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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Так са ма стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі вы ка заў спа дзя ван ні, што 

ў на ступ ным го дзе бу дзе пад пі са на па гад нен не аб зо не сва бод на га 
ганд лю па між В'ет на мам і Мыт ным Са юзам. «Гэ та іс тот на рас шы рыць 
маг чы мас ці ганд лю па між на шы мі кра і на мі, па коль кі мно гія бар' е ры тут 
бу дуць лік ві да ва ны», — за явіў Ана толь Ру бі наў.

У сваю чар гу кі раў нік в'ет нам скай дэ ле га цыі ХЮ ІНЬ НГОК ШОН, 
на мес нік Стар шы ні На цы я наль на га схо ду Са цы я ліс тыч най Рэс-
пуб лі кі В'ет нам, пад крэс ліў, што ві зіт мае мэ тай да лей шае раз віц цё 
між дзяр жаў ных ад но сін.

Пад час ві зі ту в'ет нам скай пар ла менц кай дэ ле га цыі ў ніж нюю па-
ла ту бе ла рус ка га пар ла мен та, які ад быў ся ўчо ра ра ні цай, Стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА за явіў, што Бе ла русь за ці каў ле на ў раз віц ці ад но сін 
з В'ет на мам па ўсіх на прам ках, асаб лі ва ў сфе ры ту рыз му.

Бе ла русь і В'ет нам сяб ру юць даў но. Дып ла ма тыч ныя ад но сі ны бы лі 
ўста ноў ле ны больш за 20 га доў та му, але су пра цоў ніц тва па між кра і на мі 
мае больш чым паў ве ка вую гіс то рыю. Яшчэ ў са вец кія ча сы ў на шай 
кра і не аду ка цыю атры ма лі ка ля 3000 в'ет нам скіх гра ма дзян. Важ ным 
склад ні кам бе ла рус ка-в'ет нам ска га ўза е ма дзе ян ня з'яў ля ец ца раз віц цё 
да га вор на-пра ва вой ба зы двух ба ко вых ад но сін. Сён ня па між кра і на мі 
за клю ча на ка ля 50 двух ба ко вых між дзяр жаў ных і між ура да вых па-
гад нен няў. У ліс та па дзе 2011 го да ў На цы я наль ным схо дзе В'ет на ма 
ўпер шы ню бы ла сфар мі ра ва на асоб ная пар ла менц кая гру па друж бы 
«В'ет нам — Бе ла русь» (да гэ та га функ цы я на ва ла толь кі ад на пра цоў-
ная гру па па су пра цоў ніц тве з пар ла мен та мі Ра сіі і кра ін Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў).

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

У Ма гi лё ве прай шоў мiж на-
род ны фо рум ма ла дых жур-
на лiс таў «Агуль ны по гляд у 
бу ду чы ню». Сё ле та го рад 
са браў ка лег не толь кi з Бе-
ла ру сi i Ра сii, але яшчэ i з 
Ка зах ста на i Ар ме нii. Но выя 
зна ём ствы, аб мен до све-
дам, аб мер ка ван не шля хоў 
раз вiц ця пра фе сiй най сфе-
ры ў бу ду чы нi — га лоў ныя 
на прам кi двух дзён най пра-
цы, хо чац ца спа дзя вац ца, 
да лi свой вы нiк.

Май стар-кла сы, дыс ку сii, эк-
скур сiй ная пра гра ма. Кож ны меў 
маг чы масць вы бi раць, вы каз вац-
ца i быць па чу тым. Жы вы iн та рэс 
пуб лi кi су паў з iмк нен нем да свед-
ча ных ка лег па дзя лiц ца сва iм во-
пы там, на пра цоў ка мi i рэ ка мен да-
цы я мi з ма ла дым па ка лен нем.

— Пра гра ма бы ла на сы ча най, 
асаб лi ва ў пер шы дзень. Ма ла дыя 
лю дзi час та вель мi ня ўсед лi выя, 
та му наш iн та рэс вель мi лёг ка 
стра цiць, а тут на тых жа май стар-
кла сах усiм уда ва ла ся тры маць 
раў на ва гу па мiж на шай за цi каў-
ле нас цю i той iн фар ма цы яй, якую 
iмк ну лi ся да нас да нес цi, — па дзя-
лi ла ся ўра жан ня мi Ай ге рым Ак-
са ка ла ва, ка рэс пан дэнт ка на ла 
«24KZ» з Ка зах ста на. — Бы ла пры-
ем на здзiў ле на i тым, што ка лi мы 
агу чы лi жа дан не больш да ве дац ца 
пра го рад Ма гi лёў, нам пра па на ва лi 
на на ступ ны дзень зла дзiць па езд-
ку ў му зей. 

Як вя до ма, пра фе сi я на ла мi не 
ста но вяц ца ў iм гнен не во ка. У гэ-

тым сэн се фо рум за рэ ка мен да ваў 
ся бе пля цоў кай для маг чы мас цi 
аб мяр коў ваць важ ныя i на дзён-
ныя пы тан нi.

— Вель мi доб ра тое, што на 
фо рум за пра сi лi лю дзей, якiя ма-
юць за пля чы ма до свед пра цы. 
Май стар-кла сы, якiя я на ве да ла, 
не ска жу, быц цам на ву чы лi мя не 
не ча му, але за ах во цi лi да раз ваг 
i iмк нен ня раз вi вац ца. Адзi нае, 
пры мя няць атры ма ныя ве ды ў нас 
па куль не так шмат маг чы мас цяў, 
— за зна чы ла Дзi я на Ра вя ко ва, 
ка рэс пан дэнт iн фар ма цый ных 
пра грам Бел тэ ле ра дыё кам па нii. 
— Жур на лiст — тая пра фе сiя, дзе 
ка му нi ка цыя з'яў ля ец ца ас но вай, 
та му аса бiс та мне фо рум да зво лiў 
па поў нiць сваё ко ла пра фе сiй ных 
кан так таў. Мiж тым, ха це ла ся б 
пра па на ваць на бу ду чы ню, каб ак-
цэнт ра бi лi больш не на раз мо вах 
аб праб ле мах, а на аб мер ка ван нi i 
по шу ку шля хоў iх вы ра шэн ня. Мо-
жа, вар та на ват за га дзя ары ен та-
ваць удзель нi каў на пад рых тоў ку 
да прак ты кi.

У пад трым ку гэ тай дум кi ха це-
ла ся б пры вес цi яшчэ ад ну, якую 
вы ка заў ка ле га з Ра сii.

— Га лоў ная i ста ноў чая асаб-
лi васць фо ру му ў тым, што тут су-
стрэ лi ся не прос та ма ла дыя жур-
на лiс ты, а лю дзi, якiя ўжо пра цу-
юць. Цi ка ва бы ло з iмi раз маў ляць, 
дзя лiц ца во пы там. Вель мi доб ра, 
ка лi цi ка вiш ся не чым мер ка ван-
нем на конт той цi iн шай праб-
ле мы, i лю дзi рас каз ва юць пра 
ўлас ную прак ты ку, — ка жа Аляк-
санд ра За ха ра ва, ка рэс пан дэнт 

«Го ло са России». — Ад нак iс нуе 
адзiн, на мой по гляд, не да хоп на 
фо ру ме. Тут са бра лi ся ма ла дыя 
жур на лiс ты ва ўзрос це да 31 го да. 
А май стар-кла сы, якiя нам чы та лi, 
ад люст роў ва юць унi вер сi тэц кую 
пра гра му. Я, на прык лад, ма ла да-
ве да ла ся но ва га. Ха це ла ся б ак-
цэн ту на тэ мах, якiя вы хо дзяць за 
рам кi аду ка цый на га пра цэ су, але 
ма юць да чы нен не да пра фе сii.

У рэ за лю цыi фо ру му, якую пры-
ня лi сё ле та, ад зна ча ец ца: у ХХI ста-
год дзi жур на лiс ты ка пе ра жы вае пе-
ра лом ны, па-свой му рэ ва лю цый ны, 
але ра зам з тым цi ка вы i но вы этап 
свай го раз вiц ця. З'яў ля юц ца но выя 
маг чы мас цi для рас паў сюдж ван ня 
iн фар ма цыi. Ак тыў на раз вi ва юц ца 
са цы яль ныя ме дыя. Змя ня ец ца 
роля СМІ на рын ку, iн стру мен ты i 
ме та ды ўздзе ян ня на аў ды то рыю. 
Ня змен най за ста ец ца клю ча вая 
за да ча — да но сiць iн фар ма цыю 
лю дзям.

— Ма ла дыя жур на лiс ты сён ня з 
ап ты мiз мам гля дзяць у бу ду чы ню. 
Iх па-са праўд на му не па ко iць перс-
пек ты ва пра фе сiй най дзей нас цi. 
Яны шу ка юць не прос та ад ка зы на 
пы тан нi, а спо са бы пры ста са вац ца 
да на дзён ных змен, — ка жа Нi на 
Мег ра бян, прад стаў нiк мi нiс тэр-
ства ды яс па ры Ар ме нii. — На 
фо ру ме ад чу ва ла ся сяб роў ская 
ат мас фе ра, бы лi агу ча ны цi ка выя 
iдэi, та му ха це ла ся б, каб фо рум 
з кож ным го дам на бi раў аба ро ты 
i па шы раў сваю геа гра фiю. Га лоў-
нае — ня хай ма ла дыя не пе ра ста-
юць тва рыць.

Але на ДРАП КО.

У Ра со нах ад бы ла-
ся «пра мая лі нія» з 
Аляк санд рам ЯКАБ-
СО НАМ, стар шы нёй 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Ці ка ва, што 
па да па мо гу звяр ну лі-
ся не толь кі жы ха ры 
Ра сон ска га ра ё на. У 
пры ват нас ці, жанчы-
на з Мін скай воб лас ці 
рас ка за ла па тэ ле фо-
не аб ню ан сах праб-
ле мы з па да чай га зу 
ў дом, дзе яна жы ве, 
а кі раў нік не дзяр жаў-
на га прад пры ем ства 
з Ві цеб ска па ве да міў, што 
яго фір ма ста ла ах вя рай 
рэй дар ска га за хо пу.

Уся го па тэ ле фа на ва ла ка ля 
двац ца ці ча ла век. Як по тым зра-
біў вы снову га лоў ны рэ ві зор кра-
і ны, толь кі не каль кі тэм па тра бу-
юць раз гля ду на рэс пуб лі кан скім 
уз роў ні, а ўсе ас тат нія мо гуць і 
па він ны быць вы ра ша ны на мяс-
цо вым.

Стар шы ню Ка мі тэ та дзярж-
кант ро лю вель мі здзі віў факт, 
што, аказ ва ец ца, квад рат ны метр 
у но вай ква тэ ры, па бу да ва най у 
ра ё не, каш туе... 9 міль ё наў руб-
лёў.

— Гэ та ж больш, чым у Мін ску! 
І што, ёсць жа да ю чыя пла ціць 
та кія гро шы? Трэ ба вы ву чыць 

гэ тае пы тан не. На пэў на, пра ек-
ці роў шчы кі та кіх да моў за вы ша-
юць ца ну, — ска заў Аляк сандр 
Якаб сон.

Па вод ле слоў Аляк санд ра 
ШУБ СКА ГА, стар шы ні Ра сон-
ска га рай вы кан ка ма, мяс цо-
вая ўла да «ні чо га з ца ной не 
на круч ва ла». А ах вот ных бу да-
ваць жыл лё на ват па та кой ца не 
ха пае. Ёсць ах вот ныя бу да ваць і 
ка тэ джы. Да рэ чы, куп ля юць зя-
мель ныя ўчаст кі на аў кцы ё нах, а 
так са ма да мы пад да чы і ра сі я не. 
У тым лі ку жы ха ры Санкт-Пе цяр-
бур га, да яко га ад рай цэнт ра ка ля 
600 кі ла мет раў.

Ад на з жы ха рак ра ё на па скар-
дзі ла ся на дрэн ную якасць хле ба 
мяс цо вай вы твор час ці. І па пра сі-
ла па спры яць у тым, каб у кра мах 
пра да ва ла ся больш раз на стай ная 

хлеб ная пра дук-
цыя. Аляк сандр 
Якаб сон па абя-
цаў, што пы тан не 
вы ву чаць. Не су-
мнен на, па куп ні-
кі па він ны мець 
пра ва вы ба ру. 
Ён так са ма ска-
заў, што аса біс та 
зой дзе ў кра му і 
ку піць хлеб, каб 
аца ніць на смак 
яго якасць, а яшчэ 
па ці ка віц ца ўсім 
тым, што рэа лі-
зу ец ца жы ха рам 
рай цэнт ра.

А ча му ў рай цэнт ры ня ма дзі-
ця чай ка вяр ні, а піў ных ба раў не-
каль кі? І ка лі, на рэш це, зной дуць 
хі рур га, бо ў баль ні цы на ват не-
скла да ныя апе ра цыі не ро бяць 
з-за яго ад сут нас ці?

— Так, са праў ды ня ма ка му 
апе ры ра ваць — і гэ та ўжо пры-
клад на шэсць ме ся цаў, — па-
тлу ма чыў Ге надзь ФЁ ДА РАЎ, 
стар шы ня Ра сон ска га ра ён-
на га Са ве та дэ пу та таў. — Ёсць 
хі рур гі, якія толь кі вя дуць пры ём. 
У жніў ні, як нам па абя ца лі ва 
ўпраў лен ні ахо вы зда роўя Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма, пры шлюць 
па раз мер ка ван ні ма ла до га спе-
цы я ліс та.

Жы ха ры рай цэнт ра па скар дзі-
лі ся, што на ву лі цы Фран цыс ка 
Ска ры ны, у пры ват ным сек та ры 

га доў двац цаць ча ка юць ас фаль-
та ван ня.

— Мы кла по цім ся, каб на шы 
да мы і ўчаст кі вы гля да лі па-еў ра-
пей ску, а за ага ро джай — бруд. 
Не мо гуць ула ды за ас фаль та ваць 
ву лі цу? Дык хоць бы на пі са лі ў 
ад ка зе, ка лі змо гуць!

— Ка лі не мо жа це вы ра шыць 
пы тан не з-за фі нан са вых праб-
лем, лю дзям трэ ба ска заць праў-
ду. Маў ляў, ва ша ву лі ца бу дзе 
за ас фаль та ва на, але праз тры 
га ды... А ад піс кі на кшталт «за ас-
фаль ту ем, ка лі бу дуць гро шы», 
— раз драж ня юць лю дзей. І ка лі 
вы ад зна чы лі, што бу дзе зроб-
ле на, трэ ба зра біць, бо гэ та — 
аў та ры тэт ула ды, — звяр нуў ся 
Аляк сандр Якаб сон да чы ноў ні-
каў рай вы кан ка ма.

Па тэ ле фа на ваў на «пра мую 
лі нію» і ра цы я на лі за тар, які за-
ве рыў, што пры ду ма ная ім ГЭС у 
пяць ра зоў ма гут ней, а так са ма ў 
3-4 ра зы тан ней за «сяс цёр», што 
бу ду юц ца. Ча му та ды не за па тра-
ба ва ная? Па вод ле слоў аў та ра 
ідэі, у ад па вед ным ве дам стве не 
за ці ка ві лі ся пра ек там. І ха ця Ка-
мі тэт дзярж кант ро лю не па ві нен 
раз гля даць та кія зва ро ты, ра цы я-
на лі за тар атры маў абя цан не, што 
яго пра па но ву вы ву чаць. Ка лі на-
са мрэч ГЭС вы гад на кра і не, бу-
дзе ака за на пад трым ка.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Фо та аў та ра.

Ра со ны—Ві цебск

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПА СЛУ ГІ...
Бяс плат ныя па слу гі ня ні

Са цы яль ным стан дар там вы зна ча на, што ка лі дзі ця-ін ва лід рас-
це ў ня поў най сям'і, то для яго мо жа быць бяс плат на пра да стаў ле на 
ня ня па пра цоў ных днях на тэр мін да 20 га дзін у ты дзень (па куль 
та кое дзі ця не да сяг не 4 га доў). Так са ма са цы яль ным стан дар там 
вы зна ча на ка рот ка ча со вая па слу га ня ні (у дзён ны час па пра цоў ных 
днях не больш за 4 га дзі ны ў ты дзень), у тым лі ку і для ся мей, якія 
вы хоў ва юць дзя цей-ін ва лі даў ва ўзрос це да 4 га доў.

Са цы яль нае так сі
Па слу гі спец аў та транс пар ту «Са цы яль ная служ ба» пра да стаў-

ля юц ца ТЦСАН бяс плат на для ін ва лі даў пер шай гру пы і ін ва лі даў-
ка ля сач ні каў, дзя цей-ін ва лі даў да 18 га доў, не пра цу ю чых ін ва лі даў 
дру гой гру пы, ста рэй шых за 70 га доў, у якіх пен сія не пе ра вы шае 
150% бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му.

Для не пра цу ю чых ін ва лі даў дру гой гру пы, ста рэй шых за 70 га доў, 
у якіх пен сія пе ра вы шае 150% бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му, апла-
та ў Мін ску ўста ноў ле на ў па ме ры 19 500 руб лёў (гэ та 15% ад ба за вай 
ве лі чы ні) у адзін бок па езд кі і не за ле жыць ад ад лег лас ці.

Са цы яль нае так сі не аб ход на за каз ваць не паз ней, чым два-тры 
дні да за пла на ва най па езд кі па тэ ле фо не, ну мар яко га мож на да ве-
дац ца ў спе цы я ліс та ТЦСАН ва ша га ра ё на.

Са цы яль нае так сі мо жа да па маг чы ча ла ве ку да брац ца да аб' ек таў 
са цы яль на га пры зна чэн ня: па лі клі ні кі, ап тэ кі, кра мы, кан цэрт най за лы, 
аэ ра пор та, бан ка, а так са ма да па маг чы ў да стаў цы тэх ніч ных срод каў 
рэ абі лі та цыі. Пры не аб ход нас ці — ад вез ці і на зад, да до му. Пры гэ тым 
ін ва лі да аба вяз ко ва па ві нен хтось ці су пра ва джаць. Ма шы ны аб ста ля-
ва ны спе цы яль ны мі пад' ём ны мі пры ла да мі для ін ва лід ных ка ля сак, а 
так са ма ся дзя чы мі мес ца мі для чац вя рых па са жы раў.

Бяс плат ны га ра чы абед
Тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 

ста лі цы вы да юць та ло ны на бяс плат нае га ра чае хар ча ван не не пра цу-
ю чым і не за рэ гіст ра ва ным у якас ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка 
адзі но кім і адзі но ка пра жы ва ючым не пра ца здоль ным гра ма дзя нам.

На бяс плат нае хар ча ван не ма юць пра ва ін ва лі ды І і ІІ груп, 
па мер пен сіі якіх не пе ра вы шае 120% бюд жэ ту пра жыт ко ва-
га мі ні му му (а так са ма пен сі я не ры і шлюб ныя па ры пен сій на га 
ўзрос ту, па мер пен сій якіх не пе ра вы шае 120% бюд жэ ту пра жы т -
ковага мі ні му му).

Га ра чыя абе ды для іх ар га ні за ва ны ў ад ной са ста ло вых на тэ ры-
то рыі ра ё на, з якой тэ ры та ры яль ны цэнтр за клю чыў да га вор.

Пры зва ро це па бяс плат нае хар ча ван не трэ ба па даць за яву; паш-
парт; па свед чан не ін ва лі да; пра цоў ную кніж ку.

Гэ тая па слу га дзей ні чае толь кі ў Мін ску. У ТЦСАН Цэнт раль на га 
ра ё на Мін ска яна аказ ва ец ца 52 ча ла ве кам.

Бяс плат ныя па слу гі юрыс та 
і псі хо ла га на да му

Ка лі ча ла век не мо жа са ма стой на пе ра мя шчац ца, ён ро біць за яў-
ку ў ТЦСАН па тэ ле фо не, і юрыст або псі хо лаг пры хо дзяць да яго на 
дом. Кан суль та цыю псі хо ла га мо гуць за мо віць і сва я кі ін ва лі да пры 
ўзнік нен ні ў сям'і кан флікт най сі ту а цыі.

Ра за вая ма тэ ры яль ная да па мо га з Фон ду 
са цы яль най аба ро ны для лю дзей, 
якія тра пі лі ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю

У пер шую чар гу ў спіс та кіх лю дзей уклю ча юц ца лю дзі з ін ва лід-
нас цю. Для атры ман ня да па мо гі трэ ба пры быць у ра ён ны ТЦСАН па 
мес цы на зна чэн ня пен сіі і на пі саць за яву, а так са ма па даць да ку мен-
ты, якія па цвяр джа юць цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю.
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Сац пас лу гі, якія ста нуць да ступ ны мі ў блі жэй шы час
Па моч нік па су пра ва джэн ні ін ва лі да І гру пы з аб ме жа ва най 

здоль нас цю да пе ра мя шчэн ня
Пра да стаў ляць яе бу дуць тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цабс лу гоў ван-

ня на сель ніц тва (яе нар ма тыў — у дзён ны час не больш за 20 га дзін у 
ме сяц у ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі ме ды ка-рэ абі лі та цый най экс-
перт най ка мі сіі або за клю чэн нем ура чэб на-кан суль та цый най ка мі сіі).

Асіс тэнт для адзі но ка га і адзі но ка пра жы ва юча га ін ва лі да 
І гру пы з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця

Гэ тая па слу га бу дзе пра да стаў ляц ца ў дзён ны час не больш за 30 
га дзін у ме сяц так са ма ў ад па вед нас ці з рэ ка мен да цы я мі МРЭК або 
за клю чэн нем ура чэб на-кан суль та цый най ка мі сіі.

Сур да пе ра клад чык (спе цы я ліст па пе ра кла дзе вус най мо вы на 
мо ву жэс таў і на ад ва рот) для ін ва лі даў з па ру шэн ня мі слы ху

Бяс плат на гэ тая па слу га бу дзе аказ вац ца ў дзён ны час не больш 
за 36 га дзін у год.

Су пра ва джаль нае пра жы ван не ін ва лі даў
Гэ та са ма стой нае пра жы ван не лю дзей з ін ва лід нас цю пад на гля-

дам сац ра бот ні каў. Пры гэ тым ін ва лі ды з да па мо гай спе цы я ліс таў 
змо гуць на быць на вы кі, якія да зво ляць ім пас ля жыць са ма стой на 
па-за сце на мі ін тэр на та, вес ці хат нюю гас па дар ку і пра ца ваць у 
ад па вед нас ці са сва і мі маг чы мас ця мі. Для гэ та га пры да мах-ін тэр-
на тах бу дуць ство ра ны ад па вед ныя ад дзя лен ні. Пра жы ваць у та кім 
ад дзя лен ні ін ва лі ды І і ІІ гру пы, дзе ці-ін ва лі ды, якія зна хо дзяц ца на 
агуль ным рэ жы ме, змо гуць тэр мі нам да 3 га доў.

Ды рэк тар ТЦСАН Цэнт раль на га ра ё на Мін ска па тлу ма чы ла, 
што па ста но ва Мінп ра цы і са ца ба ро ны, якой пра ду гле джа ны та кія 
па слу гі, бы ла пры ня та 10 сту дзе ня 2013 го да. Але, па коль кі бюд жэт 
фар міра ваў ся ў кан цы 2012 го да, за клас ці гро шы на па слу гі па доб на-
га кштал ту не бы ло маг чы мас ці. Гэ тыя па слу гі, па ўсёй ве ра год нас ці, 
бу дуць аказ вац ца, па чы на ю чы з на ступ на га го да.

Свят ла на БУСЬ КО.

Cпорт-таймCпорт-тайм  ��

«Піт буль» ска рыў «Мінск-Арэ ну»
За вяр шэн не фут боль на га пер шын ства, па ра жэн ні бе ла рус кіх 
клу баў у ганд боль ных еў ра куб ках, дэ бют ра сі ян кі за жа но чую 
збор ную па бія тло не і фі яс ка бас кет боль ных «Цмо каў» у Адзі-
най Лі зе ВТБ. «Звяз да» ўзгад вае са мыя ці ка выя спар тыў ныя 
па дзеі рэс пуб лі кі апош ніх дзён.

1. Ня дзель ны мі мат ча мі 32-га ту ра за-
вяр шыў ся чар го вы чэм пі я нат кра і ны па 
фут бо ле. Апош ні тур у дзяль бе пер шых 
рад коў ні чо га не вы ра шаў. Тур нір ная таб-
лі ца ў верх няй част цы вы ні ко ва сфар мі ра-
ва ла ся яшчэ за га дзя, а та му чэм пі ён ству 
БА ТЭ, «се раб ру» «Шах цё ра», «брон зе» 
мінск ага «Ды на ма» ні чо га не па гра жа ла. 
Гэ та бы лі амаль шэ ра го выя мат чы, які мі 
ка ман ды раз віт ва лі ся з фут ба ліс та мі і сы-
хо дзі лі ў ад па чы нак. Ня гле дзя чы на гэ та 
пэў ная прын цы по васць у не каль кіх су-
праць ста ян нях пра гля да ла ся. На прык лад, 
БА ТЭ ў Ба ры са ве пе ра мог «Го мель» (2:0), 
з якім у гэ тым се зо не гу ляў вель мі на туж на. 
А мін скія ды на маў цы ў Жо дзі не пе ра маг лі 
тра ды цый на ня ўступ лі вае мяс цо вае «Тар-

пе да» (1:0), «Шах цёр» па дзя ліў ба лы з «Нё ма нам» (1:1), «Бел шы на» 
пе ра маг ла «Наф тан» (1:0), «Мінск» — ма гі лёў скае «Дняп ро» (1:0), а 
«Сла вія» са сту пі ла брэсц ка му «Ды на ма» (0:1). Ця пер за ста ло ся толь кі 
вы свет ліць, хто бу дзе апош нім удзель ні кам на ступ на га пер шын ства. У 
сты ка вых мат чах за гэ та пра ва па зма га юц ца «Га ра дзея», ула даль нік 
дру го га мес ца ся род ка манд пер шай лі гі, і «Дняп ро», якое сё ле та за-
вяр шы ла чэм пі я нат у вы шэй шай лі зе на пе рад апош нім мес цы. Па ядын кі 
ад бу дуц ца 4 і 8 снеж ня.

2. Бе ла рус Анд-
рэй Ар лоў скі, які вы-
сту пае ў зме ша ных 
адзі на бор ствах, пад 
скля пен ня мі «Мінск-
Арэ ны», у ме жах 
тур ні ру «Біт ва на 
Ня мі зе» пе ра мог ня-
мец ка га бай ца Анд-
рэ а са Кра ні я та ке са. 
Ці ка ва, што на бой 
бе ла рус па мянушцы 
«Пітбуль» вый шаў у 
сві та ры з проз ві шчам вы дат на га бе ла рус ка га ха ке іс та Рус ла на Са лея, 
які не каль кі га доў та му за гі нуў у авія ка та стро фе пад Яра слаў лем. Анд рэй 
і Рус лан бы лі бліз кі мі сяб ра мі.

3. Мін скае «Ды на ма» са сту пі ла ў хат нім мат чы ганд боль най Лі гі 
чэм пі ё наў фран цуз ска му ПСЖ (29:35). «Я ча каў боль ша га ад сва іх 
гуль цоў, — ка заў пас ля гуль ні за сму ча ны Ба рыс Дэ ніч, га лоў ны трэ нер 
ста ліч най дру жы ны. — Але ўзро вень ін ды ві ду аль ных дзе ян няў фран цу-
заў ака заў ся цяж кім для нас». На жаль, у гру па вую ста дыю Куб ка ЕГФ 
не па тра піў брэсц кі БГК імя Мяш ко ва. Бе ла ру сы ў паў тор ным мат чы 
са сту пі лі ня мец ка му «Бер лі ну» — 20:21 (лік пер шай гуль ні 20:22). За тое 
па ра да ва ла бе ла рус кіх ба лель шчы каў «Вік то рыя-Рэ гія». Ка ман да Ула-
дзі мі ра Жу ка ў дру гім мат чы пе рай гра ла грэц кі ПА ОК 27:26 і пра бі ла ся  
ў 1/8 фі на лу Куб ка Вы клі ку.

4. На пер шым эта пе Куб ка све ту па бія тло не ў швед скім Эс-
тэр сун дзе Да р'я До мра ча ва за ста ла ся без пры за вых мес цаў. У 
ін ды ві ду аль най гон цы яна фі ні ша ва ла на 6-м мес цы, у спрын це на 4-м, 
а жа но чую гон ку пра сле да ван ня ар га ні за та ры з-за моц на га вет ру на-
огул спы ні лі і вы ра шы лі не ад наў ляць. На мо мант ад мо вы До мра ча ва 
бы ла лі да рам... Да рэ чы, на эта пе так зва на га Ад кры та га Куб ка Еў ро пы 
(Ку бак ІBU) за Бе ла русь дэ бю та ва ла ўра джэн ка Пско ва На стас ся Ка-
лі на, чым вы клі ка ла абу рэн не ра сій ска га Са ю за бія тла ніс таў. У су вя зі 
з пе ра ез дам Ка лі ны ў Бе ла русь спар тыў ныя функ цы я не ры вы ра шы лі 
на кі ра ваць у між на род ную ар га ні за цыю бія тла ніс таў за пыт, каб ра за-
брац ца ў па доб най сі ту а цыі.

5. Бас кет боль ны клуб «Цмо кі-Мінск» са сту пі ў на сва ёй пля цоў-
цы яшчэ ў ад ным мат чы Адзі най Лі гі ВТБ. На гэ ты раз бе ла ру саў 
пе рай гра лі пад мас коў ныя «Хім кі» — 73:62.

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра і Над зеі БУ ЖАН.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

Аляк сандр ЯКАБ СОН:

«АД ПІС КІ РАЗ ДРАЖ НЯ ЮЦЬ ЛЮ ДЗЕЙ»

ПРА ФЕ СI Я НА ЛIЗМ 
У КАН ТЭКС ЦЕ РЭ ЧА IС НАС ЦI

Віль нюс кі са міт, што ад быў ся 
28-29 ліс та па да як га лоў ная па-
дзея пра гра мы «Ус ход няе парт-
нёр ства», якая зда ра ец ца толь кі 
раз на два га ды, рых та ваў ся як 
тры ум фаль нае ме ра пры ем ства, 
але та кім не стаў.

Спа чат ку ў ве рас ні гэ та га го да Ар ме нія за-
яві ла, што кар ды наль на мя няе век тар сва ёй 
знеш няй па лі ты кі і за мест па гад нен ня аб аса-
цы я цыі з ЕС пя рой дзе да ак тыў най ін тэ гра цыі з 
кра і на мі Мыт на га са ю за, уклю ча ю чы ў тым лі ку 
ў перс пек ты ве член ства ў Еў ра зій скім эка на-
міч ным са ю зе, які фар мі ру ец ца. Гэ та да зво лі ла 
элі там ЕС па абу рац ца аб «не да пу шчаль ным 
ціс ку», які Ра сія аказ ва ла на ар мян, каб пры-
му сіць іх змя ніць іх па лі тыч ныя пе ра ва гі. Як 
быц цам сам ЕС зу сім не ціс не на кра і ны, якія 
зна хо дзяц ца па блі зу ад яго ме жаў, а толь кі і 
ро біць, што раз дае іх гра ма дзя нам шмат лі кія 
па да рун кі, пе ра апра нуў шы ся ў Сан та-Кла у са.

Але, зра зу ме ла, са праўд ным шо кам для Еў-
ра са ю за ста ла па ра жэн не ад рэз ка га змя нен ня 
па зі цыі Укра і ны ў лі ча ныя дні пе рад са мі там. 
Вы ста віў шы пе рад Укра і най доў гі спіс не аб ход-
ных для пад пі сан ня па гад нен ня аб аса цы я цыі 
ўмоў, чы ноў ні кі ЕС уваж лі ва са чы лі, як Кі еў 
па слух мя на вы кон вае іх ад ну за дру гой. І гэ та 
на паў ня ла іх ду шы цал кам зра зу ме лым за да-
валь нен нем, якое па ме ры пра вя дзен ня ў жыц-
цё ад на го па тра ба ван ня за дру гім ста ла пе-
ра рас таць у не бяс печ ную са ма зда во ле насць.

Укра ін скія элі ты ад чу лі, што для Еў ра са ю за 
важ ная не столь кі са ма Укра і на, а тое, што праз 
пад пі сан не па гад нен ня ўдас ца ад біць яе ў Ра сіі. 
Па да зрэн ні Кі е ва аб гэ тым атры ма лі па цвяр-
джэн не ў ліс та па дзе, ка лі ўкра ін цы вы яві лі, што, 
ня гле дзя чы на па спя хо вае вы ка нан не ўмоў ЕС, 

Бру се лю абы яка выя тыя маг чы мыя стра-
ты, якія ўкра ін ская эка но мі ка мо жа па нес ці 
ў вы пад ку за клю чэн ня аса цы я цыі з Еў ра-
са ю зам і ства рэн ня з ім Зо ны сва бод на га 
ганд лю. Гэ тыя па гад нен ні маг лі па цяг нуць 
рэз кае па гар шэн не льгот ных умоў, якія 
да юць кра і ны Мыт на га са ю за Укра і не як 
цал кам са ма стой най кра і не. І ў кра ін Мыт-

на га са ю за вы бар не вя лі кі, бо пус каць на сваю 
тэ ры то рыю з укра ін скай зям лі бяс пош лін на ўсё 
тое, што мо жа вы ра біць вя ліз ная эка но мі ка ЕС, 
вель мі не бяс печ на для лё су ра сій скай, бе ла рус-
кай і ка зах стан скай эка но мік.

У вы ні ку, пас ля ар мян ска га і ўкра ін ска га фран-
тоў, Еў ра са юз на са мі це ў Віль ню се змог толь кі 
па ра фі ра ваць па гад нен ні аб аса цы я цыі з Гру зі яй і 
Мал до вай. Зра зу ме ла, не бы ло сур' ёз ных су мнен-
няў, што на гру зін скім кі рун ку асаб лі вых праб лем 
не ўзнік не. Гру зін ская эка но мі ка не так ужо цес на 
звя за на з ра сій скай, а ўзро вень су праць лег лас-
цяў на па лі тыч ным уз роў ні пра цяг вае за ста вац ца 
вель мі сур' ёз ным на ват пас ля зме ны ўра да. Па-
ра фі ра ван не аса цы я цыі з ЕС вы гад на для Гру зіі 
на ват і для та го, каб з больш вы гад най па зі цыі вы-
ра шаць іс ну ю чыя праб ле мы на ра сій скім кі рун ку. 
Тым больш што пас ля па ра фі ра ван ня ёсць яшчэ 
шмат ме ся цаў, па куль спра ва дой дзе да за пус ку 
рэ аль на га па гад нен ня аб аса цы я цыі.

Сур' ёз ная ня вы зна ча насць бы ла ў вы пад ку 
з Мал до вай, дзе да стат ко ва вя лі кая коль касць 
гра ма дзян вы каз вае не га тоў насць да аса цы я-
цыі з ЕС, і на па рад ку дня так са ма па ста ян на 
пра ра сій ская па зі цыя Пры дняст роўя і Га га у зіі. 
Тым не менш па ра фі ра ваць па гад нен не аб аса-
цы я цыі з Мал довай ЕС уда ло ся, а вось у тым, ці 
дой дзе спра ва да пад пі сан ня рэ аль на га па гад-
нен ня ў бу ду чы ні, ёсць пэў ныя су мнен ні.

На азер бай джан скім кі рун ку ні я кіх сен са-
цый не ча ка ла ся. Азер бай джан, які мае вя ліз-

ныя за па сы вуг ле ва да ро даў, ад чу вае ся бе да-
стат ко ва ўпэў не на і без уся ля кіх аса цы я цый з 
Еў ра са ю зам, та му ад па гад нен ня аб аса цы я цыі 
ён ад мо віў ся. Та му з Ба ку, як і пла на ва ла ся, 
бы ло пад пі са на толь кі па гад нен не аб спра-
шчэн ні ві за ва га рэ жы му з Еў ра са ю зам.

Кры ху вы ру чы ла па лі ты каў Еў ра са ю за, якія 
ад чу ва лі хва ля ван не ад пра ва лу з Укра і най і 
Ар ме ні яй, Бе ла русь. Мі ністр за меж ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір Ма кей, які ўдзель-
ні чаў у ме ра пры ем стве, аб' явіў аб га тоў нас ці 
на шай кра і ны па чаць пе ра га во ры па па гад нен-
нях аб рэ ад мі сіі і аб ляг чэн ні ві за ва га рэ жы му з 
ЕС. На коль кі знач ная гэ та па дзея для гра ма дзян 
Бе ла ру сі? У прын цы пе, на ват пас ля па спя хо вых 
пе ра га во раў і ажыц цяў лен ня гэ тых па гад нен няў 
шмат для гра ма дзян Бе ла ру сі не зме ніц ца. Хі ба 
што па тан не юць амаль удвая шэн ген скія ві зы, і 
тэ а рэ тыч на па соль ствы ЕС бу дуць час цей вы ка-
рыс тоў ваць маг чы масць вы да ваць ві зы гра ма-
дзя нам Бе ла ру сі на боль шы тэр мін, чым ця пер.

У той жа час вар та па мя таць, што, ня гле дзя-
чы на тое, што шэ раг кра ін па пе ры мет ры ЕС 
ужо ма юць та кія ж па гад нен ні ў дзе ян ні, ме на ві та 
гра ма дзя не на шай кра і ны тры ма юць паль му пер-
шын ства па коль кас ці атры ма ных шэн ген скіх віз 
на ты ся чу ча ла век па мі ну лым го дзе. Да та го ж 
Бе ла ру сі гэ ты крок аб са лют на ні чо га не каш та-
ваў, а Еў ра са юз ака заў ся ў даў гу пе рад на мі, па-
коль кі гэ ты па зі тыў у ста сун ках з Бе ла рус сю хоць 
кры ху, але па леп шыў зні шчаль нае па ра жэн не 
на ўкра ін скім і ар мян скім кі рун ках. Хоць чымсь ці 
еў ра чы ноў ні кі змо гуць па хва ліц ца пе рад сва і мі 
вы бар шчы ка мі і прэ сай. Вар та ад зна чыць і тое, 
што Ула дзі мір Ма кей яшчэ раз на га даў элі там ЕС 
пра тое, што за мест геа па лі тыч на га са пер ніц тва 
вар та за няц ца ідэ яй «ін тэ гра цыі ін тэ гра цый» з 
мэ тай ства рэн ня агуль най эка на міч най пра сто ры 
«ад Лі са бо на да Ула дзі вас то ка».
Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук.

Геа па лі ты каГеа па лі ты ка  ��

ПРА ВА КА ЦЫЙ НАЕ ПАРТ НЁР СТВА

21 лiс та па да ўрад Укра i ны 
афi цый на за явiў, што пры-
пы няе пад пi сан не па гад-
нен ня аб аса цы я цыi з ЕС, 
ма ты ву ю чы гэ та эка на мiч-
ны мi праб ле ма мi, якiя мо-
гуць па ўстаць у гэ тай кра-
i ны з Ра сi яй. Укра iн ская 
апа зi цыя ў ад каз па ча ла 
ак цыi пра тэс ту з па тра-
ба ван ня мi да прэ зi дэн та 
В. Яну ко вi ча пад пi саць па-
гад нен не, як i пла на ва ла ся 
ра ней, на па ся джэн нi кi раў-
нi коў дзяр жаў Ус ход ня га 
парт нёр ства ў Вiль ню се 28 
лiс та па да. Пер шыя вы ступ-
лен нi па ча лi ся 23 лiс та па да, 
а ў ня дзе лю, 24-га, ак цыя 
пра тэс ту су праць зры ву еў-
ра iн тэг ра цыi са бра ла ад 50 
да 100 тыс. ча ла век. Пас ля 
гэ тай ак цыi на пло шчы Не-
за леж нас цi паў стаў па ла-
тач ны ла гер пра тэс тоў цаў.

28 лiс та па да Укра i на не пад пi са-
ла па гад нен не з ЕС, за па тра ба ваў-
шы ад Еў ра са ю за ма тэ ры яль ную 
кам пен са цыю страт ад раз ры ву зо-
ны сва бод на га ганд лю з Ра сi яй. У 
той жа мо мант апа зi цыя аб вяс цi ла 
аб пра ця гу ў Кi е ве ак цый пра тэс-
ту, пi кам якiх па вiн на бы ло стаць 
«на род нае ве ча» 1 снеж ня. Ад нак 
30 лiс та па да мi лi цыя ра за гна ла 
па ла тач ны ла гер на пло шчы Не-
за леж нас цi, што па слу жы ла па чат-
кам ра ды ка лi за цыi па тра ба ван няў 
укра iн скай апа зi цыi — ад па ска рэн-
ня еў ра iн тэг ра цыi да ад стаў кi прэ-
зi дэн та i ўра да. Ма са вая ак цыя 1 
снеж ня вы лi ла ся ў за хоп ура да вых 
бу дын каў i ма са выя бес па рад кi на 
ву лi цах Кi е ва. За ма я чы ла па гро за 
чар го вай «ка ля ро вай» рэ ва лю цыi. 
На па ра дак дня паў ста ла пы тан не 
аб усе ўкра iн скай па лi тыч най за-
бас тоў цы i аб вы ня сен нi во ту му 
не да ве ру прэ зi дэн ту В. Яну ко вi чу 
дэ пу та та мi Пар ла мен та.

Апош нiя па дзеi ў Кi е ве вы клi-
ка лi су праць лег лыя i час та фан-
тас тыч ныя трак тоў кi ся род па-
лi то ла гаў, жур на лiс таў i прос та 
ак тыў ных удзель нi каў, па коль кi 
па лi тыч ны на пал ба раць бы там 
вель мi вя лi кi. Мно гiя ка мен та рыi 
ўяў ля юць са бой хут чэй агi та цый-
ныя ма тэ ры я лы роз ных ба коў 
кан флiк ту, чым цвя ро зыя ана лi-
тыч ныя агля ды.

Раз вiц цё па дзей ва Укра i не 
ўяў ляе для Бе ла ру сi знач ны iн та-
рэс, бо не га тыў нае раз вiц цё па-
дзей у су сед няй кра i не пры вя дзе 
да ка лап су ўза ем на га ганд лю. А 
пад пi сан не па гад нен ня аб аса цы-
я цыi з ЕС на ця пе раш нiх умо вах 
ста не па чат кам па сту по ва га раз-
ры ву гас па дар чых су вя зяў па мiж 
на шы мi прад пры ем ства мi.

Та му па спра бу ем раз гле дзець гэ-
тую сi ту а цыю больш-менш спа кой на.

Перш за ўсё, вар та ад зна чыць, 
што прэ зi дэнт i ўрад Укра i ны з'яў-
ля юц ца пас ля доў ны мi пры хiль нi-
ка мi еў ра iн тэг ра цыi, пра што яны 
не ад на ра зо ва пуб лiч на за яў ля лi. 
Ад мо ва пад пi саць па гад нен не 
аб аса цы я цыi з ЕС бы ла вы клi-
ка на, перш за ўсё, знеш нi мi, а не 
ўнут ра ны мi фак та ра мi: цвёр дай 
па зi цы яй Ра сii па кош тах на энер-
га нось бi ты для Укра i ны, па тра ба-
ван ня мi шэ ра гу еў ра пей скiх па лi-

ты каў не ад клад на га вы зва лен ня з 
тур мы бы ло га прэм' ер-мi нiст ра Ю. 
Цi ма шэн кi i па зi цы яй МВФ на конт 
вы дзя лен ня Укра i не буй но га ва-
лют на га крэ ды ту. Пэў ныя праў ра-
да выя па лi тыч ныя ко лы iмк ну лi ся 
вы ка рыс тоў ваць тое, што ў Кi е ве 
па ча лi ся ак цыi пра тэс ту за па ска-
рэн не еў ра iн тэг ра цыi, як сро дак 
цiс ку на бу ду чых пе ра мо вах з 
Ра сi яй i ЕС. На прык лад, са вет-
нiк прэ зi дэн та Д. Выд раў за клi каў 
ула ду не гi пер тра фi ра ваць ад роз-
нен нi сва iх па ды хо даў з апа зi цы яй 
па стра тэ гiч ных пы тан нях.

Ад нак па дзеi 30 лiс та па да пры-
вя лi да та го, што на па рад ку дня 
паў ста ла пы тан не аб ад стаў цы 
ўкра iн скiх улад. За поз не ныя асу-
джэн нi стар шы нёй ура да М. Аза-
ра вым i прэ зi дэн там В. Яну ко вi чам 
дзе ян няў спец на за «Бер кут» пад-
час раз го ну ла ге ра пра тэс ту ю чых 
на пло шчы Не за леж нас цi пры вя лi 
хут чэй не да ста ноў ча га, а ад моў-
на га вы нi ку. За явы пер шых асоб 
дзяр жа вы не толь кi не асту дзi лi 
за па лу апа зi цыi, але i пры вя лi ў за-
мя шан не сi ла вы апа рат. Па даць у 
ад стаў ку быў вы му ша ны кi раў нiк 
кi еў скай мi лi цыi Ва ле рый Ка сяк, 
якi ўзяў на ся бе ад каз насць за 
апе ра цыю пра ва ахоў ных ор га наў 
на пло шчы Не за леж нас цi. У вы нi ку 
пер шую па ло ву дня 1 снеж ня мi лi-

цыя фак тыч на бяз дзей нi ча ла, што 
пры вя ло да за хо пу мi тын гу ю чы мi 
шэ ра гу ад мi нiст ра цый ных бу дын-
каў i да ма са вых бес па рад каў на 
ву лi цах Кi е ва.

Пас ля ня ўда ла га штур му гру-
пай мi тын гоў цаў бу дын ка Ад мi-
нiст ра цыi прэ зi дэн та апа зi цыя рас-
ка ло ла ся на ра ды ка лаў, якiя за клi-
ка юць да да лей ша га пра вя дзен ня 
сi ла вых ак цый, i па мяр коў ных — 
тыя за клi ка юць вы ка рыс тоў ваць 
для ба раць бы не гвал тоў ныя ме-
та ды: за бас тоў кi, бла кi ра ван не 
ад мi нiст ра цый ных бу дын каў, вы-
ня сен не Вяр хоў най Ра дай во ту му 
не да ве ру прэ зi дэн ту.

Вы нi кам не пас ля доў ным дзе-
ян няў укра iн ска га кi раў нiц тва 
стаў вост ры з 2004 го да па лi тыч-
ны кры зiс у кра i не.

Ця пер най больш ве ра год ныя 
на ступ ныя сцэ на рыi раз вiц ця па-
дзей ва Укра i не.

1. В. Яну ко вiч iдзе ў ад стаў ку i 
ва Укра i не па чы на ец ца па лi тыч ная 
ба раць ба алi гар хiч ных гру по вак 
ва ўмо вах поў на га без улад дзя.

2. Вяр хоў ная Ра да вы но сiць во-
тум не да ве ру ўра ду. Пры зна ча юц ца 
но выя вы ба ры ва ўмо вах па лi тыч-
на й пе ра ва гi пры хiль нi каў зблi жэн-
ня з Еў ро пай ва ўрон Ра сii.

3. Па лi тыч ная сi ту а цыя ў кра i не 
ча со ва ста бi лi зу ец ца i зноў рэз ка 
аб васт ра ец ца пад час прэ зi дэнц-
кай кам па нii 2015-га. Пы тан не аб 
аса цы я цыi з ЕС ста не клю ча вым 
на бу ду чых вы ба рах прэ зi дэн та.

4. Укра iн скiм ула дам ва ўмо вах 
па лi тыч на га кры зi су ўдас ца скан-
цэнт ра ваць ва кол ся бе цэнт рысц кую 
боль шасць пар ла мен та i элi ты. А так-
са ма да маг чы ся эка на мiч ных са сту-
пак для Укра i ны з бо ку ЕС i Ра сii.

5. Ула да сi лай спыняе бес па-
рад кi, што пры во дзiць да ўвя-
дзен ня санк цый су праць Укра i ны 
з бо ку ЕС. Еў ра iн тэг ра цыя на доў-
га за ма рож ва ец ца.

Аляк сандр КI СЯ ЛЁЎ, 
гiс то рык, па лi то лаг.

«Еў ра май дан»: хро нi ка i пер шыя вы нi кi

На двор'еНа двор'е  ��

Вет ра на, слiз ка 
i ка ля ну ля

Пры па вы ша ным фо не ат-
мас фер на га цiс ку ў дру гi дзень 
тыд ня бу дзе пе ра важ на без 
апад каў, толь кi мес ца мi па поў-
на чы кра i ны прой дзе не вя лi-
кi снег, па ве да мi ла рэ дак цыi 
спе цы я лiст Рэс пуб лi кан ска га 
гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

На да ро гах за ха ва ец ца га ла лё-
дзi ца. Мак сi маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень у аў то рак ад мi-
нус 2 да плюс 3 гра ду саў. А вось 
у се ра ду i чац вер на тэ ры то рыi 
Бе ла ру сi бу дзе ад чу вац ца под ых 
цык ло ну з Ат лан ты кi. Праг на зу ец-
ца, што 4 снеж ня на ўсёй тэ ры то-
рыi кра i ны, а 5 снеж ня — удзень 
мес ца мi прой дуць ка рот ка ча со выя 
апад кi. У се ра ду гэ та бу дзе дождж, 
а ў чац вер — мок ры снег. Мес ца-
мi на да ро гах слiз ка. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ў се ра ду на пра ця гу су так 
ад мi нус 3 да плюс 3 гра ду саў. Уна-
чы на чац вер ча ка ец ца ад мi нус 
5 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе 
да плюс 1 гра ду са па паў днё вым 
за ха дзе кра i ны, удзень — ад мi нус 
3 да плюс 3 гра ду саў. У чац вер 
мес ца мi ўзмоц нiц ца ве цер па ры-
ва мi да 15-20 м/с.

Праг на зу ец ца, што ў пят нi цу ат-
лан тыч ны цык лон ады дзе да лей 
на ўсход, а да нас пач не па сту паць 
больш ха лод нае па вет ра з бо ку 
поўд ня кан ты нен та. Та му ча ка ец-
ца снег, за вi ру ха i мес ца мi моц ны 
ве цер, па ры ва мi да 15-20 м/с. 

Сяр гей КУР КАЧ

�
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тэ ле фон ныя та ры фы пад рас туць
З 6 снеж ня кам па нія «Бел тэ ле кам» па вы шае рэ гу ля ва ныя 

та ры фы (уста ноў ка і ка ры стан не тэ ле фо нам) на па слу гі элект-
ра су вя зі ў ся рэд нім на 15%. Так, уста ноў ка асноў на га тэ ле фо на 
бу дзе каш та ваць 72 500 руб лёў, а па ра лель на га — 8 500. Аба н-
пла та вы рас це да 8 310 руб лёў, кошт хві лі ны ўнут ры мяс цо вых 
се так (за кож ную поў ную ці ня поў ную хві лі ну злу чэн ня) скла дзе 
22,7 руб ля. Так са ма з 10 снеж ня па вы ша юц ца та ры фы на шэ-
раг да дат ко вых па слуг, што аказ ва юц ца РУП «Бел тэ ле кам».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПоглядПогляд  ��

Анд рэй Ар лоў скі пе ра мог Анд рэй Ар лоў скі пе ра мог 
нем ца Анд рэ а са Кра ні я та ке са нем ца Анд рэ а са Кра ні я та ке са 

тэх ніч ным на каў там.тэх ніч ным на каў там.

ММін скае «Ды на ма» з мі ні маль ным ін скае «Ды на ма» з мі ні маль ным 
лі кам (1:0) пе рай гра ла ў Жо дзі не лі кам (1:0) пе рай гра ла ў Жо дзі не 
мяс цо вае «Тар пе да».мяс цо вае «Тар пе да».


