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Ві зіт кі раў ні ка Бе ла ру сі 
ў Рэс пуб лі ку Мал до ва, што 
ад быў ся 24–25 ве рас ня 
2014 го да, не ча ка на вы клі каў 
не ад на знач ную рэ ак цыю 
ў не ка то рых ра сій скіх ме дыя. 
На прык лад, у па ве дам лен ні 
ўплы во ва га рэ сур су «РИА 
Новости» ад зна ча ец ца, 
што «ў Кі шы нёў Лу ка шэн ка 
па ехаў, каб пра дэ ман стра ваць 
ад роз насць сва ёй па лі ты кі ад 
Ра сіі», «вы ка заць ла яль насць 
еў ра ін тэг ра цыі Мал до вы» 
ды «зноў ка го-не будзь 
пры мі рыць».

Ра сій скі жур на ліст не знай шоў у ад но-
сі нах Бе ла ру сі і Мал до вы «эка на міч на га 
склад ні ка», бо, лі чыць, што «бе ла рус кі 
ры нак над та ма лы».

Са праў ды, трэ ба пра ана лі за ваць па-
езд ку бе ла рус ка га лі да ра ў Кі шы нёў у 
яе эка на міч ным і па лі тыч ным ас пек тах, 
зы хо дзя чы з кан тэкс ту су час ных мал даў-
ска-бе ла рус кіх ста сун каў.

ЭКА НА МІЧ НЫ СКЛАД НІК 
Па вы ні ках 2013 го да ганд лё вы аба рот 

па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Рэс пуб лі кай 
Мал до ва да сяг нуў ад зна кі ў 360 млн до-
ла раў, па вя лі чыў шы ся з 2000 го да амаль 
у 5 ра зоў. Ста ноў чае саль да для на ша-
га бо ку скла ла ся ка ля 180 млн до ла раў. 
Па аб' ёмах экс пар ту ай чын най пра дук-
цыі Рэс пуб лі ка Мал до ва з'яў ля ец ца чац-
вёр тым ганд лё вым парт нё рам Бе ла ру сі 
ся род кра ін СНД (пас ля Ра сіі, Укра і ны, 
Ка зах ста на) і зай мае 16-ты ра док ся род 
кра ін све ту.

На прык лад, на па трэ бу мал даў скай 
сель скай гас па дар кі за раз вы ка рыс-
тоў ва ец ца ка ля 30 ты сяч бе ла рус кіх 
трак та роў, што скла дае ка ля 90% уся го 
трак тар на га пар ка Мал до вы. Бе ла русь 
мае на тэ ры то рыі Мал до вы ўлас ную та-
ва ра пра вод ную сет ку, якая ўклю чае ка ля 
60-ці кам па ній; акра мя та го, з удзе лам 
бе ла рус ка га ка пі та лу ство ра ны ганд лё-
вы дом «МТЗ-Лі дар», ганд лё вая кам па-
нія «Ке ра мін», су мес ныя прад пры ем ствы 

«Вес тойл», «Сан та-Брыз», «Аг ра бел-
мілк».

Між ін шым, і для Мал до вы су пра цоў-
ніц тва з Бе ла рус сю вы гад нае.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь на бы вае ка ля 
35% ві на роб чай пра дук цыі з Мал до вы, 
з'яў ля ю чы ся дру гім у све це ім пар цё-
рам гэ тых та ва раў. Та кое ўза е ма дзе ян не 
з'яў ля ец ца над звы чай ак ту аль ным для 
Кі шы нё ва, асаб лі ва з улі кам та го, што 
чар го выя ра сій скія аб ме жа ван ні пры му-
сі лі мал даў скіх вы твор цаў знач на скара-
ціць аб' ёмы ўлас най пра дук цыі. Згод на са 
звест ка мі На цы я наль на га бю ро ста тыс-
ты кі Рэс пуб лі кі Мал до ва, вы твор часць 
кань я ку зні зі ла ся на 55,5%, ві на — на 
22,7%, шам пан ска га — на 53,5% у па-
раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну-
ла га го да.

Та кім чы нам, эка на міч нае су пра цоў-
ніц тва Бе ла ру сі і Мал до вы зна хо дзіц ца 
на до сыць вы со кім уз роў ні і мае па тэн-
цы ял для па шы рэн ня. У пла нах ба коў — 
вы вес ці па каз чы кі ўза ем на га ганд лю да 
500 млн до ла раў па вы ні ках гэ та га го да, 
а ў бу ду чы ні, згод на з ацэн кай бе ла рус-
ка га Прэ зі дэн та, у якас ці перс пек тыў най 
за да чы трэ ба ста віць бе ла рус ка-мал-
даў скі та ва ра зва рот не менш за адзін 
міль ярд.

«НЕ РАБІЦЬ ТРАГЕДЫІ» 
Са праў ды, кі раў нік Бе ла ру сі за клі каў 

«не ра біць тра ге дыі з еў ра ін тэг ра цыі 
Мал до вы», што вы гля дае цал кам слуш-
на з улі кам знеш не па літ ачных і ўнут ра-
ных рэа лій гэ тай кра і ны. Куль тур ны мі і 
гіс та рыч ны мі по вя зя мі Мал до ва моц на 
злу ча на з Ру мы ні яй, якая з'яў ля ец ца 
асноў ным пра вад ні ком «еў ра пей ска га 
вы ба ру» Кі шы нё ва. Моц ныя пра ру мын-
скія па зі цыі іс ну юць у кі раў ні чых элі тах 
Мал до вы, най перш у МЗС, ад мі ніст ра цыі 
мал даў ска га прэ зі дэн та, спе цы яль ных 
служ бах.

Бу ду чыя пар ла менц кія вы ба ры на ў-
рад ці сур' ёз на паў плы ва юць на знеш-
нюю па лі ты ку мал даў ска га кі раў ніц тва, 
бо т. зв. «пра ра сій скія пар тыі» ў Мал до ве 
з'яў ля юц ца та кі мі хі ба што ўмоў на (а па 
фак це кант ра лю юц ца мяс цо вым буй ным 
біз не сам), а ў гра мад стве пра ра сій скія 
на строі так са ма не ма юць ві да воч най 
пе ра ва гі.

Не з'яў ля ец ца кан сэн сус най для мал-
даў ска га со цы у му так са ма і курс еў ра ін-
тэг ра цыі, які пад трым лі ва юць уся го ка ля 
40% жы ха роў, пры гэ тым пе ра важ на ў 
ста лі цы. Та кі па дзел гра мад ства ад нос-
на цы ві лі за цый на га вы ба ру над та на-
гад вае сі ту а цыю ў су сед няй Укра і не, 

дзе кан флікт так са ма па чы наў ся з еў-
ра пей ска га па гад нен ня аб аса цы я цыі, 
ра сій скіх па гроз санк цы я мі ды ін шых 
гуль няў вя лі кіх дзяр жаў за па шы рэн не 
сфе ры ўплы ву.

Ві да воч на, што ў імя за ха ван ня мі ру 
буй ным геа па лі тыч ным гуль цам трэ ба па-
во дзіць ся бе па важ на і не да пус каць дэ ста-
бі лі за цыі яшчэ ад ной кра і ны. Ба чыц ца, што 
ў да чы нен ні да Мал до вы Бру сель, Бу ха-
рэст і Кі шы нёў вы му ша ны ўліч ваць па зі цыю 
Маск вы, а Крам лю вар та пры слу хац ца да 
бе ла рус ка га Прэ зі дэн та і «не ра біць тра ге-
дыі», а за мест санк цый і гвал ту пра па на-
ваць мал даў ска му бо ку «да рож ную кар ту» 
су пра цоў ніц тва з Мыт ным са юзам.

ПА ВА ЖАЦЬ 
ВЫ БАР НА РО ДАЎ 

Яшчэ ад ным ба лю чым пы тан нем пры 
аб мер ка ван ні мал даў скай праб ле ма ты кі 
з'яў ля ец ца сі ту а цыя ва кол Пры дняст роўя, 
дзе ўжо больш за 20 га доў ва ўмо вах эка-
на міч най бла ка ды іс нуе не пры зна ная, але 
дэ-фак та не за леж ная, Пры дняст роў ская 
Мал даў ская Рэс пуб лі ка (ПМР), якая мае 
ўсе не аб ход ныя ат ры бу ты су ве рэн най 
дзяр жаў нас ці (ор га ны ўла ды, гро шы, вой-
ска, ме жы і г. д.).

Ад ча соў ства рэн ня ПМР дэк ла руе 
сваю лаяль насць да Ра сіі, і сён ня ад ным 
з па сту ла таў знеш няй па лі ты кі пры дняст-
роў ска га кі раў ніц тва з'яў ля ец ца да лу-
чэн не да пра цэ саў еў ра зій скай ін тэ гра-
цыі. Між тым суб' ект насць Пры дняст роўя 
па-ра ней ша му ад маў ля ец ца не толь кі ў 
Бру се лі і Кі шы нё ве, але і ў Маск ве, дзе 
шэ раг па лі ты каў раз гля да юць край вы-
ключ на ў воб ра зе свое асаб лі вых «кай-
да ноў» для Мал до вы: Кі шы нёў, які не 
ў ста не кант ра ля ваць улас ныя ме жы, 
моц на аб ме жа ва ны ў маг чы мас цях су-
пра цоў ніц тва з ЕС і НА ТА. Акра мя та го, 

лю бая фор ма фе дэ ра лі за цыі Мал до вы 
з удзе лам Ты рас па ля ка рэн ным чы нам 
зме ніць элек та раль нае по ле кра і ны і лік-
ві дуе маг чы масць геа па лі тыч на га ма неў-
ру ў той ці ін шы бок.

Та кая стра тэ гія рас пра ца ва на ў Крам-
лі до сыць даў но, але спро ба яе рэа лі за-
ваць з пры няц цем т. зв. «пла на Ко за ка» 
(у 2003 го дзе на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та РФ) су стрэ ла су праць-
дзе ян не за ход ніх дзяр жаў і бы ла ад моў-
ле на та га час ным прэ зі дэн там Мал до вы 
Ва ро ні ным.

Ад на ча со ва і кі раў ні чыя элі ты ў Ты-
рас па лі вель мі кры тыч на ста вяц ца да 
лю бых фор маў аб' яд нан ня з Мал до вай. 
Не па срэд на на мес цы лепш ві даць, што 
мал до ва-пры дняст роў скі кан флікт — гэ-
та не прос та гра ма дзян ская вай на, але 
су праць ста ян не роз ных ідэн тыч нас цяў. 
Ця пер кан флікт но сіць «за ма ро жа ны ха-
рак тар», але спро ба ўцяг нуць Пры дняст-
роўе ва ўнут ры мал даў скія па лі тыч ныя 
раз бор кі зу сім не пры вя дзе да пе ра ары-
ен та цыі Мал до вы, як тое зда ец ца асоб-
ным ра сій скім «стра тэ гам», але, хут чэй, 
ад но віць вай ну з но вай сі лай.

Кі раў ніц тву ЕС і дзяр жаў Мыт на га 
са ю за трэ ба раз гля даць па асоб ку пры-
дняст роў скае і мал даў скае пы тан ні згод-
на з пра вам на цый на са ма вы зна чэн не 
і спа кой на ста віц ца да цы ві лі за цый на га 
вы ба ру на ро даў.

У ін шым вы пад ку, ка лі пе ра тва раць 
ма лыя дзяр жа вы ў по ле для кан ку рэн цыі 
ін тэ гра цый, то рэ гі ён дэ ста бі лі за цыі з ус-
хо ду Укра і ны мо жа па шы рыц ца да лей на 
мал даў скую тэ ры то рыю, што ство рыць 
не па срэд ную не бяс пе ку ме жам Еў ра пей-
ска га са ю за і тран зі ту энер га нось бі таў з 
Ра сіі асоб ным еў ра пей скім кра і нам.

Тыя зла сліў цы, што сцвяр джа юць, 
быц цам афі цый ны Мінск атрым лі вае «пі-
яр», пра па ноў ва ю чы пля цоў ку для пе ра-
моў ба кам вай ны ва Укра і не, мо гуць быць 
упэў не ны, што бе ла рус кая дып ла ма тыя 
зро біць усё маг чы мае для та го, каб не 
атры маць па доб ны «пі яр» у да чы нен ні 
да Мал до вы, пры гэ тым зы хо дзя чы не 
толь кі з на цы я наль ных праг ма тыч ных ін-
та рэ саў, улас на га ра зу мен ня еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі, але, у пер шую чар гу, з цвя ро-
за га ро зу му і імк нен ня да мі ру і бяс пе кі 
на пла не це.

Аляксандр ШПАКОЎСКІ
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ПА ЗІ ТЫЎ НЫ ПА РА ДАК ДНЯ 
БЕ ЛА РУС КІ ПО ГЛЯД НА МАЛ ДАЎ СКІ ВІ ЗІТ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА 

ПОШ ТА СТА ЛА БЛІ ЖЭЙ ШАЙ 
Дня мі ў Дзяр жын ску ўра чыс та ад кры ла ся но вае 
ад дзя лен не паш то вай су вя зі. Аб ста ля ва нае са май 
су час най тэх ні кай, яно да зва ляе аказ ваць клі ен там 
поў ны пе ра лік па слуг, ся род якіх па ско ра ная пош-
та, элект рон ны гра шо вы пе ра вод, netліст, вы пла та 
пен сій і да па мог, пры ём пад піс кі на дру ка ва ныя СМІ. 
Да та го ж на но вай по шце і ў рэ жы ме оn-lіne мож на 
па га шаць крэ ды ты бан каў, аплач ваць па слу гі апе ра-
та раў ма біль най су вя зі і мно гае ін шае.

Для зруч нас ці ва ўтуль най клі енц кай за ле пра цу юць два 
апе ра цый ныя акны, пра па ну ец ца шы ро кі асар ты мент ма рак, 
паш то вак, кан вер таў, кар так і фі ла тэ ліс тыч най пра дук цыі, а 
так са ма дру ка ва ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

Ва ўра чыс тым ад крыц ці ад дзя лен ня су вя зі пры ма лі ўдзел 
стар шы ня Дзяр жын ска га рай вы кан кама Мі ка лай Ар цюш-
ке віч, ды рэк тар Мінск ага фі лі яла РУП «Бел пош та» Жан на 
Ша бе ка (на фота) і, вя до ма ж, шмат лі кія жы ха ры го ра да, 
якія ча ка лі, каб пош та ста ла блі жэй, і якім паш та ві кі ўру чы лі 
па мят ныя пры зы і па да рун кі — з на дзе яй на сяб роў ства.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

ЗА ХРАС У БА ЛО ЦЕ… У СТА ЛІ ЦЫ 
У Мін ску ноч чу вы ра та валь ні кі да ста лі з ба ло та муж-
чы ну.

Пас ля апоў на чы ві да воч ца па ве да міў на «101», што на 
ву лі цы Дво ры шчы, на тэ ры то рыі Ло шыц ка га ся дзіб на-пар-
ка ва га комп лек су, не вя до мы про сіць да па мо гі.

На па чат ку на мес цы зда рэн ня вы ра та валь ні кі, якія пры-
бы лі па вы клі ку праз дзве хві лі ны, ні чо га не ўба чы лі. Але 
пас ля по шу каў за 30 мет раў ад бе ра га Свіс ла чы на ба ло-
ціс тым участ ку (ад да ле насць ад пра ез най част кі скла да ла 
100 мет раў, глы бі ня ў тым мес цы бы ла 1,2 мет ра) знай шлі 
муж чы ну, які не мог са ма стой на вы брац ца. Да ста лі муж чы-
ну 1987 го да на ра джэн ня толь кі ў дзве га дзі ны но чы. Пас ля 
агля ду ме ды ка мі вы ра та ва ны ад мо віў ся ад шпі та лі за цыі. У 
мо мант зда рэн ня, як мяр ку ец ца, муж чы на быў на пад піт ку. 
Вы ра шыў шы ска ра ціць шлях, ён пай шоў праз ляс ны ма сіў, 
за блу каў у цем ры і тра піў на за ба ло ча ны ўчас так.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ВА ГО НЕ ВЫ БУХ НУЎ ГА ЗА ВЫ БА ЛОН 
На стан цыі Ор ша-Цэнт раль ная ў ва го не гру за во га 
чы гу нач на га са ста ву ад быў ся па жар.

Са стаў з па рож ні мі рэ фры жэ ра та ра мі на ле жаў ра сій скай 
чы гун цы. Як толь кі ста ла вя до ма пра за га ран не, яго тут жа 
пе ра вя лі на за па сны пуць. Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр-
ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, унут ры ва го на вы бух нуў 
га за вы ба лон. У не па срэд най бліз ка сці ад ача га па жа ру 
зна хо дзі лі ся два пра вад ні кі. Ад на го з іх шпі та лі за ва лі з па-
пя рэд нім ды яг на зам «атру чэн не пра дук та мі га рэн ня». Дру гі 
пра вад нік не па цяр пеў. За трым кі ў ру ху цяг ні коў не бы ло. 
Пры чы на па жа ру і шко да ад яго ўста наў лі ва юц ца. У са мім 
ва го не бы ла па шко джа на аб шыў ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ФІ ЯЛ КІ» БЫ ЛІ МАЦ НЕЙ ШЫ МІ 
Мін скае «Ды на ма» са сту пі ла ў дру гім мат чы гру па вой 
ста дыі Лі гі Еў ро пы.

Італь ян ская «Фі я рэн ці на», якую ба лель шчы кі на зы ва юць 
«фі ял ка мі», на зя лё ным ды ва не «Ба ры саў-Арэ ны» пе рай-
гра ла ста ліч ную дру жы ну з лі кам 3:0. Пры гэ тым хлоп цы 
Ула дзі мі ра Жу раў ля ча сам дэ ман стра ва лі ня дрэн ны ата ку-
ю чы фут бол, ме лі доб рыя мо ман ты, але кож ны раз на шля ху 
мя ча па ўста ва лі ру кі гал кі пе ра Чып ры я на Тэ тэ ру ша ну. А 
мін скі ўруг ва ец Эр нан Фі ге рэ да на огул да ра ваў італь ян-
цам і за пус ціў мяч на тры бу ны. У ас тат ні час прад стаў ні кі 
вы дат най італь ян скай фут боль най шко лы дзей ні ча лі больш 
ра шу ча і ў вы ні ку ад пра ві лі ў ва ро ты Сяр гея Іг на то ві ча, 
змен шчы ка Аляк санд ра Гу та ра, тры мя чы.

— На строй на матч быў доб рым. Ад нак, па вя лі кім ра-
хун ку, эма цый ны фон быў ня прос тым. «Фі я рэн ці на» ўзя ла 
гуль ню пад свой кант роль, доб ра тры ма ла мяч. Мы не здо-
ле лі ёй ні чо га су праць пас та віць. Ка лі па чы на лі свае ата кі, 
дзей ні ча лі ня ўпэў не на, губ ля лі мяч, — пры знаў ся пас ля су-
стрэ чы Ула дзі мір Жу ра вель, га лоў ны трэ нер «Ды на ма».

Лі га Еў ро пы. Гру па К. Дру гі тур.
«Ген гам» (Фран цыя) — ПА ОК (Грэ цыя) — 2:0, «Ды на ма» 

(Мінск, Бе ла русь) — «Фі я рэн ці на» (Іта лія) — 0:3 (Акві ла ні, 33, 
Ілі чыч, 62, Бер нар дэс кі, 67). Тур нір нае ста но ві шча: «Фі я рэн ці-
на» — 6 ба лаў, «Ген гам» — 3, ПА ОК — 3, «Ды на ма» — 0.

Тарас ШЧЫРЫ.

2

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— На стаў ні кі час та скар дзяц-
ца на не вя лі кі за ро бак, не да хоп 
ча су і вя лі кія на груз кі…

— На конт за роб ку ска жу ад но: 
мне ха пае. Ка неш не, я не лі чу ся бе 
ба га тым ча ла ве кам, але гро шай 
на са мрэч да стат ко ва. Тым больш, 
што я маю маг чы масць пра во дзіць 
се мі на ры, май стар-кла сы, ез дзіць 
па роз ных га ра дах Бе ла ру сі, су-
пра цоў ні чаць з Ма гі лёў скім ін сты-
ту там раз віц ця аду ка цыі, Ака дэ-
мі яй пас ля дып лом най аду ка цыі, і 
гэ та так са ма пры но сіць мне пэў ны 
да ход. Са мае га лоў нае, што мя не 
ўсё ў гэ тай пра фе сіі за да валь няе. 
Мно гія здзіў ля юц ца, як гэ та муж-
чы на — і на стаў нік бе ла рус кай 
мо вы? Не фі зі кі ці ма тэ ма ты кі, а 
ме на ві та мо вы. Але дзе ля ра бо-
ты ў шко ле я ад мо віў ся на ват ад 
ас пі ран ту ры.

— Аб ва шых май стар-кла сах 
хо дзяць ле ген ды…

— Па коль кі я пра цую па тэх на-
ло гіі ак тыў най ацэн кі і з'яў ля ю ся 
мен та рам на кур се дыс тан цый на-
га на ву чан ня, мае май стар-кла-
сы пры све ча ны ме на ві та вы ка-
ры стан ню эле мен таў ак тыў най 
ацэн кі на ўро ках бе ла рус кай мо-
вы. Праз гэ тую тэх на ло гію імк ну-
ся пра дэ ман стра ваць сту дэн там і 

на стаў ні кам, як мож на вы кла даць 
бе ла рус кую мо ву так, каб за ці ка-
віць дзя цей і ўцяг нуць іх у пра цэс 
на ву чан ня. Каб вуч ні ба чы лі свае 
пос пе хі, ня ўда чы і ве да лі, на якім 
эта пе раз віц ця яны за раз зна хо-
дзяц ца. Акра мя та го, я імк ну ся па-
ка заць асо бу на стаў ні ка, звя заць 
гэ ты ме тад са сва ёй пе да га гіч най 
сіс тэ май, якая за клю ча ец ца ў шы-
ро кім вы ка ры стан ні края знаў чых 
ма тэ ры я лаў, звес так з гіс то рыі, 
геа гра фіі, вы ка рыс тоў ваю пры ём 
па да рож жа ў пра сто ры і ча се.

— У мі ну лым на ву чаль ным 
го дзе вы ста лі леп шым на стаў-
ні кам мо вы ў Ма гі лёў скай воб-
лас ці. Ча му на огул вы ра шы лі 
ўдзель ні чаць у рэс пуб лі кан скім 
кон кур се пра фе сій на га май стэр-
ства пе да го гаў? Ха це лі неш та 
да ка заць са бе ці ін шым?

— Я ча ла век са зда ро вы мі 
ам бі цы я мі. Удзел у кон кур се — 
свое асаб лі вы эк за мен, пра вер ка 
ма ёй пра фе сій най пры дат нас ці. 
Ха це ла ся па раў наць ся бе з ін шы мі 
і па ба чыць га ры зон ты для свай-
го раз віц ця. Лі чу, што на ву чан не 
бе ла рус кай мо ве праз ак тыў нае 
вы ка ры стан не края знаў ча га, эт-
на гра фіч на га ма тэ ры я лу з'яў ля ец-
ца перс пек тыў ным. Яшчэ пад час 
ву чо бы ва ўні вер сі тэ це ез дзіў па 
роз ных га ра дах, гу ляў там па ву-
лі цах, за хо дзіў у му зеі, гля дзеў, 
што ёсць ці ка ва га. По тым з ця гам 
ча су, рых ту ю чы ся да ванд роў кі, я 
больш пад ра бяз на збі раў роз ны 
ма тэ ры ял, шу каў, якія ёсць хра мы, 
пом ні кі ар хі тэк ту ры, ці ка выя мяс-
ці ны. І ехаў ужо мэ та на кі ра ва на.

Ле тась на ве даў 5 су сед ніх кра-
ін — Літ ву, Лат вію, Поль шчу, Ра-
сію і Укра і ну. Да рэ чы, апош нія два 
га ды я ак тыў на зай ма ю ся ма ра-
фон скім бе гам, та му ця пер мя не 
больш ці ка вяць спар тыў ныя ванд-
роў кі. Удзель ні чаў у ма ра фо нах у 
Ры зе, Вар ша ве, Ло дзі. На апош-
нім ма ра фо не друж бы «Друс кі-
нін кай — Грод на», які пра хо дзіў у 
лі пе ні, за няў трэ цяе мес ца ў сва ёй 
ўзрос та вай ка тэ го рыі ся род муж-
чын ад 18 да 39 га доў.

— А што трэ ба ра біць, каб 
ад ра дзіць лю боў да бе ла рус кай 
мо вы? З ча го па чы наць?

— Па чы наць трэ ба з ся бе. Сва-
ім вуч ням я імк ну ся па ка заць, што 
для мя не мо ва — род ная. Я ка-
рыс та ю ся ёю ўсю ды — не толь кі 
на ўро ках. У са цы яль ных сет ках 
у мя не так са ма ўсё па-бе ла рус ку. 
Не трэ ба ста віць пе рад са бой ней-
кіх гла баль ных за дач. Да стат ко ва 
не са ро мец ца раз маў ляць на мо-
ве. Ка лі я прый шоў вы кла даць у 
но вым на ву чаль ным го дзе ў пя тыя 
кла сы, бы ло пры ем на па чуць, што 
мно гія баць кі ма іх вуч няў гэ та му 
фак ту ўзра да ва лі ся. Ад ной чы я 
пра во дзіў апы тан не ся род вуч няў 
на прад мет, якую мо ву яны лі чаць 
род най. І яны ўсе на зы ва лі бе ла-
рус кую. На ват не раз маў ля ю чы на 
ёй, дзе ці ўяў ля юць мо ву як ней кую 
куль тур ную каш тоў насць, як на шу 
ду хоў ную спад чы ну.

— Ці атрым лі ва ец ца знай сці 
агуль ную мо ву з баць ка мі дзя-
цей, у якіх вы вы кла да е це?

— Ня даў на быў баць коў скі 
сход, і я су стра каў ся не толь кі з 

баць ка мі май го 5 кла са, дзе з'яў-
ля ю ся клас ным кі раў ні ком, але і 
трох ас тат ніх, дзе вы кла даю бе ла-
рус кую мо ву. Рас каз ваў пра свае 
па тра ба ван ні, па ды хо ды ў вы кла-
дан ні мо вы і лі та ра ту ры. Вель мі 
пры ем на ад чу ваць пад трым ку і 
пры хіль нае стаў лен не баць коў, 
мно гія з якіх імк нуц ца раз маў ляць 
па-бе ла рус ку.

— Ці шмат у вас у гім на зіі 
муж чын-на стаў ні каў? І ці ёсць 
у муж чын пе ра ва гі ў на стаў ніц-
кай пра фе сіі пе рад сва і мі ка ля-
жан ка мі?

— У па раў на нні з ін шы мі, не 
так і ма ла — 15, бо ёсць шко лы, 
дзе на огул пра цуе толь кі адзін 
муж чы на. Мне зда ец ца, што га-
лоў ная пе ра ва га муж чын у тым, 
што іх у шко ле ма ла і яны ўсе на-
ві да во ку. Дзе ці цяг нуц ца да іх та-
му, што ім не ха пае муж чын скай 
цвёр дас ці, упэў не нас ці, муж чын-
скай раз мо вы.

— Мо жа, нех та з бы лых вуч-
няў так са ма вы ра шыў стаць 
на стаў ні кам бе ла рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры?

— Сё ле та ў мя не быў пер шы 
вы пуск адзі нац ца ці клас ні каў. 
Клас быў фі зі ка-ма тэ ма тыч ны, 
та му хлоп цы і дзяў ча ты вы бра лі 
ўсё ж та кі не фі ла ла гіч ны кі ру-
нак. Хоць ёсць не каль кі вуч няў, 
якія збі ра юц ца звя заць жыц цё з 
лі та ра тур най і жур на лісц кай дзей-
нас цю. З ад ной дзяў чын кай мы 
ак тыў на пра цу ем над ства рэн нем 
гім на зіч най га зе ты «Ста тус-кво». 
Мяр кую, яна бу дзе ма ёй пас ля-
доў ні цай.

— Як даў но іс нуе ва ша 
школь ная га зе та і на коль кі ці-
ка ва вам зай мац ца рэ дак цый-
най пра цай?

— Ства рэн нем га зе ты зай-
ма ю ся ўжо чац вёр ты год. Ёсць 
ка ман да вуч няў, якія пра цу юць 
ка рэс пан дэн та мі і атрым лі ва юць 
рэ дак цый ныя за дан ні: зра біць 
ін тэр в'ю, пра вес ці апы тан не, на-
пі саць рэ пар таж. Бы ло пры ем-
на, ка лі лі та ра тур ны да да так да 
на шай га зе ты — «Лі та ра» — за-
няў пер шае мес ца на га рад скім 
кон кур се школь ных элект рон ных 
га зет. Яго так са ма мож на па чы-
таць на сай це гім на зіі ў раз дзе ле 
«Гім на зіч ны друк».

А ле тась дзе ці ад ны, без мя не, 
ез дзі лі на рэс пуб лі кан скі фес-
ты валь-кон курс дзі ця чых СМІ 
«Све жы ве цер» і пры вез лі ад туль 
га лоў ную ўзна га ро ду — хрус таль-
нае зуб ра ня. Яшчэ дзве мае ву ча-
ні цы ста лі пе ра мож ца мі га рад ско-
га эта пу кон кур су «За ла тое пя ро 
Бе лай Ру сі». 

Ня даў на я ез дзіў у Кі еў на се-
мі нар, які быў пры све ча ны школь-
ным СМІ. З ка ле га мі вы ра шы лі 
зра біць га зе ту на трох мо вах — 
рус кай, укра ін скай і бе ла рус кай. 
Свой ар ты кул пра ня даў ні ма ра-

фон на пі саў на ўкра ін скай і бе-
ла рус кай мо вах. Пры ем на бы ло 
па чуць ад укра ін скіх ка лег, што 
я ва ло даю іх мо ваю лепш, чым 
не ка то рыя ўкра ін цы.

— Юрась, а як, на ва шу дум-
ку, мож на па вы сіць прэ стыж 
пра цы на стаў ні ка?

— Сё ле та я пры сут ні чаў на 
эк за ме нах у на шым Ма гі лёў скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це і ба чыў, 
з які мі цяж кас ця мі за паў ня юц ца 
бюд жэт ныя мес цы на тую ж бе-
ла рус кую фі ла ло гію, ку ды прос та 
пры ма юць усіх. Га вор ка не ідзе 
пра тое, каб ада браць леп шых. 
І вы пуск ні кі ідуць на філ фак не 
па пры зван ні, а та му, што ту ды 
пра сцей па сту піць. На маю дум-
ку, па вы шэн ню прэ сты жу на-
шай пра фе сіі маг ло б па спры яць 
змян шэн не аб' ёмаў «па пя ро вай 
пра цы», па сту по вае па вы шэн не 
за роб ку на стаў ні каў да ўзроў ню 
ся рэд ня га па кра і не і перс пек ты ва 
да лей ша га кар' ер на га рос ту, над 
чым за раз і пра цуе Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі.

— Ці не пры га дае це на пя рэ-
дад ні Дня на стаў ні ка які-не будзь 
ці ка вы вы па дак са школь на га 
жыц ця?

— Апош нія тры — ча ты ры га-
ды я «пра цую» Дзе дам Ма ро зам 
на школь ных ра ніш ні ках. І ка-
лі на стаў ні кі ма лод шых кла саў, 
якія мне сё ле та пе ра да ва лі сва-
іх вуч няў, спы та лі  ў дзяцей «Вы 
ж ве да е це, хто ў вас за раз бу дзе 
клас ным кі раў ні ком», яны друж на 
ад ка за лі: «Дзед Ма роз!» 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

У ПА ДА РОЖ ЖЫ Ў ПРА СТО РЫ І ЧА СЕ...

Га лоў ная пе ра ва га муж чын 
у тым, што іх у шко ле ма ла 
і яны ўсе на ві да во ку.

Мно гія здзіў ля юц ца, як гэ та 
муж чы на — і на стаў нік 
бе ла рус кай мо вы? Не фі зі кі 
ці ма тэ ма ты кі, а ме на ві та 
мо вы.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Зме ны ча ка юц ца і ся род спе цы я ліс-
таў ар га ні за цый аб слу гоў ван ня: ак тыў на 
ідзе пад рых тоў ка ра бо чых па комп лекс-
най экс плу а та цыі бу дын каў — так зва ных 
ха ус-май строў, якія ў ад ной асо бе бу дуць 
спа лу чаць і сан тэх ні каў, і элект ры каў, і май-
строў ін шых про фі ляў. Пла ну ец ца, што да 
кан ца на ступ на га го да яны бу дуць аб слу-
гоў ваць 80% ста ліч на га жыл ля. У рэ гі ё нах 
жа гэ ты па каз чык скла дзе не менш за 50%. 
Ад па вед нае на ву чан не па кра і не прай шлі 
ўжо больш за 1700 спе цы я ліс таў, і ця пер 
яны аб слу гоў ва юць ка ля 40% бу дын каў. 
Та кі па ды ход пры вя дзе да ска ра чэн ня за-
трат на тэх аб слу гоў ван не, эка но міі ча су, 
па вы шэн ня якас ці па слуг, мяр ку юць у мі-
ніс тэр стве.

АБ' ЁМЫ КАП РА МОН ТУ 
ПА ВЯ ЛІ ЧАЦ ЦА 

Га во ра чы пра аб слу гоў ван не жыл фон ду, 
нель га аб мі нуць тэ му ка пі таль на га ра мон-
ту. Яго аб' ёмы да на ступ на га го да па кра і не 
па вя лі чац ца да 3 млн квад рат ных мет раў за 
год — гэ та ка ля 3% ад уся го жыл фон ду. «Гэ-
тая ліч ба вы зна ча на з улі кам між ра монт на-
га пе ры я ду бу дын каў, які скла дае 35–40 га-
доў», — па тлу ма чыў Анд рэй Ра маш ка. Спе-
цы я ліст да даў, што кошт ад на го квад рат на га 

мет ра жыл ля скла дае пры клад на 1,5 міль ё на 
руб лёў, але ён мо жа ад роз ні вац ца ў за леж-
нас ці ад тэх ніч ных ха рак та рыс тык жы ло га 
до ма. 70% кош ту кап ра мон ту па кры ва ец ца 
дзярж бюд жэ там, 30% аплач ва юць гра ма-
дзя не.

Да рэ чы, з гэ та га го да ўсе аб' ек ты ка пі-
таль на га ра мон ту рэ гіст ру юц ца ор га на мі 
буд наг ля ду. Да та го ж для па ляп шэн ня якас ці 
ака зан ня ЖКП усе ар га ні за цыі, якія іх пра-
да стаў ля юць, бу дуць аба вя за ны пра хо дзіць 
атэс та цыю. Каб яе атры маць, ар га ні за цыі 
му сяць мець ад па вед нае аб ста ля ван не, 
не аб ход ную коль касць ра бот ні каў, а кі раў ні кі 
і асоб ныя спе цы я ліс ты па він ны пра хо дзіць 
спе цы яль нае на ву чан не і па цвяр джаць сваю 
ква лі фі ка цыю.

Так са ма ўрэ гу ля ва на пы тан не пра вя дзен-
ня ка пі таль на га ра мон ту ў да мах та ва рыст-
ваў улас ні каў і ар га ні за цый за бу доў шчы каў. 
Ця пер та ва рыст вы аба вя за лі на коп лі ваць 
срод кі для пра вя дзен ня ра мон ту на дэ па зіт-
ных ра хун ках у бан ках.

Не за ста ло ся па-за ўва гай Мін жыл кам-
га са і пы тан не бя гу ча га ра мон ту. У пры ват-
нас ці, вы зна ча ны пе ра лік ві даў ра бот, якія 
па він ны вы кон вац ца за кошт на сель ніц тва і 
за бюд жэт ныя срод кі. Так, буй на маш таб ныя 
ра бо ты бу дуць аплач вац ца з бюд жэ ту, а ра-
бо ты па бя гу чым ра мон це і ўтры ман ні пад'-
ез даў і мес цаў агуль на га ка ры стан ня ЖЭ Сы 
бу дуць вы кон ваць за кошт гра ма дзян.

ДЭ БА ШЫ РАЎ СТА НУЦЬ 
ШТРА ФА ВАЦЬ НА МЕС ЦЫ 

Ра зам з па вы шэн нем па тра ба ван няў да 
якас ці ака зан ня па слуг уз рас це і ад каз насць 
улас ні каў жыл ля за па ру шэн не пра ві лаў ка-
ры стан ня жылп ло шчай. Ка лі гра ма дзя не 
скар дзяц ца на шум у су се дзяў, у дзён ны 
час на мес цы вы хо дзяць су пра цоў ні кі ЖЭ Саў 
і скла да юць пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных 
па ру шэн нях. Уна чы гэ тая функ цыя пе ра кла-
да ец ца на су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных 
спраў. Ад нак пра цэ ду ра пры гэ тым ус клад-
ня ец ца: скла дзе ны да ку мент мі лі цы я не ры 
на кі роў ва юць у ар га ні за цыю ЖКГ, пас ля ча-
го яе спе цы я ліс ты па він ны прый сці і склас ці 
мност ва пра та ко лаў, пра да ста віць іх на раз-
гляд у суд… Ві да воч на, што гэ та не да зва ляе 
свое ча со ва пры маць ме ры ад нос на дэ ба шы-
раў. Та му Мін жыл кам гас іні цы я ваў на дан не 
паў на моц тваў скла дан ня пра та ко лаў і пры-
цяг нен ня да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці ў 
нач ны час су пра цоў ні кам ор га наў унут ра ных 
спраў. Та кім чы нам, за па ру шэн не спа кою 
су се дзяў ця пер на мес цы мож на бу дзе атры-
маць штраф да 30 ба за вых ве лі чынь.

Не аб мі не ад каз насць і гас па да роў ква-
тэр, якія зда юць іх не спа кой ным жыль цам. 
Бо ка лі не атры ма ец ца ўста на віць ві на ва тую 
асо бу, пра та кол бу дзе скла дац ца ў да чы нен-
ні да ўлас ні ка жы ло га па мяш кан ня.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

СПЫ ТА ЮЦЬ І З АР ГА НІ ЗА ЦЫЙ,
І З ГРА МА ДЗЯН...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што да ты чыц ца ўзроў ню зар плат, Прэ зі дэнт ад зна чыў, што, ня гле дзя чы 

на цяж кас ці ў эка но мі цы, за цяж ны су свет ны кры зіс, апош нім ча сам бы лі 
пры ня ты ра шэн ні, на кі ра ва ныя на па вы шэн не ма тэ ры яль на га сты му ля-
ван ня пра цы на стаў ні каў. Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, 
што ў гэ тым пы тан ні мно гае за ле жыць і ад са міх пе да го гаў, іх здоль нас ці 
пе ра ары ен та вац ца і вы бу да ваць сваю ра бо ту з вуч ня мі ў ад па вед нас ці 
з су час ны мі па тра ба ван ня мі, у тым лі ку больш шы ро ка вы ка рыс тоў ваць 
да дат ко выя за ня ткі, роз ныя гурт кі і фа куль та ты вы.

Га во ра чы аб школь ных пра гра мах, Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, 
што ў іх па куль яшчэ шмат фар ма ліз му, асаб лі ва па гу ма ні тар ных дыс-
цып лі нах. У якас ці пры кла ду кі раў нік дзяр жа вы пры вёў бе ла рус кую лі та-
ра ту ру: «Ва сіль Бы каў не быў ма ім пры хіль ні кам, але ў яго ёсць вы дат ныя 
тво ры — тое, што мы і на шы дзе ці па він ны ве даць. Але ёсць не ка то рыя 
(аў та ры, уклю ча ныя ў школь ную пра гра му. — За ўва га БЕЛ ТА), якія толь кі 
проз ві шча бе ла рус кае ма юць, а чы таць ня ма ча го».

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ваў ся змест школь на га кур са гіс то рыі — 
у пры ват нас ці, звес так аб Вя лі кай Ай чын най і Дру гой су свет най вой нах. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў не аб ход насць про ці ста яць спро бам ні-
ве лі ра ваць і за браць у бе ла рус ка га на ро да Вя лі кую Пе ра мо гу над фа шыз-
мам. Га во ра чы ў цэ лым аб гіс то рыі, Прэ зі дэнт за явіў аб не да пу шчаль нас ці 
яе пе ра піс ван ня пад тую ці ін шую асо бу, уклю ча ю чы кі раў ні ка дзяр жа вы. 
«Гэ та па він на быць аб' ек тыў на і сум лен на — як бы ло, так трэ ба і па да-
ваць», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма за пэў ніў, што на па са дзе кі раў ні ка 
дзяр жа вы не мае на ме ру пры кла даць ней кія асаб лі выя на ма ган ні, каб 
пры цяг нуць на свой бок прад стаў ні коў твор чай ін тэ лі ген цыі: «Гэ та ўні-
жэн не ін тэ лі ген цыі, і я ні ко лі, па куль бу ду Прэ зі дэн там, не бу ду іх пры-
му шаць ус хва ляць мя не і мой пе ры яд кі раў ніц тва. Гэ та пас ля мя не яны 
ня хай ацэ няць».

На су стрэ чы так са ма ўзні ма ла ся моў нае пы тан не. У гэ тым пла не Аляк-
сандр Лу ка шэн ка чар го вы раз пад крэс ліў важ насць за ха ван ня і вы ву чэн ня 
абедз вюх дзяр жаў ных моў — як бе ла рус кай, так і рус кай. У гэ тым, па вод ле 
яго слоў, у тым лі ку за клю ча ец ца ба гац це бе ла рус ка га на ро да.
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Па аб' ёмах экс пар ту ай чын най 
пра дук цыі Рэс пуб лі ка Мал до ва 
з'яў ля ец ца чац вёр тым 
ганд лё вым парт нё рам Бе ла ру сі 
ся род кра ін СНД (пас ля Ра сіі, 
Укра і ны, Ка зах ста на) і зай мае 
16-ты ра док ся род кра ін све ту.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь на бы вае ка ля 35% ві на роб чай пра дук цыі з Мал до вы,
з'яў ля ю чы ся дру гім у све це ім пар цё рам гэ тых та ва раў.

ІН ФЛЯ ЦЫЯ —
НЕ ВЫ ШЭЙ ЗА 12% 

А до лар на ле та бу дзе каш та ваць 11300–11400 руб лёў 
Пра гэ та за яві ла стар шы ня праў лен ня На цы я наль на га бан ка 
На дзея ЕР МА КО ВА, прад стаў ля ю чы на па ся джэн ні Са ве та 
Мі ніст раў пра ект асноў ных кі рун каў гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі на 2015 год і ме ры па раз віц ці гра шо ва-крэ дыт най 
сіс тэ мы як ін стру мен та сты му ля ван ня эка на міч на га рос ту.

«Асноў най мэ тай ма не тар най па лі ты кі на 2015 год пра па ну ец ца 
ўста ля ваць за па во лен не ін фля цый ных пра цэ саў. Пры рост спа жы-
вец кіх цэн у на ступ ным го дзе не аб ход на ўтры маць у па ме ры 12%, — 
ад зна чы ла На дзея Ер ма ко ва. — Гэ та да стат ко ва скла да ная за да ча з 
улі кам ін тэн сіў нас ці ін фля цыі і за пла на ва ным на на ступ ны год па ве-
лі чэн нем цэн, якія ад мі ніст ра цый на рэ гу лю юц ца». Не менш важ най 
дзяр жаў най за да чай на бу ду чы год з'яў ля ец ца не да пу шчэн не зні-
жэн ня зо ла та ва лют ных рэ зер ваў. Для да сяг нен ня гэ тых мэт Нац банк 
мае на мер пры трым лі вац ца тых жа прын цы паў гра шо ва-крэ дыт най 
па лі ты кі, якія дзей ні ча юць сё ле та. «Гэ та зна чыць, гра шо ва-крэ дыт-
ная па лі ты ка бу дзе жорст кай», — ад зна чы ла кі раў нік Нац бан ка.

Так са ма на ле та, па яе сло вах, пра цяг нец ца пра вя дзен не кур са вой 
па лі ты кі, на кі ра ва най на згладж ван не ва ган няў аб мен на га кур су бе-
ла рус ка га руб ля. «Мяр ку ец ца, што ся рэд не га да вое зна чэн не аб мен-
на га кур су ў до ла ра вым эк ві ва лен це скла дзе 11300–11400 бе ла рус-
кіх руб лёў за 1 до лар. Та кое змя нен не кош ту на цы я наль най ва лю ты 
да зво ліць пад тры маць цэ на вую кан ку рэн та здоль насць бе ла рус кай 
пра дук цыі», — па тлу ма чы ла На дзея Ер ма ко ва. У вы пад ку рэз кіх 
змен на су свет ным ва лют ным рын ку Нац банк мае на мер гнут ка 
па ды хо дзіць да фар мі ра ван ня ды на мі кі аб мен на га кур су ў ме жах, 
якія за бяс печ ва юць аб ме жа ва ны ўплыў на рост цэн.

Акра мя гэ та га, у 2015 го дзе бу дзе іс ці ра бо та па да лей шым зні-
жэн ні кош ту крэ дыт ных рэ сур саў для эка но мі кі. «Як мяр ку ец ца, стаў-
ка рэ фі нан са ван ня ў но вых мак ра эка на міч ных умо вах мо жа склас ці 
15–16% на ка нец на ступ на га го да або 17–18% у ся рэд нім за год. Пры 
гэ тым стаў кі па зноў вы да дзе ных крэ ды тах на ка нец 2015-га мо гуць 
зні зіц ца да 20–21%», — ска за ла кі раў нік Нац бан ка.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА

�

Ва ўра дзе Ва ўра дзе   ��

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ

РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
7 каст рыч ні ка 2014 го да ў 12.00 у за ле па ся джэн няў Са-

ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па-
ся джэн не шос тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.


