воў і аба-
вяз каў — та кі наш па ды ход ва 
ўдас ка на лен ні пра ва вой ба зы. 
Так, на прык лад, да дру го га чы-
тан ня рых ту юц ца зме ны і да-
паў нен ні ў не ка то рыя ко дэк сы, 
якія ўзмац ня юць кры мі наль ную 
ад каз насць за не за кон нае па-
ля ван не і не за кон ную зда бы чу 
ры бы. Пра ду гле джа ны так са-
ма ме ры ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за ад мі ніст ра цый ныя 
пра ва па ру шэн ні, якія на но сяць 
шко ду на ва коль на му ася род дзю 
і су пя рэ чаць па рад ку пры ро да-
ка ры стан ня.

— Вы лі чы це на столь кі 
важ ным дак лад нае раз ме жа-
ван не ў за ка на даў чых ак тах 
пра воў і аба вяз каў?

— Пра воў без аба вяз каў не 
бы вае. Не па він на быць і рас-
плы віс тас ці, ня пэў нас ці ў іх 
фар му лі роў цы. Што та кое аба-
вяз кі? Яны не зво дзяц ца толь кі 
да на леж на га вы ка нан ня пэў-
ных функ цый на сва ім ра бо чым 
мес цы. Гэ та нор мы год ных, у 
глы бо кім сэн се, па во дзін у да-
чы нен ні да сва ёй дзяр жа вы, а 
так са ма на прад пры ем стве, ва 
ўста но ве, ва ўза е ма ад но сі нах 
з кі раў ні ка мі і пад на ча ле ны-
мі, у ка лек ты ве, у гра мад скіх 
мес цах, у сям'і, на пры ро дзе, 

у да чы нен ні да ка лег, сяб роў, 
не зна ё мых лю дзей. Ка лі ча-
ла век іх на ўмыс на па ру шае, а 
то і іг на руе, то за ко ны па він ны 
па ка заць яму, мяк ка ка жу чы, 
яго па мыл ку. Чым менш та кіх 
па мы лак, тым больш па рад ку, 
спа кою і зго ды ў гра мад стве і ў 
ду шы ча ла ве ка.

— Па тра ды цыі асен няя 
се сія Па ла ты прад стаў ні коў 
бюд жэт ная. Дэ пу та ты пры-
ма юць удзел у рас пра цоў цы 
га лоў на га фі нан са ва га да-
ку мен та кра і ны на на ступ ны 
год?

— Пры ма юць. Ня даў на пра-
ект бюд жэ ту Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь на 2015 год быў аб мер ка-
ва ны на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма 
Са ве та Мі ніст раў.

— Мож на ча каць пры няц ця 
доб ра пра пра ца ва на га, зба-
лан са ва на га і рэа ліс тыч на га 
да ку мен та?

— На гэ та на стро е ны ўсе 
ўдзель ні кі бюд жэт на га пра цэ-
су. Урад і пар ла мент яшчэ ча кае 
знач ная ра бо та над бюд жэт ны-
мі па зі цы я мі.

— Ула дзі мір Паў ла віч, 
асен няя се сія бу дзе на пру-
жа най?

— У па ста ян ных ка мі сі ях 
па ла ты ўжо больш за 50 за-
ко на пра ек таў, амаль па ло ва 
з якіх пра пра цоў ва ец ца да аб-
мер ка ван ня ў дру гім чы тан ні. 
Ся род гэ тых да ку мен таў блок 
па пра вак у дзей нае за ка на даў-
ства па пы тан нях гас па дар чых 
та ва рыст ваў, пры ва ты за цыі 
дзяр жаў най ма ё мас ці, га ран-
та ва най кам пен са цыі бан каў-
скіх укла даў фі зіч ных асоб, 
аба ро ны ін фар ма цыі, за бес пя-
чэн ня па гра ніч най бяс пе кі, су-
праць дзе ян ня ганд лю людзь мі, 
ле ка вых срод каў. Ідуць уз гад-
няль ныя пра цэ ду ры па пра ек це 
За ко на «Аб рын ку каш тоў ных 
па пер». Ня даў на на раз гляд дэ-
пу та таў уне се ны пра ект Ляс-
но га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Да ку мен ты пра цяг ва юць 
па сту паць. Так што се сія бу дзе 
змяс тоў на на сы ча най і, я ўпэў-
не ны, плён най.

Аляк сандр ФІ ЛІ МО НАЎ.

ПРА ВОЎ БЕЗ АБА ВЯЗ КАЎ НЕ БЫ ВАЕ

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

ПОЎ НЫ АБО ЧАСТ КО ВЫ ПОС ПЕХ?
Што мо жа пе ра шко дзіць урэ гу ля ван ню кан флік ту на ўсхо дзе Укра і ны

ПЛЮС 80 МІЛЬ Ё НАЎ
Па вы ні ках жніў ня зо ла та ва лют ныя рэ зер вы на шай 
кра і ны, згод на з ме та да ло гі яй МВФ, па вя лі чы лі ся на 
80 млн до ла раў ЗША і, па вод ле па пя рэд ніх звес так, на 
1 ве рас ня скла лі 6 291,5 млн до ла раў у эк ві ва лен це.

У на цы я наль ным вы зна чэн ні рэ зер вы па вя лі чы лі ся на 89,3 
млн до ла раў і на 1 ве рас ня скла лі 7 269,1 млн. «Па ве лі чэн ню 
зо ла та ва лют ных рэ зер ваў спры я ла ста ноў чае саль да куп лі-
про да жу На цы я наль ным бан кам за меж най ва лю ты і раз мя-
шчэн не ва лют ных аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан саў на ўнут-
ра ным рын ку кра і ны, — па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў Нац бан ка. — Пры гэ тым у жніў ні ўра дам і 
На цы я наль ным бан кам бы лі вы ка на ны ў поў ным аб' ёме знеш-
нія і ўнут ра ныя аба вя за цель ствы ў за меж най ва лю це».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

АЎ ТА МА БІЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА СТА ЛА 
ДА РА ЖЭЙ ШЫМ

З 9 ве рас ня зноў па вя лі чы лі ся цэ ны на аў та ма біль нае 
па лі ва, па ве дам ляе прэс-служ ба кан цэр на «Бел наф-
та хім».

Ця пер кошт ад на го літ ра ды зель на га па лі ва (К4) скла дзе 
10 950 руб лёў (учо ра бы ло 10 500 руб лёў), бен зі ну АІ-95 —
10 850 руб лёў (10 400 руб лёў), АІ-92 — 10 100 руб лёў (бы ло 
9 700 руб лёў). На га даю, што да гэ та га апош няе па вы шэн-
не роз ніч ных і ад пуск ных цэн на наф та пра дук ты ад бы ло ся
19 жніў ня і скла ла ў ся рэд нім 4,3%.

Сяр гей КУР КАЧ.

МУЖ НАЯ АЛЕ НА
Па дзя ку за не па срэд ны ўдзел у за бес пя чэн ні гра мад-
ска га па рад ку на тэ ры то рыі ра ё на і га дзін нік з гра ві роў-
кай «За аса біс тую муж насць» атры ма ла з рук на чаль ні-
ка Ма гі лёў ска га РА УС Паў ла Смір но ва дзе вя ці клас ні ца 
ся рэд няй шко лы вёс кі Ус ход Але на Гор ская.

Але на зра бі ла 
не ве ра год ны для 
дзяў чын кі ўчы нак, 
на які здоль ны не 
кож ны муж чы на. 
Гу ля ю чы з сяб ра мі 
ў вя чэр ні час ка ля 
во зе ра, яна па чу ла 
кры кі аб да па мо зе 
і кі ну ла ся на вы руч-
ку. Ка лі ўба чы ла, 
як адзін муж чы на 
па ва ліў дру го га на 
зям лю і б'е на га мі, 
яна па ча ла яго ад-
цяг ваць. На крыў-
дзі це ля гэ та па-
дзей ні ча ла пра цве-
ра жаль на, ён па кі-
нуў сваю ах вя ру і 
ўцёк. А дзяў чы на 
ад ра зу ж вы зва ла 
«хут кую да па мо гу» 
і да апош няй хві лі ны зна хо дзі ла ся ка ля па цяр пе ла га. Пра 
муж ны ўчы нак ву ча ні цы ця пер ве да юць не толь кі ў шко ле, 
пе рад вуч ня мі і на стаў ні ка мі якой уз на га ро дзі лі дзяў чы ну, але 
і ва ўсёй вёс цы. Што да ты чыц ца крыў дзі це ля, то ён за тры ма-
ны, у да чы нен ні да яго рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПАД ВЕТ РА ЗЕМ
Брас таў ча нін сам па бу да ваў ях ту і спус ціў яе на ва ду.

Пра гра міст Дзміт рый Су яр каў ажыц ця віў пер шае проб нае 
пла ван не па Му хаў цы на ях це, якую ён уз во дзіў не каль кі га-
доў. Ра ней Дзміт рый пла на ваў пе ра ся чы Ці хі акі ян і здзейс-
ніць па да рож жа ва кол све ту, але ця пер, пра вёў шы пер шае 
пла ван не, зра зу меў, што для та кой экс пе ды цыі яго суд на 
за ма лое. Але бы лы на вед валь нік брэсц ка га клу ба юных 
ма ра коў на адзін крок на блі зіў ся да сва ёй дзі ця чай ма ры 
аб вя лі кіх вод ных па да рож жах.

Пад тры маць Дзміт рыя пры еха лі яго сяб ры і ад на дум цы з 
Мін ска. Ях та Оleksa пад бе лым вет ра зем у вы хад ны дзень 
пры цяг ну ла ўва гу мно гіх брас таў чан.

Яна СВЕ ТА ВА.

«ПЕ РА ХА ПІЎ» СА МА ЗА БОЙ ЦУ
У ста лі цы вы ра та валь нік пра ду хі ліў су іцыд, сха піў шы 
са ма за бой цу за но гі.

Вы клік ра бот ні кам МНС па сту піў уве ча ры: на 19-м па вер-
се до ма па ву лі цы Ці ма шэн кі муж чы на рых та ваў ся раз ві тац-
ца з жыц цём. Ён ста яў на ка зыр ку ло джыі і ха цеў скок нуць 
уніз. У мо мант па дзен ня вы ра та валь нік сха піў 56-га до ва га 
муж чы ну за но гі. По тым ра зам з на пар ні кам вы ра та ва на га 
ча ла ве ка транс пар та ва лі на дах до ма і пе рад алі ме ды кам. 
Муж чы ну да ста ві лі ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя.

ДЗІ ЦЯ ВЫ ПА ЛА З АКНА
Па кі ну тая до ма без на гля ду шас ці га до вая дзяў чын ка 
ўпа ла з шос та га па вер ха.

Тра ге дыя ад бы ла ся ў ста лі цы пас ля поў на чы: у цэнтр апе-
ра тыў на га ўпраў лен ня Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня МНС 
у 0.19 па ве да мі лі пра па дзен не дзі ця ці з акна ква тэ ры на 
шос тым па вер се на ка зы рок кра мы па ву лі цы Сла бад ской. 
У 0.32 бры га да хут кай ме ды цын скай да па мо гі кан ста та ва ла 
смерць дзяў чын кі... Як бы ло ўста ноў ле на па пя рэд не, Крыс-
ці на пра жы ва ла ў здым най ква тэ ры ра зам з ма ці, жан чы-
най 1986 го да на ра джэн ня. На мо мант тра ге дыі дзяў чын ка 
зна хо дзі ла ся ў ква тэ ры ад на: ма ці за гі ну лай з'я ві ла ся толь кі 
ка ля 1.20 но чы. Рас сле да ван не аб ста він зда рэн ня пра во-
дзіць упраў лен не След ча га ка мі тэ та г. Мін ска.

ЗА ТРЫ МА ЛІ «АЛ КА БУС»
Су пра цоў ні кі ДПС ад дзе ла ДАІ і ад дзе ла ахо вы пра ва-
па рад ку і пра фі лак ты кі Каст рыч ніц ка га РУ УС ста лі цы 
за тры ма лі на ву лі цы Сце бя нё ва двух жы ха роў Гро дзен-
скай воб лас ці, якія не за кон на ўвез лі на тэ ры то рыю на-
шай кра і ны буй ную пар тыю ал ка голь най пра дук цыі.

У са ло не мік ра аў то бу са, які на ле жаў зна ё ма му ад на го з 
за тры ма ных, зна хо дзі лі ся ты ся ча бу тэ лек га рэл кі і 172 пя ці-
літ ро выя ка ніст ры са спір та вой вад ка сцю. На ал ка голь ную 
пра дук цыю ад сут ні ча лі не аб ход ныя да ку мен ты, так са ма груз 
не быў мар кі ра ва ны ў вы зна ча ным за ка на даў ствам па рад ку. 
Пры яцель улас ні ка мік ра аў то бу са па тлу ма чыў, што га рэл ку і 
спір та вую вад касць на быў у Ра сіі для на ступ най рэа лі за цыі ў 
Грод не. За тры ма ным па гра жае ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
за не за кон ную пе ра воз ку ал ка го лю, а так са ма штраф ныя санк-
цыі ў па ме ры да 50 ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй та ва ру.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Пра мая лі нія»

УСЁ ПРА ДА ПА МО ГІ
Ка лі вас ці ка вяць асаб лі вас ці атры ман ня да па мог па ча со вай 

не пра ца здоль нас ці і да па мог сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей, 
то вы мо жа це 16 ве рас ня з 11.00 да 12.00 за даць свае пы тан ні 
пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі, якая прой дзе ў рэ дак цыі га-
зе ты «Звяз да». У «пра мой лі ніі» бу дуць удзель ні чаць пер шы 
на мес нік на чаль ні ка Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня Фон да 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва ЖАМ ЧУЖ НІ КАЎ Ула дзі-
мір Мі хай ла віч і на чаль нік ад дзе ла са цы яль на га стра ха-
ван ня ШУШ КЕТ Ак са на Юр' еў на. Спе цы я ліс там мож на бу дзе 
за даць пы тан ні па тэ ле фо не 8-017-2871871.

Па пя рэд не пы тан ні пры ма юц ца па тэ ле фо не 8-017-2923802.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Але, на дум ку мі ніст ра, у сіс тэ ме аду ка цыі пра цуе на мно га больш 

вы дат ных асоб, за слу гі якіх вар та за ах во ціць. Сяр гей Мас ке віч лі-
чыць, што да кан ца го да кож ная воб ласць па він на прад ста віць на 
зван не «За слу жа ны на стаў нік» яшчэ як мі ні мум па ад ным кан ды-
да це. Між ін шым, за раз у ста дыі рас пра цоў кі зна хо дзіц ца пы тан не 
аб увя дзен ні зван ня «На род ны на стаў нік». Гэ та бу дзе яшчэ ад на 
пры ступ ка, на якую змо жа ўзняц ца пе да гог.

— Тыя ідэі, якія вы спя ва юць у пра фе сій най су поль нас ці, праф-
са юз заў сё ды да во дзіць да ве да ма і Мі ніс тэр ства аду ка цыі, і ін шых 
дзяр жаў ных ор га наў кі ра ван ня, — за зна чыў на мес нік стар шы ні 
ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Ра ман 
ДА ПІ РА. — Рост над ба вак за на яў насць ква лі фі ка цый ных ка тэ го рый 
— гэ та тое, да ча го мы імк ну лі ся апош нія тры-ча ты ры га ды. На ша 
ўва га бы ла пры ка ва на да боль шай ды фе рэн цы я цыі ў апла це пра цы 
па між пе да га гіч ны мі ра бот ні ка мі, якія ма юць пер шую, вы шэй шую 
ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі і ка тэ го рыю «на стаў нік-ме та дыст». Для 
нас гэ та бы ло асноў най за да чай. Маг чы ма, яе вы ра шэн не пад штурх-
не ма ла дых спе цы я ліс таў па гля дзець на шко лу і ўво гу ле на сіс тэ му 
аду ка цыі як на сіс тэ му свай го доў га тэр мі но ва га раз віц ця, сва ёй 
доў га тэр мі но вай кар' е ры. Да пла та за на яў насць ква лі фі ка цый най 
ка тэ го рыі ця пер бу дзе зай маць у за роб ках на стаў ні каў знач на боль-
шую «ва гу». І гэ та пра віль на...

Але нам ёсць яшчэ над чым пра ца ваць. Два га ды та му мы па 
прось бе Мі ніс тэр ства аду ка цыі рас пра ца ва лі свае пра па но вы па 
на паў нен ні са цы яль на га па ке та для пе да го гаў з улі кам во пы ту су сед-
ніх кра ін, у які ўвай шлі пы тан ні пен сій на га за бес пя чэн ня, жыл лё выя 
пы тан ні, га ран тыі ў сфе ры аду ка цыі, кам пен са цыі вы дат каў на пра-
езд, зніж кі на ка му наль ныя па слу гі, ма біль ную су вязь і мно гія ін шыя 
за ха ды. Штось ці з на шых пра па ноў ужо па кры се па ча ло ўка ра няц ца 
(на прык лад, з'я ві лі ся са цы яль ныя та ры фы на ма біль ную су вязь для 
пе да го гаў. — Аўт.). Штось ці яшчэ зна хо дзіц ца ў ста дыі раз гля ду... 
Нам зда ец ца вель мі ці ка вым до свед на шых ка лег з Ка зах ста на, дзе 
пе да го гам у апош нія га ды вы плач ва ец ца да па мо га на азда раў лен-
не ў па ме ры не мен шым за служ бо вы аклад. Больш за тое, за раз у 
Ка зах ста не вы ра ша ец ца пы тан не аб па ве лі чэн ні гэ тай да па мо гі да 
па ме ру двух служ бо вых акла даў.

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
Аляк сандр ЖУК лі чыць не аб ход ным зра біць на вед ван не му зе яў для 
пе да го гаў бяс плат ным, а на бі ле ты ў тэ ат ры прак ты ка ваць зніж кі, 
каб пе да го гі ме лі маг чы масць для ўлас на га са ма раз віц ця і па шы-
рэн ня кру га гля ду.

— Ад та го, які на стаў нік бу дзе пра ца ваць з пад рас та ю чым па ка-
лен нем, ад са цы яль на га са ма ад чу ван ня пе да го га за ле жыць вы ха-
ван не пра фе сі я на лаў, а зна чыць, бу ду чы ня на шай кра і ны, — пад-
крэс лі вае Аляк сандр Жук. — І ка лі мы хо чам ба чыць вы нік, зна чыць, 
па він ны пад трым лі ваць пра фе сі я на лаў.

На пя рэ дад ні Дня на стаў ні ка пе рад ува хо дам у га лоў ны пе да га гіч-
ны ўні вер сі тэт кра і ны з'я віц ца скульп тур ная кам па зі цыя «На стаў ні ца 
пер шая мая», якая, маг чы ма, пры му сіць гра мад ства за ду мац ца над 
ро ляй на стаў ні ка ў на шым жыц ці.

— Ка лі ка заць аб па вы шэн ні прэ сты жу пра фе сіі пе да го га, то гэ та 
не толь кі фі нан са вая пад трым ка і ма тэ ры яль нае сты му ля ван не. Пра 
ра бо ту пе да го га баць кі і со цы ум мяр ку юць па яе якас ці, па ўзроў ні 
да сяг нен няў яго на ву чэн цаў. А гэ та зна чыць, што пе да гог па ві нен 
мець мак сі маль на шмат ча су і маг чы мас цяў для та го, каб якас на 
пад рых та вац ца да ву чэб ных за ня ткаў. Але, на жаль, сён ня пе да го гі 
вы му ша ны вы кон ваць шмат не ўлас ці вых ім функ цый, у вы ні ку ча го 
мы страч ва ем якасць аду ка цыі — тое, на што ў пер шую чар гу па ві нен 
пра ца ваць пе да гог, — кан ста та ва ла пер шы на мес нік на чаль ні ка 
Упраў лен ня аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма Жан на ВА РА БЕЙ.

Раз мо ва іш ла так са ма пра тое, што сён ня най маль ні ку ў сіс тэ ме 
аду ка цыі вель мі скла да на пад вес ці ма ты ва цый ную ба зу пад тое, каб 
ма ла ды спе цы я ліст за стаў ся ў яго пра ца ваць. Па вы шэн не за роб каў, 
якое ад бы ло ся з 1 ве рас ня, ма ла дых пе да го гаў за кра ну ла ў най мен-
шай сту пе ні. Да атры ман ня ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі ім яшчэ трэ ба 
«да рас ці». Але ці хо піць цярп лі вас ці ў ма ла дых на стаў ні каў? Або ім 
пра сцей бу дзе праз два га ды збег чы з аду ка цыі ў ін шую сфе ру?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Урад Бе ла ру сі за цвер дзіў пра жы тач ны 
мі ні мум для асноў ных са цы яль на-дэ ма гра-
фіч ных груп на сель ніц тва і Па ла жэн не аб 
па рад ку раз лі ку бюд жэ ту пра жы тач на га 
мі ні му му па асноў ных са цы яль на-дэ ма гра-
фіч ных гру пах і ў ся рэд нім на ду шу на сель-
ніц тва. Та кое ра шэн не зме шча на ў па ста-
но ве Са ве та Мі ніст раў ад 4 ве рас ня 2014 
го да ну мар 865, якая ўсту пае ў сі лу з 17 
ве рас ня, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра да.

Як ад зна чы ла на чаль нік упраў лен ня 
комп лекс на га ана лі зу Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Тац ця на Юш ке віч, 
па ста но ва ну мар 865 рас пра ца ва на ў ад-
па вед нас ці з ар ты ку лам 5 за ко на «Аб уня-
сен ні змя нен няў і да паў нен ня ў не ка то рыя 
за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях 
вы зна чэн ня пра жы тач на га мі ні му му».

Ця пер пра жы тач ны мі ні мум скла да ец-
ца з мі ні маль ных на бо раў пра дук таў хар-
ча ван ня для асноў ных са цы яль на-дэ ма-
гра фіч ных груп на сель ніц тва; не хар чо вых 
та ва раў і па слуг, кошт якіх вы зна ча ны як 
фік са ва ная до ля ў па ме ры 77 пра цэн таў 
ад кош ту мі ні маль на га на бо ру пра дук таў 
хар ча ван ня.

«На бо ры пра дук таў хар ча-
ван ня сфар мі ра ва ны на асно ве 
норм фі зі я ла гіч ных па трэб нас-
цяў у хар чо вых рэ чы вах і энер-
гіі для роз ных груп да рос ла га 
і дзі ця ча га на сель ніц тва. Пра-
дук то выя на бо ры ад па вя да юць 

па тра ба ван ням ра цы я наль на га хар ча ван ня 
і за хоў ва юць не аб ход ную энер ге тыч ную 
каш тоў насць і хі міч ны са стаў, — рас тлу-
ма чы ла прад стаў нік мі ніс тэр ства. — Фік-
са ва ная до ля вы зна ча на на пад ста ве афі-
цый най ста тыс тыч най ін фар ма цыі Бел ста-
та аб фак тыч ных спа жы вец кіх рас хо дах 
ма ла за бяс пе ча ных хатніх гас па да рак за 
апош нія пяць га доў (з 2009 па 2013 год 
уключ на), а так са ма за пер шы квар тал бя-
гу ча га го да».

Па вод ле яе слоў, для вы зна чэн ня фік-
са ва най до лі не хар чо вых та ва раў і па слуг 
уліч ва лі ся та кія спа жы вец кія ар ты ку лы 
рас хо даў ма ла за бяс пе ча ных хатніх гас-
па да рак, як рас хо ды на адзен не, абу так, 
тка ні ну; мэб лю, прад ме ты бы та во га пры-
зна чэн ня; аса біс тыя па слу гі, прад ме ты аса-
біс та га ка ры стан ня; жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі; ахо ву зда роўя; па слу гі аду ка цыі; 
па слу гі гра мад ска га транс пар ту; су вязь.

Па ла жэн нем вы зна ча ны па ра дак раз лі-
ку бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му (БПМ), 
за ма цоў ва ец ца пе ры яд дзе ян ня БПМ пры 
яго што квар таль ным за цвяр джэн ні Мі ніс-
тэр ствам пра цы і са цы яль най аба ро ны (да 

гэ та га ча су БПМ за цвяр джаў ся ра шэн нем 
ура да).

Мі ніс тэр ствам пра цы і са цы яль най аба-
ро ны БПМ па асноў ных са цы яль на-дэ ма-
гра фіч ных гру пах і ў ся рэд нім на ду шу на-
сель ніц тва бу дзе за цвяр джац ца (як і ра ней 
ура дам) у цэ нах апош ня га ме ся ца кож на га 
квар та ла. Так, БПМ на пе ры яд з 1 лю та га па 
30 кра са ві ка — у цэ нах снеж ня; з 1 мая па 
31 лі пе ня — у цэ нах са ка ві ка; з 1 жніў ня па 
31 каст рыч ні ка — у цэ нах чэр ве ня; з 1 ліс та-
па да па 31 сту дзе ня — у цэ нах ве рас ня.

БПМ раз ліч ва ец ца для шас ці асноў ных 
са цы яль на-дэ ма гра фіч ных груп на сель ніц-
тва — пра ца здоль нае на сель ніц тва; пен-
сі я не ры; сту дэн ты; дзе ці ва ўзрос це да 3 
га доў; ад 3 да 6 га доў; ад 6 да 18 га доў.

У якас ці бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му-
му ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва пры ма-
ец ца ся рэд не ду ша вы бюд жэт пра жы тач на-
га мі ні му му сям'і з ча ты рох ча ла век.

Кошт пра дук таў хар ча ван ня, што ўклю-
ча ец ца ў БПМ у ся рэд нім на ду шу на сель-
ніц тва, вы зна ча ец ца як кошт мі ні маль на га 
на бо ру пра дук таў хар ча ван ня для сям'і з 
ча ты рох ча ла век (муж чы ны пра ца здоль-
на га ўзрос ту, жан чы ны пра ца здоль на га 
ўзрос ту, хлоп чы ка ва ўзрос це 13 га доў і 
дзяў чын кі ва ўзрос це 7 га доў).

Па ра дак раз лі ку рас хо даў на ўзно сы і 
пла ця жы не змя ніў ся для БПМ у ся рэд нім 
на ду шу на сель ніц тва і для БПМ пра ца-
здоль на га на сель ніц тва.

ПРА ЖЫ ТАЧ НЫ МІ НІ МУМ
БУДЗЕ РАЗ ЛІЧ ВА Ц ЦА 

ПА-НО ВА МУ

ШТО Ў СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ 
ПА КЕ ЦЕ 
ДЛЯ ПЕ ДА ГО ГА?

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

Уда ры лі бра кань е раў «па кі шэ ні»
Пас ля ўступ лен ня ў сі лу но вых пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай 
гас па дар кі і па ля ван ня коль касць па ру шэн няў у гэ тай сфе-
ры зні зі ла ся, кан ста ту юць у Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Так, за лі пень-жні вень вы яў ле на 120 фак таў не вы ка нан ня пра ві лаў 
з бо ку па ляў ні чых і ка рыс таль ні каў угод дзяў, што на 20 пра цэн таў 
менш, чым за ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд. Пры гэ тым пад час не за-
кон ных па ля ван няў за гі ну ла на шмат менш дзі кіх жы вёл: за два ме-
ся цы ўся го 9 асо бін ві даў, якія нар му юц ца (лось, дзік, алень і інш.), 
у той час як ле тась іх бы ло 25.

У Дзярж ін спек цыі на га да лі, што ма гут ным стры маль ным фак та-
рам ста ла ўзмац нен не ад каз нас ці за не ле галь нае па ля ван не. З 26 
чэр ве ня су мы для раз лі ку па крыц ця шко ды за не за кон ную зда бы чу 
дзі кіх жы вёл па вя лі чы лі ся ў ся рэд нім у тры ра зы.

Апроч гэ та га, у кра і не пра цяг ва ец ца пра ца над удас ка на лен нем 
за ка на даў чых нор маў у сфе ры па ля ван ня. Пла ну ец ца ўвя дзен не ў 
Кры мі наль ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь да дат ко ва га ар ты ку ла, які 
пра ду гледж вае кры мі наль ную ад каз насць за транс пар ці роў ку і раз-
бор туш дзі кіх жы вёл без да зволь ных да ку мен таў, у той час як за раз 
гэ тыя па ру шэн ні цяг нуць за са бой ад мі ніст ра цый ную ад каз насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

CоцыумCоцыум  ��

Да моў ле нас ці, да сяг ну тыя 5 ве рас ня ў Мін ску пад час 
су стрэ чы трох ба ко вай кан такт най гру пы па Укра і не, 
мо гуць за вяр шыц ца поў ным пос пе хам у спы нен ні кро-
ва пра ліц ця, а мо гуць і част ко вым, што дасць ба кам час 
для та го, каб ака заць эфек тыў ную да па мо гу па цяр пе лым 
удзель ні кам гра ма дзян скай вай ны, у тым лі ку і мір на му 
на сель ніц тву. У лю бым вы пад ку, гэ та доб ры па ча так на 
фо не па ста ян на га ва ен на га про ці бор ства мі ну лых дзён 
і вя лі кіх ах вяр, не аб ход насць якіх цяж ка рас тлу ма чыць. 
Якія праб ле мы мо гуць па ўстаць у да лей шым урэ гу ля ван-
ні ця пе раш няй цяж кай сі ту а цыі на ўсхо дзе Укра і ны?

Над зеі да дае і пункт, 
у ад па вед нас ці з якім 
па ві нен быць пры ня ты 
за кон аб не да пу шчэн ні 
пе ра сле ду і па ка ран ня 
асоб «у су вя зі з па дзея мі, 
якія ме лі мес ца ў 
асоб ных ра ё нах Да не цкай 
і Лу ган скай аб лас цей 
Укра і ны». 


