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СТАЎКА
НА НОВАЕ
Саюзная дзяржава: мэты на перспектыву
Вырашэнне шэрагу пытанняў у сацыяльнай і прамысловай
сферах — адна з галоўных мэт работы Саюзнай дзяржавы на
перспектыву. Пра гэта заявіў, адказваючы на пытанні прадстаўнікоў СМІ, Рыгор Рапота, дзяржаўны сакратар Саюзнай
дзяржавы, падчас экспертна-медыйнага форуму «15-годдзе
Саюзнай дзяржавы: парадак дня на заўтра».

УРАЧ ДЛЯ ПРЫЕЗДЖАГА
— Ёсць шэраг нявырашаных пытанняў у
сацыяльнай галіне, — адзначыў палітык. —
Напрыклад, вядома, што грамадзяне Расіі
і Беларусі маюць роўныя правы на медыцынскае абслугоўванне. Адпаведныя правы
заключаюцца ў прадастаўленні тэрміновай
медыцынскай дапамогі або доступу да медыцынскіх паслуг для тых, хто пастаянна
пражывае на тэрыторыі сумежнай дзяржавы. Але, скажам, для тых, хто там знаходзіцца часова, у нас яшчэ не ўсё адпрацавана.
Паводле слоў дзяржсакратара, зараз вельмі сур'ёзнай тэмай з'яўляецца ўзгадненне прамысловых палітык — тут мы толькі ў пачатку
шляху і для добрых вынікаў патрэбна будзе прыкласці шмат намаганняў.
Значная ўвага ў палітыцы Саюзнай дзяржавы надаецца супрацоўніцтву ў галіне транспарту.
— Акрамя розных арганізацыйных пытанняў у авіяцыйных, Бываюць нейкія
чы гу нач ных, аў та ма біль ных жульніцкія схемы,
транспартных сувязях, ёсць яшчэ куды можа быць уцягнута
шэраг тэм, якія нас вельмі цікавяць. Скажам, спагнанне платы з тысячная доля ўдзельнікаў
транспартных сродкаў — у асноў- знешнепалітычнай
ным, размова ідзе пра грузавыя дзейнасці. Але часта
аўтамабілі. Гэта вельмі добра ад- ствараецца такое ўражанне,
працавана ў Беларусі, і мы цяпер
актыўна вывучаем яе вопыт, які, што гэта ледзь не масавая
магчыма, прыменім яго ва ўмо- з'ява.
вах Расіі.
Рыгор Рапота ўпэўнены, што такія дзеянні будуць мець двайны
эфект. Гэта і эканамічная выгада для Расіі, і стварэнне адзіных прававых умоў для грузавых транспартных сродкаў на прасторы Саюзнай дзяржавы.

ПАЛОВА БЮДЖЭТУ — ІНАВАЦЫЯМ
Адказваючы на пытанне журналістаў пра ролю інавацый у эканоміцы Саюзнай дзяржавы, Рыгор Рапота расказаў аб праграмах, што
фінансуюцца з саюзнага бюджэту.
— Інавацыйны складнік — важны кампанент развіцця эканомікі любой дзяржавы, — падкрэсліў ён. — Гэта неабходны элемент прагрэсу.
Гаворачы пра інавацыі ў Саюзнай дзяржаве, дастаткова ўспомніць
праграмы, якія цяпер рэалізуюцца і накіраваны на стварэнне інавацыйнага прадукту. Асаблівасць гэтых праграм у тым, што над імі працуюць сумесна вучоныя і Беларусі, і Расіі. Гэта вельмі важны складнік
нашай дзейнасці, і на яго траціцца прыкладна палова бюджэту.
Разважаючы пра значэнне такіх праграм для эканомік Беларусі і
Расіі, Рыгор Рапота звярнуў увагу на важнасць узаемадзеяння дзяржаўных і прыватных структур.
— Не магу сказаць, што рэалізацыя саюзных праграм з'яўляецца
нейкім кардынальным фактарам развіцця эканомікі. З другога боку,
кожная праграма робіць свой пасільны ўнёсак у эканоміку і гэты ўнёсак даволі значны. Таму многае залежыць ад таго, як вынікі інавацыйнай дзейнасці ўкараняюцца ўжо непасрэдна на вытворчасці. Тут жа
многае залежыць ад узаемадзеяння дзяржавы і бізнесу. Чым больш
шчыльным будзе гэтае супрацоўніцтва, чым большым будзе працэнт
укаранення новых прадуктаў, матэрыялаў, ідэй, тым большым будзе
ўклад у эканоміку ад нашых праграм.

БЕЗ ПАЛІТЫКІ
Рэгулярна з'яўляюцца паведамленні аб перабоях паставак айчыннай сельгаспрадукцыі ў Расію. Рыгор Рапота заклікаў не палітызаваць
сітуацыю вакол такіх інцыдэнтаў.
— Тут ёсць два складнікі. Першы — гэта інфармацыйнае асвятленне такіх інцыдэнтаў або падзей, дзе, натуральна, ёсць тэндэнцыя
перабольшыць. Другі — тое, што сапраўды існуюць факты такіх перабояў паставак. Яны, дарэчы, ёсць не толькі ў стасунках паміж Расіяй
і Беларуссю, але і ўнутры Расіі. Бываюць нейкія жульніцкія схемы,
куды можа быць уцягнута тысячная доля ўдзельнікаў знешнепалітычнай дзейнасці. Але часта ствараецца такое ўражанне, што гэта
ледзь не масавая з'ява.
Па словах дзяржсакратара, калі раптам выяўляецца нешта незаконнае з пункту гледжання паставак прадукцыі, то, як правіла, гэта
не з'яўляецца прадметам дзяржаўнай палітыкі.
— Гэта падзея ва ўзаемадзеянні паміж пэўнымі гаспадарчымі
суб'ектамі. Заўважу, што падобныя інцыдэнты ўзнікаюць толькі пры
наяўнасці двух удзельнікаў з абодвух бакоў. Таму абвінавачваць
толькі беларусаў або толькі расіян складана. Задача нашых кантралюючых арганізацый заключаецца ў тым, каб выявіць гэта і своечасова спыніць. Каб у нас усе схемы эканамічнага ўзаемадзеяння былі
надзейнымі і празрыстымі.
Надзея ЮШКЕВІЧ,
Мінск — Масква — Мінск



Сталічную сістэму адукацыі можна параўнаць з адной вялікай эксперыментальнай пляцоўкай. У мінулым навучальным годзе ў Мінску стартаваў
праект «Электронная школа». У Ліцэі БДУ функцыянуе «Віртуальная школа». Пяць сталічных школ удзельнічаюць у эксперыменце па ўкараненні
галіновай сістэмы аплаты працы педагогаў. У мінскіх школах адкрываюцца інтэграваныя класы для дзяцей з расстройствамі аўтыстычнага
спектра. На базе мінскіх навучальных устаноў створаны пляцоўкі па
апрабацыі незалежнай атэстацыі школьнікаў за курс базавай школы. У
мікрараёне «Маяк» уведзена ў строй эксперыментальная школа — унікальная не толькі для Мінска, але і для ўсёй Беларусі. Пра інавацыі і
«падводныя камяні», без якіх ніколі не абыходзіцца ўкараненне новага, мы гутарым са старшынёй Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама
Міхаілам МІРОНЧЫКАМ.
— Міхаіл Уладзіміравіч, вось ужо
больш як год ва ўстановах адукацыі
горада праходзіць апрабацыя сістэмы «электронны журнал — дзённік»
і электроннай карткі навучэнца. Ці
можна ўжо рабіць нейкія высновы?
— Вынікі апрабацыі паказалі высокую зацікаўленасць усіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу, уцягнутых у праект.
Калі эксперымент запускаўся, для яго
спецыяльна падбіраліся навучальныя
ўстановы з розным узроўнем матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння, каб убачыць
тыя моманты, якія трэба дапрацоўваць,
развіваць і пазіцыянаваць як далейшы
шлях развіцця ў плане інфарматызацыі
ўстаноў адукацыі. Напрыклад, для ўкаранення электроннай карты навучэнца
патрабуецца наяўнасць пэўнай інфраструктуры ў школе. Укараніць электронныя журналы і дзённікі аказалася прасцей, чым зрабіць з карткі навучэнца
не просты электронны пропуск у школу і ключ аўтарызацыі ў камп'ютарнай
зале, а ўбудаваць яе ў інфраструктуру
«Разумнага горада». Каб школьнік меў
магчымасць карыстацца самымі рознымі карыснымі сэрвісамі: задзейнічаць
картку ў гарадскім пасажырскім транспарце, расплачвацца за харчаванне ў
школьнай сталовай... Да таго ж патрабуецца граматная тлумачальная работа і
давядзенне да бацькоў інфармацыі, што
гэта не татальнае сачэнне за дзецьмі,
не парушэнне іх правоў, не ўварванне
на іх асабістую тэрыторыю. Цяпер вырашаюцца арганізацыйныя пытанні з
Мінсктрансам і Галоўным упраўленнем
спажывецкага рынку Мінгарвыканкама:
што яны павінны зрабіць са свайго боку, а што павінны зрабіць школа і банк.
Разлічваем, што да канца 2015 года ўсе
школы будуць абсталяваны патрэбнымі
тэхнічнымі прыладамі і змогуць укараніць электронную картку.
Што тычыцца другой часткі праекта,
то найбольш высокі ўзровень зацікаўленасці да адмены папяровага дзённіка праявілі навучэнцы, адзначыўшы
зручнасць у атрыманні актуальнай інфармацыі па хатніх заданнях і школьных падзеях у любы час пры дапамозе
любога персанальнага камп'ютарнага
прыстасавання, падключанага да інтэрнэту. Праект паказаў таксама актыўны
ўдзел у сістэме і інтарэс да яе бацькоў,
якія могуць не толькі глядзець адзнакі
сваіх дзяцей, але і атрымліваць файлы
з каментарыямі настаўніка. У педагога
ёсць магчымасць патлумачыць, чаму,
напрыклад, ён паставіў дзіцяці тую ці
іншую адзнаку.

Мы пераканаліся, што адзін з самых
важных аспектаў для паспяховага ўкаранення ў адукацыйны працэс сістэмы
«электронны журнал — дзённік» — гэта
ўкараненне базавага пакета доступу да
электроннага журнала, што дазваляе
стварыць аснову для цэнтралізаванага
прадастаўлення паслуг усім удзельнікам
адукацыйнага працэсу. А стрымлівае
ўкараненне электроннага журнала так
званая «двайная бухгалтэрыя» і выкананне настаўнікам двайной работы —
неабходнасць запаўнення электроннага
і папяровага журналаў. Адмена папяровых журналаў стала б сапраўднай палёгкай для настаўніка.

У педагога-пачаткоўца
ўзнікае шмат пытанняў
пры падрыхтоўцы да ўрока,
пры запаўненні дакументацыі,
арганізацыі выхаваўчай работы.
Сёння стаіць праблема сур'ёзнай тэхнічнай падтрымкі сетак школ — ІТ-спецыялістаў не хапае. Не заўсёды хапае магутнасці інтэрнэт-падключэння. Узнікаюць
пытанні з мабільнасцю педагогаў. Было б
добра аснасціць настаўнікаў планшэтамі,
каб яны не гублялі час для ўнясення ўсіх
патрэбных звестак. Гэта было б добрым
матывавальным сродкам для педагогаў
і адначасова ўзняло б іх імідж. Але для
гэтага патрабуецца прыцягненне спонсарскіх сродкаў. Патрабуецца таксама
прыняцце на ўзроўні краіны палажэння
аб дыстанцыйным навучанні ў сістэме
агульнай сярэдняй адукацыі.
— «Разумныя» прыстасаванні са
сферы высокіх тэхналогій усё больш
актыўна прапісваюцца ў нашых школах: інтэрактыўныя дошкі, інтэрактыўныя панэлі, электронныя мікраскопы,
планшэты і электронныя кнігі... А ці не
атрымаецца так, што сучасныя тэхналогіі захопяць школьнікаў больш,
чым вучэбны матэрыял?
— Сучасны школьнік сёння ўспрымае
ўсе гаджэты лічбавага свету як натуральнае для яго асяроддзе. Для падрастаючага пакалення працэс засваення
тэхналогій адбываецца без праблем,
прычым незалежна ад гуманітарных
або тэхнічных схільнасцяў школьніка, у
той час як старэйшаму пакаленню даводзіцца сябе пераадольваць, каб засвоіць
тэхнічныя навыкі. Таму, калі настаўнік не
выкарыстоўвае ў адукацыйным працэсе
ІТ-тэхналогіі, узнікае сітуацыя разрыву
паміж пакаленнямі і непаразумення, што
ў выніку негатыўна адбіваецца і на якасці адукацыі.

Падарваўся на снарадзе
«Чорны капальнік» загінуў у Дубровенскім раёне
— Следчыя высвятляюць абставіны гібелі мужчыны 1982 года
нараджэння. Паводле папярэдняй версіі, ён падарваўся на снарадзе часоў Вялікай Айчыннай вайны. Устаноўлена, што гэты
грамадзянін захапляўся раскопкамі ваенных трафеяў, пра што
сведчаць паказанні яго сваякоў, а таксама знойдзеныя на месцы
здарэння спецыяльныя прыстасаванні для правядзення раскопак і «трафеі»: чатыры боегалоўкі ад снарадаў, узрывальнікі,
фрагменты боепрыпасаў, — паведамілі «Звяздзе» ва ўпраўленні
Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці.
Па факце гібелі мужчыны распачата крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

 Май на ўвазе!

БРАКАНЬЕРЫ АДКАЖУЦЬ.
ПРЫЧЫМ ПА ЎСЁЙ СТРОГАСЦІ
Цяпер транспарціроўка ці разбор туш
капытных (казулі, дзіка, аленя, лася)
з'яўляецца падставай для завядзення
крымінальнай справы. Гэта стала магчымым пасля нядаўняга ўступлення ў
сілу новых рэдакцый артыкулаў Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь і Кодэкса аб адміністрацыйных
пра ва па ру шэн нях, якія да ты чац ца
адказнасці за незаконныя паляванне і рыбалоўства (дарэчы, з новымі
правіламі можна пазнаёміцца на 4-й
старонцы «Звязды»).

МЯСА ДЗІЧЫНЫ Ў ЛЕСЕ БОЛЬШ
«НЕ ЗНОЙДЗЕШ»...
— Неабходнасць такой меры прадыктавана самім жыццём, — кажа прэс-сакратар
Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Вольга ГРАМОВІЧ. —
Прабелы ў заканадаўстве дагэтуль давалі
шанц выкрутлівым браканьерам зыходзіць
ад поўнай адказнасці. Затрыманыя з прадукцыяй палявання маглі сцвярджаць, што
знайшлі мяса ў лесе, адмаўляючы сам факт
незаконнага палявання. І, калі даказаць зваротнае не атрымлівалася, парушальнікаў
прыцягвалі толькі да адміністрацыйнай адказнасці. Максімальны штраф пры гэтым
складаў 30 базавых велічынь. Цяпер такім
хітрунам будзе пагражаць да трох гадоў пазбаўлення волі.
Такім чынам, у Крымінальны кодэкс уведзены дадатковы артыкул (282-1), які прадугледжвае санкцыі за незаконнае перамя-

шчэнне (транспарціроўку) ці разбор туш дзікіх жывёл, у тым ліку загінулых, ці іх частак.
Пры гэтым абавязковай умовай з'яўляецца
нанясенне шкоды ў буйным памеры (больш
за 100 базавых велічынь) або паўторнасць
парушэння, ці прыналежнасць жывёлы да
ахоўваемых відаў, або здзяйсненне вышэйпералічанага на асабліва ахоўваемых
ці забруджаных радыяцыяй тэрыторыях.

Затрыманыя з прадукцыяй
палявання маглі сцвярджаць,
што знайшлі мяса ў лесе,
адмаўляючы сам факт незаконнага
палявання. Цяпер такім хітрунам
будзе пагражаць да трох гадоў
пазбаўлення волі.
Каб павысіць адказнасць за незаконнае паляванне, усе часткі адпаведнага артыкула
Крымінальнага кодэкса дапоўнены фармулёўкай «з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады ці займацца пэўнай дзейнасцю»
(напрыклад, быць паляўнічым).

...І РЫБУ Ў «НЕВЯДОМЫХ
РЫБАКОЎ» НЕ КУПІШ
Для ўзмацнення матэрыяльнага ўздзеяння
на браканьераў у Крымінальны кодэкс, як дадатковая мера разам з пазбаўленнем волі за
асабліва небяспечныя злачынствы (здабыча
рыбы пры дапамозе электралавільных установак, ультрагуку, выбуховых устройстваў з
нанясеннем шкоды ў асабліва буйным паме-
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— А як у сталіцы справы з укараненнем профільнага навучання на
старэйшай ступені школы?
— У гэтым навучальным годзе ў 195
з 368 дзясятых класаў школ, гімназій і
ліцэяў вывучэнне асобных прадметаў
вядзецца на павышаным узроўні. У
гімназіях адкрыта 136 профільных класаў і 59 класаў — у школах. 75 класаў
маюць фізіка-матэматычны напрамак
(1596 навучэнцаў), 83 — філалагічны
(1956 навучэнцаў), 15 — хіміка-біялагічны (364 навучэнцы), 3 — грамадазнаўчы
і 2 — эканамічны. Таксама дзейнічаюць
17 мультыпрофільных класаў і класаў з
дзвюма мадэлямі.
Калі паглядзець, як навучэнцы дзясятых класаў размеркаваліся па напрамках навучання, то каля 44% з іх
выбралі філалагічны напрамак, амаль
42% — фізіка-матэматычны, 10,8% — хіміка-біялагічны і 1,7% — грамадазнаўчы
і гісторыка-правазнаўчы.

Укараніць электронныя
журналы і дзённікі аказалася
прасцей, чым зрабіць з карткі
навучэнца не просты электронны
пропуск у школу, а ўбудаваць
яе ў інфраструктуру «Разумнага
горада».
— На жнівеньскім форуме педагагічных работнікаў вы ўзнялі вельмі
злабадзённую тэму — звужэнне беларускага сегмента ў адукацыйнай
прасторы сталіцы і знікненне ў некаторых раёнах горада беларускамоўных класаў і груп. Дазволю сабе вас
працытаваць: «Безумоўна, значна
прасцей скараціць, закрыць, ліквідаваць. Між іншым, маладых бацькоў,
якія хацелі б вучыць дзяцей па-беларуску, у горадзе шмат». Як вы лічыце, што трэба зрабіць, каб беларуская
мова вярнулася ў нашы школы?
— Я казаў, што ў гэтым пытанні вельмі шмат залежыць ад асабістай пазіцыі
кіраўніка ўстановы адукацыі. У Мінску

дзейнічае пяць гімназій з беларускай
мовай навучання, якія вельмі годна выконваюць місію па адраджэнні і захаванні не толькі беларускай мовы, але і
культурных традыцый. Аднак відавочна,
што для горада з амаль двухмільённым
насельніцтвам гэтага недастаткова.
У сталіцы дзейнічае дастаткова развітая сетка беларускамоўных груп у дзіцячых садках. Але бацькі, аддаючы дзіця
ў беларускамоўны садок, павінны быць
упэўнены, што затым дзіця зможа прадоўжыць навучанне на беларускай мове
ў школе, ліцэі, каледжы, ВНУ. Павінна
захоўвацца пераемнасць у навучанні.
З маладымі бацькамі, якія хацелі б вучыць сваіх дзяцей па-беларуску, трэба
працаваць.
Хачу зазначыць, што ва ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі праводзіцца шмат мерапрыемстваў па папулярызацыі беларускай мовы. Для вучняў
6—10 класаў праходзіць гарадская інтэрнэт-алімпіяда па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская
літаратура». Для вучняў 9-11 класаў арганізуецца гарадскі конкурс работ даследчага характару (канферэнцыя) па
беларускай мове і літаратуры.
Праведзены гарадскі паэтычны конкурс, прысвечаны 100-годдзю з дня
нараджэння Максіма Танка. У рамках
гарадскога фестывалю мастацкай і інтэлектуальнай творчасці «Паклонімся
вялікім тым гадам» прайшоў конкурс
чытальнікаў твораў беларускіх пісьменнікаў на тэму Вялікай Айчыннай вайны.
Рэгулярна ладзяцца сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, арганізавана выданне насценных газет, часопісаў, прысвечаных жыццю і творчасці беларускіх
пісьменнікаў, пытанням развіцця беларускай мовы і літаратуры. Праводзяцца віктарыны, літаратурныя конкурсы,
ранішнікі, святы, тэматычныя вечарыны,
прысвечаныя творчасці беларускіх пісьменнікаў... І ўсё ж такі беларускі сегмент
у адукацыйнай прасторы сталіцы трэба
пашыраць, паколькі фарміраванне ў маладога пакалення нацыянальнай самасвядомасці непарыўна звязана з паважлівым стаўленнем да роднай мовы.
— На тым жа форуме міністр адукацыі звярнуў увагу на тое, што ў мінскіх школах не вельмі заклапочаны
ўзнаўленнем педагагічных кадраў.
Маўляў, настаўнікі не агітуюць за прафесію педагога. Ці згодны вы з такой
пастаноўкай пытання?
— Мяркую, што сёння трэба казаць
увогуле аб прэстыжы педагагічнай прафесіі і статусе педагогаў у грамадстве.
Згодны з тым, што кожны сапраўдны
педагог павінен падрыхтаваць сабе
змену. І лепшай агітацыяй з'яўляецца
прафесійная дзейнасць педагога. На нядаўняй сустрэчы з маладымі педагогамі
ў рамках Мінскага маладзёжнага фестывалю педагагічных ідэй і рашэнняў я
цікавіўся, хто ці што прывяло іх у прафесію. І практычна кожны казаў, што быў
у іх жыцці педагог, на якога хацелася
быць падобным...
— Мінск — горад вялікіх магчымасцяў, у тым ліку і ў плане працаўладкавання. Што ў сталіцы робіцца для таго,



У Мінску дзейнічае пяць
гімназій з беларускай мовай
навучання. Аднак відавочна,
што для горада з амаль
двухмільённым насельніцтвам
гэтага недастаткова.
Таму ў кожнай установе адукацыі ў
пачатку навучальнага года за маладымі
спецыялістамі замацоўваюцца настаўнікі з кола найбольш вопытных педагогаў,
якія дапамагаюць маладым калегам у іх
прафесійным станаўленні. Ва ўстановах
адукацыі, дзе працуюць больш як тры
маладыя педагогі, арганізуецца работа
школы маладога настаўніка. Своеасаблівай справаздачай работы школы настаўніка-пачаткоўца сталі ўжо традыцыйныя
педагагічныя марафоны: у Фрунзенскім
раёне сталіцы гэта «Залатыя крупінкі
педагагічнага вопыту», у Кастрычніцкім — «Дзень маладога настаўніка», у
Ленінскім — «Весткі з урокаў маладых
педагогаў», у Партызанскім — «Першая
проба».
Сёння мы робім стаўку на моладзь:
школа павінна напоўніцца энергіяй маладых! Сучаснай школе патрабуюцца
неардынарныя і шматгранныя маладыя
педагогі. Напрыканцы кастрычніка ўжо
трэці раз прайшоў Мінскі маладзёжны
фестываль педагагічных ідэй і рашэнняў. Хочацца верыць, што ў сістэме сталічнай адукацыі назаўсёды захаваецца
традыцыя, якая ідзе ад фестывалю —
беражлівага, уважлівага стаўлення да
маладога настаўніка, аказання яму ўсялякай падтрымкі.
Моладзь хвалюе жыллёвае пытанне.
Тры гады таму Камітэту па адукацыі было выдзелена 120 месцаў у інтэрнаце па
вуліцы Гінтаўта. Спадзяёмся, што педагогам будуць прадастаўляць і арэнднае
жылле.
Безумоўна, матэрыяльныя атрыбуты — важныя, але яны — не адзіны
крытэрый прэстыжнасці нашай прафесіі.
Я ўвогуле лічу, што прэстыжнай нашу
прафесію робяць самі педагогі — людзі,
якія выконваюць самую важную місію на
Зямлі. Толькі ўпэўнены ў сабе чалавек
можа выклікаць павагу ў іншых. Настаўнік павінен быць для вучняў аўтарытэтам, аб'ектам для пераймання, а бацькі
павінны стаць нашымі партнёрамі. Настаўнік — гэта не проста прафесія, а
жыццёвае крэда.
Надзея НІКАЛАЕВА



 Ведай нашых!

Беларус заваяваў Гран-пры
фестывалю сацыяльнай рэкламы
ў абарону жыцця і сям'і «Далонька»

Штогадовы творчы конкурс, скіраваны на ўмацаванне традыцыйных сямейных каштоўнасцяў і ахову жыцця з самага
пачатку, адбыўся сёлета ўжо ў другі раз, але ўпершыню — у
міжнародным фармаце. Удзел у ім узялі 216 аўтарскіх работ
з Беларусі, Расіі, Украіны, Арменіі і Грузіі.
«Выбраныя тэматычныя кірункі — гэта тыя сямейныя каштоўнасці, якія мы імкнёмся адрадзіць, паказаўшы іх прыгажосць, — адзначыла выканаўчы дырэктар фестывалю Аксана Грынь. — Пра
гэта красамоўна сведчаць ужо самі іх назвы: «Каханне і вернасць»,
«Святасць мацярынства», «Тата — капітан сям'і», «Я — чалавек. Дай
мне нарадзіцца, мама!», «Многа дзетак — добра!», «Дзякуй вам,
бацькі!», «Хто дапаможа сіраце?». Арганізатарамі ІІ міжнароднага
фестывалю сацыяльнай рэкламы выступілі Цэнтр духоўнай асветы
і сацыяльнага служэння Беларускай праваслаўнай царквы «Усіх

тужлівых Радасць», інфармацыйнае агенцтва БПЦ, Мінская кінашкола-студыя, майстэрня сацыяльнага кіно пры падтрымцы валанцёраў
і грамадскіх аб'яднанняў.
Па выніках адборачнага і паўфінальнага тураў журы вызначыла
14 прызёраў у 5 намінацыях. Усе яны былі адзначаны прызамі ад
арганізатараў і партнёраў фестывалю. Галоўная ж узнагарода, на
якую прэтэндавалі 4 работы з Беларусі, Украіны і Расіі, у выніку дасталася прадстаўніку Беларусі — рэжысёру кранальнага кароткаметражнага сацыяльнага фільма «Канцэрт для мамы» (на фота — кадр
са стужкі) Ягору Бякаву. Дарэчы, Ягор, які заняў таксама першае
месца ў намінацыі «Кароткаметражныя фільмы, знятыя прафесіяналамі», — студэнт першага курса Акадэміі мастацтваў.
Вікторыя ЦЕЛЯШУК


ИЗВЕЩЕНИЕ

 Факт

ры), уводзіцца яшчэ і штраф. Павялічыўся
і мінімальны памер штрафу за незаконную
здабычу рыбы і па адміністрацыйным артыкуле — ад 20 да 50 базавых велічынь (раней
было ад 10 да 50 базавых). Выключана такая
мяккая форма ўздзеяння на парушальнікаў
правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і
рыбалоўства, як папярэджанне.
Асобна ў Кодэксе аб адміністрацыйных
парушэннях агаворваецца пакаранне за
знаходжанне ў рыбалоўных угоддзях і на
прылеглай да іх тэрыторыі (да аднаго кіламетра ад берага) з забароненымі прыладамі
рыбалоўства, а таксама рыбай, лоўля якой
забаронена або вага якой перавышае ўстаноўленыя нормы (5 кілаграмаў у суткі на рыбалова), без дакументаў, якія пацвярджалі
б законнасць валодання ёю.
— Гэта дасць магчымасць пакараць браканьераў, якія дагэтуль у выпадку затрымання тлумачылі, што, маўляў, быццам бы
рыбу купілі ў невядомых ім рыбакоў, — гаворыць Вольга Грамовіч.
Апроч таго, папраўкі прадугледжваюць
павышэнне планкі буйнога і асабліва буйнога памераў шкоды. Так, пад буйным памерам у новай рэдакцыі маецца на ўвазе
сума, якая складае або перавышае 100 базавых велічынь (дагэтуль было 40 базавых).
Памер шкоды ў 250 і больш базавых велічынь цяпер лічыцца асабліва буйным (раней
ён складаў 100 базавых). Гэта звязана і з
нядаўнім павышэннем таксаў для разліку
шкоды, нанесенай у выніку незаконных палявання і рыбалоўства.
Сяргей РАСОЛЬКА

каб спыніць адток маладых педагогаў
з устаноў адукацыі?
— Па-першае, малады педагог, які
прыйшоў ва ўстанову адукацыі, павінен
адчуць, што яго там сапраўды чакалі.
Значэнне мае абсалютна ўсё: як сустрэлі яго ў педагагічным калектыве, якія
стварылі ўмовы... Натуральна, што ў
педагога-пачаткоўца ўзнікае шмат пытанняў пры падрыхтоўцы да ўрока, пры
запаўненні дакументацыі, арганізацыі
выхаваўчай работы. Ці не пакінулі яго
сам-насам з гэтымі праблемамі?

Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

Па буднях Гомель стане бліжэй
Беларуская чыгунка прызначыла цягнік міжрэгіянальных
ліній бізнес-класа Гомель — Мінск.
— Гэта зроблена ў рэчышчы працы па развіцці паскораных
зносін паміж Мінскам і абласнымі цэнтрамі, — патлумачылі ў
прэс-цэнтры магістралі. — З 21 лістапада па будных днях пачаў
курсіраваць цягнік №711 Гомель — Мінск. У дарозе ён знаходзіцца
3 гадзіны 24 хвіліны. Састаў адыходзіць з Гомеля ў 6.17 і прыбывае
ў сталіцу ў 9.41. Цягнік ідзе без прыпынкаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Аказаліся неблагімі кулінарамі
У рамках акцыі «Белы кій» магілёўская дзіцячая бібліятэка-філіял №2 арганізавала шэраг мерапрыемстваў для
невідушчых чытачоў.
Дарэчы, гэта адзіная ў вобласці бібліятэка, якая мае абанемент
па абслугоўванні інвалідаў па зроку. Гэтыя людзі, нягледзячы на
тое, што жывуць навобмацак, не перастаюць здзіўляць сваімі
здольнасцямі. На выставе, якую бібліятэка стварыла проста на
падаконніку, нават прахожыя могуць пабачыць шмат зробленых
умелымі рукамі рэчаў. А колькі станоўчых эмоцый атрымана падчас правядзення кулінарнага паядынку!
— Такія мерапрыемствы дапамагаюць аб'ядноўваць чытачоў,
прыцягнуць увагу да праблем невідушчых і яшчэ раз пераконваюць у тым, што яны вельмі таленавітыя,— адзначыла дырэктар
бібліятэкі Святлана БУКАЧОВА.
Прыемным падарункам для чытачоў абанемента сталі не толькі
арганізаваныя для іх мерапрыемствы, але і тыя 50 дыскаў з запісамі твораў расійскіх і замежных аўтараў, якія ім перадалі супрацоўнікі Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання Ленінскага раёна
Магілёва і студэнты МДУ імя Куляшова.
Нэлі ЗІГУЛЯ



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 выполнения 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 создания 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 создания 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 долларов
США и 1450 долларов США.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 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 гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими
на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством 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

