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— Мі ха іл Ула дзі мі ра віч, вось ужо 
больш як год ва ўста но вах аду ка цыі 
го ра да пра хо дзіць апра ба цыя сіс тэ-
мы «элект рон ны жур нал — дзён нік» 
і элект рон най карт кі на ву чэн ца. Ці 
мож на ўжо ра біць ней кія вы сно вы?

— Вы ні кі апра ба цыі па ка за лі вы со-
кую за ці каў ле насць усіх удзель ні каў аду-
ка цый на га пра цэ су, уцяг ну тых у пра ект. 
Ка лі экс пе ры мент за пус каў ся, для яго 
спе цы яль на пад бі ра лі ся на ву чаль ныя 
ўста но вы з роз ным уз роў нем ма тэ ры яль-
на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня, каб уба чыць 
тыя мо ман ты, якія трэ ба да пра цоў ваць, 
раз ві ваць і па зі цы я на ваць як да лей шы 
шлях раз віц ця ў пла не ін фар ма ты за цыі 
ўста ноў аду ка цыі. На прык лад, для ўка-
ра нен ня элект рон най кар ты на ву чэн ца 
па тра бу ец ца на яў насць пэў най інф ра-
струк ту ры ў шко ле. Ука ра ніць элект рон-
ныя жур на лы і дзён ні кі ака за ла ся пра-
сцей, чым зра біць з карт кі на ву чэн ца 
не прос ты элект рон ны про пуск у шко-
лу і ключ аў та ры за цыі ў кам п'ю тар най 
за ле, а ўбу да ваць яе ў інф ра струк ту ру 
«Ра зум на га го ра да». Каб школь нік меў 
маг чы масць ка рыс тац ца са мы мі роз ны-
мі ка рыс ны мі сэр ві са мі: за дзей ні чаць 
карт ку ў га рад скім па са жыр скім транс-
пар це, рас плач вац ца за хар ча ван не ў 
школь най ста ло вай... Да та го ж па тра-
бу ец ца гра мат ная тлу ма чаль ная ра бо та і 
да вя дзен не да баць коў ін фар ма цыі, што 
гэ та не та таль нае са чэн не за дзець мі, 
не па ру шэн не іх пра воў, не ўвар ван не 
на іх аса біс тую тэ ры то рыю. Ця пер вы-
ра ша юц ца ар га ні за цый ныя пы тан ні з 
Мінск транс ам і Га лоў ным упраў лен нем 
спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма: 
што яны па він ны зра біць са свай го бо-
ку, а што па він ны зра біць шко ла і банк. 
Раз ліч ва ем, што да кан ца 2015 го да ўсе 
шко лы бу дуць аб ста ля ва ны па трэб ны мі 
тэх ніч ны мі пры ла да мі і змо гуць ука ра-
ніць элект рон ную карт ку.

Што ты чыц ца дру гой част кі пра ек та, 
то най больш вы со кі ўзро вень за ці каў-
ле нас ці да ад ме ны па пя ро ва га дзён-
ні ка пра яві лі на ву чэн цы, ад зна чыў шы 
зруч насць у атры ман ні ак ту аль най ін-
фар ма цыі па хат ніх за дан нях і школь-
ных па дзе ях у лю бы час пры да па мо зе 
лю бо га пер са наль на га кам п'ю тар на га 
пры ста са ван ня, пад клю ча на га да ін тэр-
нэ ту. Пра ект па ка заў так са ма ак тыў ны 
ўдзел у сіс тэ ме і ін та рэс да яе баць коў, 
якія мо гуць не толь кі гля дзець ад зна кі 
сва іх дзя цей, але і атрым лі ваць фай лы 
з ка мен та ры я мі на стаў ні ка. У пе да го га 
ёсць маг чы масць па тлу ма чыць, ча му, 
на прык лад, ён па ста віў дзі ця ці тую ці 
ін шую ад зна ку.

Мы пе ра ка на лі ся, што адзін з са мых 
важ ных ас пек таў для па спя хо ва га ўка-
ра нен ня ў аду ка цый ны пра цэс сіс тэ мы 
«элект рон ны жур нал — дзён нік» — гэ та 
ўка ра нен не ба за ва га па ке та до сту пу да 
элект рон на га жур на ла, што да зва ляе 
ства рыць асно ву для цэнт ра лі за ва на га 
пра да стаў лен ня па слуг усім удзель ні кам 
аду ка цый на га пра цэ су. А стрым лі вае 
ўка ра нен не элект рон на га жур на ла так 
зва ная «двай ная бух гал тэ рыя» і вы ка-
нан не на стаў ні кам двай ной ра бо ты — 
не аб ход насць за паў нен ня элект рон на га 
і па пя ро ва га жур на лаў. Ад ме на па пя ро-
вых жур на лаў ста ла б са праўд най па лёг-
кай для на стаў ні ка.

Сён ня ста іць праб ле ма сур' ёз най тэх-
ніч най пад трым кі се так школ — ІТ-спе цы-
я ліс таў не ха пае. Не заў сё ды ха пае ма-
гут нас ці ін тэр нэт-пад клю чэн ня. Уз ні ка юць 
пы тан ні з ма біль нас цю пе да го гаў. Бы ло б 
доб ра аснас ціць на стаў ні каў план шэ та мі, 
каб яны не губ ля лі час для ўня сен ня ўсіх 
па трэб ных звес так. Гэ та бы ло б доб рым 
ма ты ва валь ным срод кам для пе да го гаў 
і ад на ча со ва ўзня ло б іх імідж. Але для 
гэ та га па тра бу ец ца пры цяг нен не спон-
сар скіх срод каў. Па тра бу ец ца так са ма 
пры няц це на ўзроў ні кра і ны па ла жэн ня 
аб дыс тан цый ным на ву чан ні ў сіс тэ ме 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

— «Ра зум ныя» пры ста са ван ні са 
сфе ры вы со кіх тэх на ло гій усё больш 
ак тыў на пра піс ва юц ца ў на шых шко-
лах: ін тэр ак тыў ныя дош кі, ін тэр ак тыў-
ныя па нэ лі, элект рон ныя мік ра ско пы, 
план шэ ты і элект рон ныя кні гі... А ці не 
атры ма ец ца так, што су час ныя тэх-
на ло гіі за хо пяць школь ні каў больш, 
чым ву чэб ны ма тэ ры ял?

— Су час ны школь нік сён ня ўспры мае 
ўсе га джэ ты ліч ба ва га све ту як на ту-
раль нае для яго ася род дзе. Для пад рас-
та ю ча га па ка лен ня пра цэс за сва ен ня 
тэх на ло гій ад бы ва ец ца без праб лем, 
пры чым не за леж на ад гу ма ні тар ных 
або тэх ніч ных схіль нас цяў школь ні ка, у 
той час як ста рэй ша му па ка лен ню да во-
дзіц ца ся бе пе ра адоль ваць, каб за сво іць 
тэх ніч ныя на вы кі. Та му, ка лі на стаў нік не 
вы ка рыс тоў вае ў аду ка цый ным пра цэ се 
ІТ-тэх на ло гіі, уз ні кае сі ту а цыя раз ры ву 
па між па ка лен ня мі і не па ра зу мен ня, што 
ў вы ні ку не га тыў на ад бі ва ец ца і на якас-
ці аду ка цыі.

— А як у ста лі цы спра вы з ука ра-
нен нем про філь на га на ву чан ня на 
ста рэй шай сту пе ні шко лы?

— У гэ тым на ву чаль ным го дзе ў 195 
з 368 дзя ся тых кла саў школ, гім на зій і 
лі цэ яў вы ву чэн не асоб ных прад ме таў 
вя дзец ца на па вы ша ным уз роў ні. У 
гім на зі ях ад кры та 136 про філь ных кла-
саў і 59 кла саў — у шко лах. 75 кла саў 
ма юць фі зі ка-ма тэ ма тыч ны на пра мак 
(1596 на ву чэн цаў), 83 — фі ла ла гіч ны 
(1956 на ву чэн цаў), 15 — хі мі ка-бія ла гіч-
ны (364 на ву чэн цы), 3 — гра ма да знаў чы 
і 2 — эка на міч ны. Так са ма дзей ні ча юць 
17 муль ты про філь ных кла саў і кла саў з 
дзвю ма ма дэ ля мі.

Ка лі па гля дзець, як на ву чэн цы дзя-
ся тых кла саў раз мер ка ва лі ся па на-
прам ках на ву чан ня, то ка ля 44% з іх 
вы бра лі фі ла ла гіч ны на пра мак, амаль 
42% — фі зі ка-ма тэ ма тыч ны, 10,8% — хі-
мі ка-бія ла гіч ны і 1,7% — гра ма да знаў чы 
і гіс то ры ка-пра ва знаў чы.

— На жні вень скім фо ру ме пе да-
га гіч ных ра бот ні каў вы ўзня лі вель мі 
зла ба дзён ную тэ му — зву жэн не бе-
ла рус ка га сег мен та ў аду ка цый най 
пра сто ры ста лі цы і знік нен не ў не ка-
то рых ра ё нах го ра да бе ла рус ка моў-
ных кла саў і груп. Да зво лю сабе вас 
пра цы та ваць: «Без умоў на, знач на 
пра сцей ска ра ціць, за крыць, лік ві да-
ваць. Між ін шым, ма ла дых баць коў, 
якія ха це лі б ву чыць дзя цей па-бе ла-
рус ку, у го ра дзе шмат». Як вы лі чы-
це, што трэ ба зра біць, каб бе ла рус кая 
мо ва вяр ну ла ся ў на шы шко лы?

— Я ка заў, што ў гэ тым пы тан ні вель-
мі шмат за ле жыць ад аса біс тай па зі цыі 
кі раў ні ка ўста но вы аду ка цыі. У Мін ску 

дзей ні чае пяць гім на зій з бе ла рус кай 
мо вай на ву чан ня, якія вель мі год на вы-
кон ва юць мі сію па ад ра джэн ні і за ха-
ван ні не толь кі бе ла рус кай мо вы, але і 
куль тур ных тра ды цый. Ад нак ві да воч на, 
што для го ра да з амаль двух міль ён ным 
на сель ніц твам гэ та га не да стат ко ва.

У ста лі цы дзей ні чае да стат ко ва раз-
ві тая сет ка бе ла рус ка моў ных груп у дзі-
ця чых сад ках. Але баць кі, ад да ючы дзі ця 
ў бе ла рус ка моў ны са док, па він ны быць 
упэў не ны, што за тым дзі ця змо жа пра-
доў жыць на ву чан не на бе ла рус кай мо ве 
ў шко ле, лі цэі, ка ле джы, ВНУ. Па він на 
за хоў вац ца пе ра ем насць у на ву чан ні. 
З ма ла ды мі баць ка мі, якія ха це лі б ву-
чыць сва іх дзя цей па-бе ла рус ку, трэ ба 
пра ца ваць.

Ха чу за зна чыць, што ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі пра во дзіц-
ца шмат ме ра пры ем стваў па па пу ля-
ры за цыі бе ла рус кай мо вы. Для вуч няў 
6—10 кла саў пра хо дзіць га рад ская ін-
тэр нэт-алім пі я да па ву чэб ных прад ме-
тах «Бе ла рус кая мо ва» і «Бе ла рус кая 
лі та ра ту ра». Для вуч няў 9-11 кла саў ар-
га ні зу ец ца га рад скі кон курс ра бот да-
след ча га ха рак та ру (кан фе рэн цыя) па 
бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры.

Пра ве дзе ны га рад скі паэ тыч ны кон-
курс, пры све ча ны 100-год дзю з дня 
на ра джэн ня Мак сі ма Тан ка. У рам ках 
га рад ско га фес ты ва лю мас тац кай і ін-
тэ ле кту аль най твор час ці «Па кло нім ся 
вя лі кім тым га дам» прай шоў кон курс 
чы таль ні каў тво раў бе ла рус кіх пісь мен-
ні каў на тэ му Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Рэ гу ляр на ла дзяц ца су стрэ чы з бе ла-
рус кі мі пісь мен ні ка мі, ар га ні за ва на вы-
дан не на сцен ных га зет, ча со пі саў, пры-
све ча ных жыц цю і твор час ці бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў, пы тан ням раз віц ця бе ла-
рус кай мо вы і лі та ра ту ры. Пра вод зяц-
ца вік та ры ны, лі та ра тур ныя кон кур сы, 
ра ніш ні кі, свя ты, тэ ма тыч ныя ве ча ры ны, 
пры све ча ныя твор час ці бе ла рус кіх пісь-
мен ні каў... І ўсё ж та кі бе ла рус кі сег мент 
у аду ка цый най пра сто ры ста лі цы трэ ба 
па шы раць, па коль кі фар мі ра ван не ў ма-
ла до га па ка лен ня на цы я наль най са ма-
свя до мас ці не па рыў на звя за на з па важ-
лі вым стаў лен нем да род най мо вы.

— На тым жа фо ру ме мі ністр аду-
ка цыі звяр нуў ува гу на тое, што ў мін-
скіх шко лах не вель мі за кла по ча ны 
ўзнаў лен нем пе да га гіч ных кад раў. 
Маў ляў, на стаў ні кі не агі ту юць за пра-
фе сію пе да го га. Ці згод ны вы з та кой 
па ста ноў кай пы тан ня?

— Мяр кую, што сён ня трэ ба ка заць 
уво гу ле аб прэ сты жы пе да га гіч най пра-
фе сіі і ста ту се пе да го гаў у гра мад стве. 
Згод ны з тым, што кож ны са праўд ны 
пе да гог па ві нен пад рых та ваць са бе 
зме ну. І леп шай агі та цы яй з'яў ля ец ца 
пра фе сій ная дзей насць пе да го га. На ня-
даў няй су стрэ чы з ма ла ды мі пе да го га мі 
ў рам ках Мінск ага ма ла дзёж на га фес-
ты ва лю пе да га гіч ных ідэй і ра шэн няў я 
ці ка віў ся, хто ці што пры вя ло іх у пра фе-
сію. І прак тыч на кож ны ка заў, што быў 
у іх жыц ці пе да гог, на яко га ха це ла ся 
быць па доб ным...

— Мінск — го рад вя лі кіх маг чы мас-
цяў, у тым лі ку і ў пла не пра ца ўлад ка-
ван ня. Што ў ста лі цы ро біц ца для та го, 

каб спы ніць ад ток ма ла дых пе да го гаў 
з уста ноў аду ка цыі?

— Па-пер шае, ма ла ды пе да гог, які 
прый шоў ва ўста но ву аду ка цыі, па ві нен 
ад чуць, што яго там са праў ды ча ка лі. 
Зна чэн не мае аб са лют на ўсё: як су стрэ-
лі яго ў пе да га гіч ным ка лек ты ве, якія 
ства ры лі ўмо вы... На ту раль на, што ў 
пе да го га-па чат коў ца ўзні кае шмат пы-
тан няў пры пад рых тоў цы да ўро ка, пры 
за паў нен ні да ку мен та цыі, ар га ні за цыі 
вы ха ваў чай ра бо ты. Ці не па кі ну лі яго 
сам-на сам з гэ ты мі праб ле ма мі?

Та му ў кож най уста но ве аду ка цыі ў 
па чат ку на ву чаль на га го да за ма ла ды мі 
спе цы я ліс та мі за ма цоў ва юц ца на стаў ні-
кі з ко ла най больш во пыт ных пе да го гаў, 
якія да па ма га юць ма ла дым ка ле гам у іх 
пра фе сій ным ста наў лен ні. Ва ўста но вах 
аду ка цыі, дзе пра цу юць больш як тры 
ма ла дыя пе да го гі, ар га ні зу ец ца ра бо та 
шко лы ма ла до га на стаў ні ка. Свое асаб лі-
вай спра ва зда чай ра бо ты шко лы на стаў-
ні ка-па чат коў ца ста лі ўжо тра ды цый ныя 
пе да га гіч ныя ма ра фо ны: у Фрун зен скім 
ра ё не ста лі цы гэ та «За ла тыя кру пін кі 
пе да га гіч на га во пы ту», у Каст рыч ніц-
кім — «Дзень ма ла до га на стаў ні ка», у 
Ле нін скім — «Вест кі з уро каў ма ла дых 
пе да го гаў», у Пар ты зан скім — «Пер шая 
про ба».

Сён ня мы ро бім стаў ку на мо ладзь: 
шко ла па він на на поў ніц ца энер гі яй ма-
ла дых! Су час най шко ле па тра бу юц ца 
не ар ды нар ныя і шмат гран ныя ма ла дыя 
пе да го гі. На пры кан цы каст рыч ні ка ўжо 
трэ ці раз прай шоў Мін скі ма ла дзёж ны 
фес ты валь пе да га гіч ных ідэй і ра шэн-
няў. Хо чац ца ве рыць, што ў сіс тэ ме ста-
ліч най аду ка цыі на заў сё ды за ха ва ец ца 
тра ды цыя, якая ідзе ад фес ты ва лю — 
бе раж лі ва га, уваж лі ва га стаў лен ня да 
ма ла до га на стаў ні ка, ака зан ня яму ўся-
ля кай пад трым кі.

Мо ладзь хва люе жыл лё вае пы тан не. 
Тры га ды таму Ка мі тэ ту па аду ка цыі бы-
ло вы дзе ле на 120 мес цаў у ін тэр на це па 
ву лі цы Гін таў та. Спа дзя ём ся, што пе да-
го гам бу дуць пра да стаў ляць і арэнд нае 
жыл ле.

Без умоў на, ма тэ ры яль ныя ат ры-
бу ты — важ ныя, але яны — не адзі ны 
кры тэ рый прэ стыж нас ці на шай пра фе сіі. 
Я ўво гу ле лі чу, што прэ стыж най на шу 
пра фе сію ро бяць са мі пе да го гі — лю дзі, 
якія вы кон ва юць са мую важ ную мі сію на 
Зям лі. Толь кі ўпэў не ны ў са бе ча ла век 
мо жа вы клі каць па ва гу ў ін шых. На стаў-
нік па ві нен быць для вуч няў аў та ры тэ-
там, аб' ек там для пе рай ман ня, а баць кі 
па він ны стаць на шы мі парт нё ра мі. На-
стаў нік — гэ та не прос та пра фе сія, а 
жыц цё вае крэ да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Стар шы ня Ка мі тэ та па аду ка цыі 
Мін гар вы кан ка ма 
 Міха іл МІ РОН ЧЫК: 

Ста ліч ную сіс тэ му аду ка цыі мож на па раў наць з ад ной вя лі кай экс пе ры-
мен таль най пля цоў кай. У мі ну лым на ву чаль ным го дзе ў Мін ску стар та ваў 
пра ект «Элект рон ная шко ла». У Лі цэі БДУ функ цы я нуе «Вір ту аль ная шко-
ла». Пяць ста ліч ных школ удзель ні ча юць у экс пе ры мен це па ўка ра нен ні 
га лі но вай сіс тэ мы апла ты пра цы пе да го гаў. У мін скіх шко лах ад кры ва-
юц ца ін тэ гра ва ныя кла сы для дзя цей з рас строй ства мі аў тыс тыч на га 
спект ра. На ба зе мін скіх на ву чаль ных уста ноў ство ра ны пля цоў кі па 
апра ба цыі не за леж най атэс та цыі школь ні каў за курс ба за вай шко лы. У 
мік ра ра ё не «Ма як» уве дзе на ў строй экс пе ры мен таль ная шко ла — уні-
каль ная не толь кі для Мін ска, але і для ўсёй Бе ла ру сі. Пра іна ва цыі і 
«пад вод ныя ка мя ні», без якіх ні ко лі не абы хо дзіц ца ўка ра нен не но ва-
га, мы гу та рым са стар шы нёй Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
Мі ха і лам МІ РОН ЧЫ КАМ.

Ука ра ніць элект рон ныя 
жур на лы і дзён ні кі ака за ла ся 
пра сцей, чым зра біць з карт кі 
на ву чэн ца не прос ты элект рон ны 
про пуск у шко лу, а ўбу да ваць 
яе ў інф ра струк ту ру «Ра зум на га 
го ра да».

У Мін ску дзей ні чае пяць 
гім на зій з бе ла рус кай мо вай 
на ву чан ня. Ад нак ві да воч на, 
што для го ра да з амаль 
двух міль ён ным на сель ніц твам 
гэ та га не да стат ко ва.

У пе да го га-па чат коўца 
ўзні кае шмат пы тан няў 
пры пад рых тоў цы да ўро ка, 
пры за паў нен ні да ку мен та цыі, 
ар га ні за цыі вы ха ваў чай ра бо ты. 

Май на ўва зе!Май на ўва зе!  ��

БРА КАНЬ Е РЫ АД КА ЖУЦЬ. 
ПРЫ ЧЫМ ПА ЎСЁЙ СТРО ГАС ЦІ И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
объекта «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12 по генплану 

в квартале жилой застройки 
пр. Дзержинского – ул. Алибегова – пр. Газеты «Правда». 

Жилой дом № 11 (по генплану) со встроенными помещениями 
и подземной автостоянкой в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 27 февраля 2014 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 
№№ 5, 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57, 63, 66, 69, 72, 76, 77, 81, 83, 87 без учета вы-
полнения внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: 1-комнатные квартиры – 1600 долларов США, 
2-комнатные квартиры – 1500 долларов США.

 Первоначальный взнос составляет 40% от всей суммы по договору соз-
дания объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня регистрации договора в Мингорисполкоме. Последующие платежи 
вносятся равными долями до 28 февраля 2015 г.

Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларах США и 
остается неизменной в долларах США до окончания действия договора созда-
ния объекта долевого строительства. Оплата производится в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь  на дату оплаты.

При 100% оплате всей суммы по договору создания объекта долевого 
строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации 
договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м. общей площади уменьшается 
на сумму, равную 50 долларам США и составит, соответственно, 1550 дол ларов 
США и 1450 долларов США.

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут принимать-
ся (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объ-
екта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней 
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, кабинет 105, непосредственно с граж-
данами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими 
на основании доверенности, оформленной в установленном законодатель-
ством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строительстве 
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его заявления 
не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах 
своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В.Милошевский

Шля хі ін тэ гра цыіШля хі ін тэ гра цыі  ��

СТАЎ КА 
НА НО ВАЕ

Са юз ная дзяр жа ва: мэ ты на перс пек ты ву
Вы ра шэн не шэ ра гу пы тан няў у са цы яль най і пра мыс ло вай 
сфе рах — ад на з га лоў ных мэт ра бо ты Са юз най дзяр жа вы на 
перс пек ты ву. Пра гэ та за явіў, ад каз ва ю чы на пы тан ні прад-
стаў ні коў СМІ, Ры гор Ра по та, дзяр жаў ны сак ра тар Са юз най 
дзяр жа вы, пад час экс перт на-ме дый на га фо ру му «15-год дзе 
Са юз най дзяр жа вы: па ра дак дня на заўт ра».

УРАЧ ДЛЯ ПРЫ ЕЗ ДЖА ГА
— Ёсць шэ раг ня вы ра ша ных пы тан няў у 

са цы яль най га лі не, — ад зна чыў па лі тык. — 
На прык лад, вя до ма, што гра ма дзя не Ра сіі 
і Бе ла ру сі ма юць роў ныя пра вы на ме ды-
цын скае аб слу гоў ван не. Ад па вед ныя пра вы 
за клю ча юц ца ў пра да стаў лен ні тэр мі но вай 
ме ды цын скай да па мо гі або до сту пу да ме-
ды цын скіх па слуг для тых, хто па ста ян на 
пра жы вае на тэ ры то рыі су меж най дзяр жа-
вы. Але, ска жам, для тых, хто там зна хо дзіц-

ца ча со ва, у нас яшчэ не ўсё ад пра ца ва на.
Па вод ле слоў дзярж сак ра та ра, за раз вель мі сур' ёз най тэ май з'яў-

ля ец ца ўзгад нен не пра мыс ло вых па лі тык — тут мы толь кі ў па чат ку 
шля ху і для доб рых вы ні каў па трэб на бу дзе пры клас ці шмат на ма-
ган няў.

Знач ная ўва га ў па лі ты цы Са юз най дзяр жа вы на да ец ца су пра цоў-
ніц тву ў га лі не транс пар ту.

— Акра мя роз ных ар га ні за-
цый ных пы тан няў у авія цый ных, 
чы гу нач ных, аў та ма біль ных 
транс парт ных су вя зях, ёсць яшчэ 
шэ раг тэм, якія нас вель мі ці ка-
вяць. Ска жам, спаг нан не пла ты з 
транс парт ных срод каў — у асноў-
ным, раз мо ва ідзе пра гру за выя 
аў та ма бі лі. Гэ та вель мі доб ра ад-
пра ца ва на ў Бе ла ру сі, і мы ця пер 
ак тыў на вы ву ча ем яе во пыт, які, 
маг чы ма, пры ме нім яго ва ўмо-
вах Ра сіі.

Ры гор Ра по та ўпэў не ны, што та кія дзе ян ні бу дуць мець двай ны 
эфект. Гэ та і эка на міч ная вы га да для Ра сіі, і ства рэн не адзі ных пра-
ва вых умоў для гру за вых транс парт ных срод каў на пра сто ры Са юз-
най дзяр жа вы.

ПА ЛО ВА БЮД ЖЭ ТУ — ІНА ВА ЦЫ ЯМ
Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс таў пра ро лю іна ва цый у эка но-

мі цы Са юз най дзяр жа вы, Ры гор Ра по та рас ка заў аб пра гра мах, што 
фі нан су юц ца з са юз на га бюд жэ ту.

— Іна ва цый ны склад нік — важ ны кам па нент раз віц ця эка но мі кі лю-
бой дзяр жа вы, — пад крэс ліў ён. — Гэ та не аб ход ны эле мент пра грэ су. 
Га во ра чы пра іна ва цыі ў Са юз най дзяр жа ве, да стат ко ва ўспом ніць 
пра гра мы, якія ця пер рэа лі зу юц ца і на кі ра ва ны на ства рэн не іна ва-
цый на га пра дук ту. Асаб лі васць гэ тых пра грам у тым, што над імі пра-
цу юць су мес на ву чо ныя і Бе ла ру сі, і Ра сіі. Гэ та вель мі важ ны склад нік 
на шай дзей нас ці, і на яго тра ціц ца пры клад на па ло ва бюд жэ ту.

Раз ва жа ю чы пра зна чэн не та кіх пра грам для эка но мік Бе ла ру сі і 
Ра сіі, Ры гор Ра по та звяр нуў ува гу на важ насць уза е ма дзе ян ня дзяр-
жаў ных і пры ват ных струк тур.

— Не ма гу ска заць, што рэа лі за цыя са юз ных пра грам з'яў ля ец ца 
ней кім кар ды наль ным фак та рам раз віц ця эка но мі кі. З дру го га бо ку, 
кож ная пра гра ма ро біць свой па сіль ны ўнё сак у эка но мі ку і гэ ты ўнё-
сак да во лі знач ны. Та му мно гае за ле жыць ад та го, як вы ні кі іна ва цый-
най дзей нас ці ўка ра ня юц ца ўжо не па срэд на на вы твор часці. Тут жа 
мно гае за ле жыць ад уза е ма дзе ян ня дзяр жа вы і біз не су. Чым больш 
шчыль ным бу дзе гэ тае су пра цоў ніц тва, чым боль шым бу дзе пра цэнт 
ука ра нен ня но вых пра дук таў, ма тэ ры я лаў, ідэй, тым боль шым бу дзе 
ўклад у эка но мі ку ад на шых пра грам.

БЕЗ ПА ЛІ ТЫ КІ
Рэ гу ляр на з'яў ля юц ца па ве дам лен ні аб пе ра бо ях па ста вак ай чын-

най сель гас пра дук цыі ў Ра сію. Ры гор Ра по та за клі каў не па лі ты за ваць 
сі ту а цыю ва кол та кіх ін цы дэн таў.

— Тут ёсць два склад ні кі. Пер шы — гэ та ін фар ма цый нае асвят-
лен не та кіх ін цы дэн таў або па дзей, дзе, на ту раль на, ёсць тэн дэн цыя 
пе ра боль шыць. Дру гі — тое, што са праў ды іс ну юць фак ты та кіх пе ра-
бо яў па ста вак. Яны, да рэ чы, ёсць не толь кі ў ста сун ках па між Ра сі яй 
і Бе ла рус сю, але і ўнут ры Ра сіі. Бы ва юць ней кія жуль ніц кія схе мы, 
ку ды мо жа быць уцяг ну та ты сяч ная до ля ўдзель ні каў знеш не па лі-
тыч най дзей нас ці. Але час та ства ра ец ца та кое ўра жан не, што гэ та 
ледзь не ма са вая з'я ва.

Па сло вах дзярж сак ра та ра, ка лі рап там вы яў ля ец ца неш та не за-
кон нае з пунк ту гле джан ня па ста вак пра дук цыі, то, як пра ві ла, гэ та 
не з'яў ля ец ца прад ме там дзяр жаў най па лі ты кі.

— Гэ та па дзея ва ўза е ма дзе ян ні па між пэў ны мі гас па дар чы мі 
суб' ек та мі. За ўва жу, што па доб ныя ін цы дэн ты ўзні ка юць толь кі пры 
на яў нас ці двух удзель ні каў з абод вух ба коў. Та му аб ві на вач ваць 
толь кі бе ла ру саў або толь кі ра сі ян скла да на. За да ча на шых кант ра-
лю ю чых ар га ні за цый за клю ча ец ца ў тым, каб вы явіць гэ та і свое ча-
со ва спы ніць. Каб у нас усе схе мы эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня бы лі 
на дзей ны мі і праз рыс ты мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ,
Мінск — Маск ва — Мінск
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Бы ва юць ней кія 
жуль ніц кія схе мы, 
ку ды мо жа быць уцяг ну та 
ты сяч ная до ля ўдзель ні каў 
знеш не па лі тыч най 
дзей нас ці. Але час та 
ства ра ец ца та кое ўра жан не, 
што гэ та ледзь не ма са вая 
з'я ва.

«ШКО ЛА ПА ВІН НА 
НА ПОЎ НІЦ ЦА ЭНЕР ГІ ЯЙ МА ЛА ДЫХ!»

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на  ��

Ця пер транс пар ці роў ка ці раз бор туш 
ка пыт ных (ка зу лі, дзі ка, але ня, ла ся) 
з'яў ля ец ца пад ста вай для за вя дзен ня 
кры мі наль най спра вы. Гэ та ста ла маг-
чы мым пас ля ня даў ня га ўступ лен ня ў 
сі лу но вых рэ дак цый ар ты ку лаў Кры-
мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь і Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях, якія да ты чац ца 
ад каз нас ці за не за кон ныя па ля ван-
не і ры ба лоў ства (дарэчы, з новымі 
правіламі можна пазнаёміцца на 4-й 
старонцы «Звязды»).

МЯ СА ДЗІ ЧЫ НЫ Ў ЛЕ СЕ БОЛЬШ 
«НЕ ЗНОЙ ДЗЕШ»...

— Не аб ход насць та кой ме ры пра дык та-
ва на са мім жыц цём, — ка жа прэс-сак ра тар 
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 Воль га ГРА МО ВІЧ. — 
Пра бе лы ў за ка на даў стве да гэ туль да ва лі 
шанц вы крут лі вым бра кань е рам зы хо дзіць 
ад поў най ад каз нас ці. За тры ма ныя з пра-
дук цы яй па ля ван ня маг лі сцвяр джаць, што 
знай шлі мя са ў ле се, ад маў ля ю чы сам факт 
не за кон на га па ля ван ня. І, ка лі да ка заць зва-
рот нае не атрым лі ва ла ся, па ру шаль ні каў 
пры цяг ва лі толь кі да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці. Мак сі маль ны штраф пры гэ тым 
скла даў 30 ба за вых ве лі чынь. Ця пер та кім 
хіт ру нам бу дзе па гра жаць да трох га доў па-
збаў лен ня во лі.

Та кім чы нам, у Кры мі наль ны ко дэкс уве-
дзе ны да дат ко вы ар ты кул (282-1), які пра-
ду гледж вае санк цыі за не за кон нае пе ра мя-

шчэн не (транс пар ці роў ку) ці раз бор туш дзі-
кіх жы вёл, у тым лі ку за гі ну лых, ці іх час так. 
Пры гэ тым аба вяз ко вай умо вай з'яў ля ец ца 
на ня сен не шко ды ў буй ным па ме ры (больш 
за 100 ба за вых ве лі чынь) або паў тор насць 
па ру шэн ня, ці пры на леж насць жы вё лы да 
ахоў ва е мых ві даў, або здзяйс нен не вы-
шэй пе ра лі ча на га на асаб лі ва ахоў ва е мых 
ці за бру джа ных ра ды я цы яй тэ ры то ры ях. 

Каб па вы сіць ад каз насць за не за кон нае па-
ля ван не, усе част кі ад па вед на га ар ты ку ла 
Кры мі наль на га ко дэк са да поў не ны фар му-
лёў кай «з па збаў лен нем пра ва зай маць пэў-
ныя па са ды ці зай мац ца пэў най дзей нас цю» 
(на прык лад, быць па ляў ні чым).

...І РЫ БУ Ў «НЕ ВЯ ДО МЫХ 
РЫ БА КОЎ» НЕ КУ ПІШ

Для ўзмац нен ня ма тэ ры яль на га ўздзе ян ня 
на бра кань е раў у Кры мі наль ны ко дэкс, як да-
дат ко вая ме ра ра зам з па збаў лен нем во лі за 
асаб лі ва не бяс печ ныя зла чын ствы (зда бы ча 
ры бы пры да па мо зе элект ра ла віль ных уста-
но вак, уль тра гу ку, вы бу хо вых устрой стваў з 
на ня сен нем шко ды ў асаб лі ва буй ным па ме-

ры), уво дзіц ца яшчэ і штраф. Па вя лі чыў ся 
і мі ні маль ны па мер штра фу за не за кон ную 
зда бы чу ры бы і па ад мі ніст ра цый ным ар ты-
ку ле — ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь (ра ней 
бы ло ад 10 да 50 ба за вых). Вы клю ча на та кая 
мяк кая фор ма ўздзе ян ня на па ру шаль ні каў 
пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і 
ры ба лоў ства, як па пя рэ джан не.

Асоб на ў Ко дэк се аб ад мі ніст ра цый ных 
па ру шэн нях ага вор ва ец ца па ка ран не за 
зна хо джан не ў ры ба лоў ных угод дзях і на 
пры лег лай да іх тэ ры то рыі (да ад на го кі ла-
мет ра ад бе ра га) з за ба ро не ны мі пры ла да мі 
ры ба лоў ства, а так са ма ры бай, лоў ля якой 
за ба ро не на або ва га якой пе ра вы шае ўста-
ноў ле ныя нор мы (5 кі ла гра маў у су ткі на ры-
ба ло ва), без да ку мен таў, якія па цвяр джа лі 
б за кон насць ва ло дан ня ёю.

— Гэ та дасць маг чы масць па ка раць бра-
кань е раў, якія да гэ туль у вы пад ку за тры-
ман ня тлу ма чы лі, што, маў ляў, быц цам бы 
ры бу ку пі лі ў не вя до мых ім ры ба коў, — га-
во рыць Воль га Гра мо віч.

Апроч та го, па праў кі пра ду гледж ва юць 
па вы шэн не план кі буй но га і асаб лі ва буй-
но га па ме раў шко ды. Так, пад буй ным па-
ме рам у но вай рэ дак цыі ма ец ца на ўва зе 
су ма, якая скла дае або пе ра вы шае 100 ба-
за вых ве лі чынь (да гэ туль бы ло 40 ба за вых). 
Па мер шко ды ў 250 і больш ба за вых ве лі-
чынь ця пер лі чыц ца асаб лі ва буй ным (ра ней 
ён скла даў 100 ба за вых). Гэ та звя за на і з 
ня даў нім па вы шэн нем так саў для раз лі ку 
шко ды, на не се най у вы ні ку не за кон ных па-
ля ван ня і ры ба лоў ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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За тры ма ныя з пра дук цы яй 
па ля ван ня маг лі сцвяр джаць, 
што знай шлі мя са ў ле се, 
ад маў ля ю чы сам факт не за кон на га 
па ля ван ня. Ця пер та кім хіт ру нам 
бу дзе па гра жаць да трох га доў 
па збаў лен ня во лі.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��Па да рваў ся на сна ра дзе
«Чор ны ка паль нік» за гі нуў у Дуб ро вен скім ра ё не

— След чыя вы свят ля юць аб ста ві ны гі бе лі муж чы ны 1982 го да 
на ра джэн ня. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, ён па да рваў ся на сна-
ра дзе ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. Уста ноў ле на, што гэ ты 
гра ма дзя нін за хап ляў ся рас коп ка мі ва ен ных тра фе яў, пра што 
свед чаць па ка зан ні яго сва я коў, а так са ма зной дзе ныя на мес цы 
зда рэн ня спе цы яль ныя пры ста са ван ні для пра вя дзен ня рас ко-
пак і «тра феі»: ча ты ры бо е га лоў кі ад сна ра даў, уз ры валь ні кі, 
фраг мен ты бо еп ры па саў, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ва ўпраў лен ні 
След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ві цеб скай воб лас ці.

Па фак це гі бе лі муж чы ны рас па ча та кры мі наль ная спра ва.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ФактФакт  ��

Па буд нях Го мель ста не блі жэй
Бе ла рус кая чы гун ка пры зна чы ла цяг нік між рэ гі я наль ных 
лі ній біз нес-кла са Го мель — Мінск.

— Гэ та зроб ле на ў рэ чы шчы пра цы па раз віц ці па ско ра ных 
зно сін па між Мінск ам і аб лас ны мі цэнт ра мі, — па тлу ма чы лі ў 
прэс-цэнт ры ма гіст ра лі. — З 21 ліс та па да па буд ных днях па чаў 
кур сі ра ваць цяг нік №711 Го мель — Мінск. У да ро зе ён зна хо дзіц ца 
3 га дзі ны 24 хві лі ны. Са стаў ады хо дзіць з Го ме ля ў 6.17 і пры бы вае 
ў ста лі цу ў 9.41. Цяг нік ідзе без пры пын каў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ака за лі ся не бла гі мі ку лі на ра мі
У рам ках ак цыі «Бе лы кій» ма гі лёў ская дзі ця чая біб лі я-
тэ ка-фі лі ял №2 ар га ні за ва ла шэ раг ме ра пры ем стваў для 
не ві ду шчых чы та чоў.

Да рэ чы, гэ та адзі ная ў воб лас ці біб лі я тэ ка, якая мае аба не мент 
па аб слу гоў ван ні ін ва лі даў па зро ку. Гэ тыя лю дзі, ня гле дзя чы на 
тое, што жы вуць на воб ма цак, не пе ра ста юць здзіў ляць сва і мі 
здоль нас ця мі. На вы ста ве, якую біб лі я тэ ка ства ры ла прос та на 
пад акон ні ку, на ват пра хо жыя мо гуць па ба чыць шмат зроб ле ных 
уме лы мі ру ка мі рэ чаў. А коль кі ста ноў чых эмо цый атры ма на пад-
час пра вя дзен ня ку лі нар на га па ядын ку! 

— Та кія ме ра пры ем ствы да па ма га юць аб' яд ноў ваць чы та чоў, 
пры цяг нуць ува гу да праб лем не ві ду шчых і яшчэ раз пе ра кон ва-
юць у тым, што яны вель мі та ле на ві тыя,— ад зна чы ла ды рэк тар 
біб лі я тэ кі Свят ла на БУ КА ЧО ВА.

Пры ем ным па да рун кам для чы та чоў аба не мен та ста лі не толь кі 
ар га ні за ва ныя для іх ме ра пры ем ствы, але і тыя 50 дыс каў з за-
пі са мі тво раў ра сій скіх і за меж ных аў та раў, якія ім пе рад алі су-
пра цоў ні кі Цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня Ле нін ска га ра ё на 
Ма гі лё ва і сту дэн ты МДУ імя Ку ля шо ва.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Што га до вы твор чы кон курс, скі ра ва ны на ўма ца ван не тра-
ды цый ных ся мей ных каш тоў нас цяў і ахо ву жыц ця з са ма га 
па чат ку, ад быў ся сё ле та ўжо ў дру гі раз, але ўпер шы ню — у 
між на род ным фар ма це. Удзел у ім узя лі 216 аў тар скіх ра бот 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Ар ме ніі і Гру зіі.

«Вы бра ныя тэ ма тыч ныя кі рун кі — гэ та тыя ся мей ныя каш тоў-
нас ці, якія мы імк нём ся ад ра дзіць, па ка заў шы іх пры га жосць, — ад-
зна чы ла вы ка наў чы ды рэк тар фес ты ва лю Ак са на Грынь. — Пра 
гэ та кра са моў на свед чаць ужо са мі іх наз вы: «Ка хан не і вер насць», 
«Свя тасць ма ця рын ства», «Та та — ка пі тан сям'і», «Я — ча ла век. Дай 
мне на ра дзіц ца, ма ма!», «Мно га дзе так — доб ра!», «Дзя куй вам, 
баць кі!», «Хто да па мо жа сі ра це?». Ар га ні за та ра мі ІІ між на род на га 
фес ты ва лю са цы яль най рэ кла мы вы сту пі лі Цэнтр ду хоў най асве ты 
і са цы яль на га слу жэн ня Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы «Усіх 

туж лі вых Ра дасць», ін фар ма цый нае агенц тва БПЦ, Мін ская кі на шко-
ла-сту дыя, май стэр ня са цы яль на га кі но пры пад трым цы ва лан цё раў 
і гра мад скіх аб' яд нан няў.

Па вы ні ках ад бо рач на га і паў фі наль на га ту раў жу ры вы зна чы ла 
14 пры зё раў у 5 на мі на цы ях. Усе яны бы лі ад зна ча ны пры за мі ад 
ар га ні за та раў і парт нё раў фес ты ва лю. Га лоў ная ж уз на га ро да, на 
якую прэ тэн да ва лі 4 ра бо ты з Бе ла ру сі, Укра і ны і Ра сіі, у вы ні ку да-
ста ла ся прад стаў ні ку Бе ла ру сі — рэ жы сё ру кра наль на га ка рот ка мет-
раж на га са цы яль на га філь ма «Кан цэрт для ма мы» (на фота — кадр 
са стужкі) Яго ру Бя ка ву. Да рэ чы, Ягор, які за няў так са ма пер шае 
мес ца ў на мі на цыі «Ка рот ка мет раж ныя філь мы, зня тыя пра фе сі я на-
ла мі», — сту дэнт пер ша га кур са Ака дэ міі мас тац тваў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Бе ла рус за ва я ваў Гран-пры 
фес ты ва лю са цы яль най рэ кла мы 
ў аба ро ну жыц ця і сям'і «Да лонь ка»
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