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І, на рэш це, усім доб ра вя до ма, 
што не га тыў ная ацэн ка вы ба раў 
19 снеж ня 2010 го да звя за на, у 
пер шую чар гу, з ты мі па дзея мі, 
якія ме лі мес ца пас ля вы ба раў 
— з раз го нам дэ ман стра цыі, 
зу сім не мір най, на пло шчы Не-
за леж нас ці. Я быў там і ба чыў, 
што ад бы ва ла ся. Ба чыў на пад на 
Дом ура да. Ба чыў, як дзей ні ча лі 
бе ла рус кія сі лы пра ва па рад ку. 
Як па лі цэй скі, ма гу ска заць, што 
дзе ян ні гэ тыя бы лі вель мі пра фе-
сій ны мі і мак сі маль на ка рэкт ны-
мі, без пры мя нен ня спец срод каў 
і за ліш няй сі лы. Мне так са ма вя-
до ма аб за меж ным фі нан са ван ні 
тых кан крэт ных лю дзей, якія бы-
лі за ва да та ра мі бес па рад каў 19 
снеж ня 2010 го да.

На жаль, за ход нія між на род-
ныя на зі раль ні кі час цей ары ен та-
ва ны на тое, каб вы кон ваць па лі-
тыч ны за каз, у тым лі ку за кошт 
спа кою ў кан крэт най кра і не. А я 
лі чу для ся бе га лоў ным — за ха-
ван не мі ру і ста біль нас ці.

— Та ды да вай це пра гэ та і 
па га во рым. Ча му вы ста лі зай-
мац ца праб ле май ня мец кіх ва-
ен ных па ха ван няў на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі?

— На пры кан цы 1990-х я зай-
маў ся гу ма ні тар ны мі пра ек та мі 
да па мо гі дзе цям, якія па цяр пе-
лі ад ава рыі на Чар но быль скай 

АЭС. У той жа пе ры яд у Ра га-
чоў скі рай вы кан кам звяр ну ла ся 
гра ма дзян ка Гер ма ніі спа да ры ня 
Аонк з прось бай знай сці на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі па ха ван не яе 
бра та, які за гі нуў пад час Дру гой 
су свет най вай ны. Мес ца бы ло 
зной дзе на пры да па мо зе ар хіў-
ных да ных і мяс цо вых жы ха роў, у 
тым лі ку — не па срэд ных удзель-
ні каў вай ны, якія вы зва ля лі гэ тую 
зям лю. Ця пер не да лё ка ад вёс кі 
Ха да со ві чы пры пад трым цы кі-
раў ніц тва Ра га чоў ска га рай вы-
кан ка ма доб ра ўлад ка ва ны ня-
мец кія ва ен ныя мо гіл кі. Іх змаг ла 
на ве даць спа да ры ня Аонк, ін шыя 
за ці каў ле ныя лю дзі.

Пас ля гэ та га ста лі па сту паць 
ана ла гіч ныя прось бы ад ін шых 
гра ма дзян, чые сва я кі і сяб ры 
за гі ну лі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
Ка лі ў 2006 го дзе мы на ліч ва лі 
ка ля 3500 гру па вых і адзі ноч ных 
ня мец кіх ва ен ных па ха ван няў ча-
соў Дру гой су свет най вай ны, то 
сён ня раз мо ва ідзе пра больш 
чым 8 ты сяч та кіх мес цаў толь кі 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

— Як у Бе ла ру сі ста вяц ца да 
ва шай іні цы я ты вы?

— З ра зу мен нем. Мы атрым-
лі ва ем поў нае са дзей ні чан не з 
бо ку бе ла рус кіх улад, гра мад-
скіх аб' яд нан няў, ака дэ міч най 
су поль нас ці. І гэ та мя не вель мі 
ра дуе.

Усе ра зу ме юць: у нас ня ма 

мэ ты ра біць кід кія ме ма ры я лы. 
Га вор ка ідзе аб уста наўлен ні ім ё -
наў за гі ну лых і іх па ха ван ні, каб 
і сва я кі ве да лі, дзе яны ля жаць, 
ку ды мож на пры ехаць, каб уша-
на ваць па мяць сва іх прод каў.

Я ве даю, коль кі на цяр пе лі ся 
бе ла ру сы падчас вай ны. Але 
важ на ра зу мець і ад ва рот нае: 
да лё ка не ўсе нем цы ўчы ня лі гэ-
тыя зла чын ствы і на огул ха це лі 
іс ці на вай ну. Мой 19-га до вы брат 
пра паў без вес так пад Ма гі лё вам 
у 1944 го дзе. Ён быў ма ла ды, у 
яго ўсё жыц цё бы ло на пе ра дзе, 
ён зу сім не ха цеў іс ці ва я ваць. 
Але ёсць па лі тыч ныя, гіс та рыч-
ныя пра цэ сы, вы рвац ца з якіх 
асоб ны ча ла век не мо жа.

Ма гу пры вес ці ад ну дзіў ную 
гіс то рыю, звя за ную з ма ёй пра-
цай. Ня мец кая жан чы на Лі ла 
Тэ ві сэн бес па спя хо ва шу ка ла 
свай го му жа, які слу жыў у ра дах 
Вер мах та і ва я ваў на тэ ры то рыі 
СССР. У яе з'я ві ла ся ін фар ма-
цыя, што мес ца па ха ван ня му жа 
зна хо дзіц ца ў Ра сіі. Але ка лі яна 
пры еха ла ту ды, то зра зу ме ла, 
што яе муж спа чы вае не тут.

Та ды яна, жы хар ка Гам бур га, 
на пі са ла пра сваю праб ле му ў 
ад ным з мяс цо вых ча со пі саў, які 
тра піў на во чы мне. І я вы ра шыў 
па спра ба ваць да па маг чы ёй. 
Пас ля пра цы ў ня мец кіх ар хі вах 
ста ла зра зу ме ла, што яе муж ва-
я ваў і за гі нуў у Бе ла ру сі. Дзя ку ю-

чы кан так ту з бе ла рус кі мі парт-
нё ра мі не ўза ба ве вы светліла ся, 
што гэ ты ча ла век па мёр, ка лі 
быў ва ен на па лон ным, не па да лёк 
ад Рэ чы цы. Пас ля апы тан ня мяс-
цо вых жы ха роў мес ца па ха ван ня 
бы ло зной дзе на. А да лей дзя ку-
ю чы са дзей ні чан ню ам ба са да-
ра Бе ла ру сі ў Гер ма ніі спа да ра 
Сквар цо ва і мяс цо вых улад на 
мес цы па ха ван ня бы ла аб ста ля-
ва на ма гі ла. А на шчад кі гэ та га 
сал да та змаг лі знай сці су па ка ен-
не, уша на ваў шы яго па мяць.

У лю бым вы пад ку, вай на за-
вяр шы ла ся. Бе ла русь і Гер ма нія 
— гэ та два еў ра пей скія на ро ды, 
якія мо гуць і па він ны ста віц ца адзін 
да ад на го як су ве рэн ныя дзяр жа-
вы і, та кім чы нам, роў ныя парт нё-
ры. Не ка лі бе ла рус кія га ра ды ме лі 
маг дэ бург скае пра ва, а Бе ла русь і 
Гер ма нія фак тыч на ме жа ва лі, бы лі 
су се дзя мі. Мы — зу сім не чу жыя 
адзін ад на му на ро ды.

Та му я ба чу пра цу па ўве ка ве-
чан ні па мя ці за гі ну лых сал дат як 
спра ву мі ру. Не пры мі рэн ня, як 
гэ та лю бяць на зы ваць у срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі, а бу даў ніц-
тва мі ру, мір ных ад но сін дзвюх 
кра ін і двух на ро даў праз за ха-
ван не па мя ці аб за гі ну лых.

— Ва ша пра ца, на пэў на, 
атрым лі вае ўсе ба ко вую пад-
трым ку з бо ку Гер ма ніі?

— На жаль, не зу сім так. Пад-
трым ка ёсць, але ра ней яна бы ла 

больш ад чу валь най. Сён ня ж, у 
тым лі ку з-за ма іх ацэ нак па лі-
тыч на га пра цэ су ў Бе ла ру сі, яна 
ад чу ва ец ца менш. Так, вы шэй-
зга да нае па ха ван не ка ля вёс кі 
Ха да со ві чы я ства раў на свае 
ўлас ныя збе ра жэн ні.

У цэ лым, на жаль, па ды ход 
афі цый ных струк тур да гэ тай 
праб ле мы не па збаў ле ны не да хо-
паў. На прык лад, ня мец кае аб' яд-
нан не, упаў на ва жа нае фе дэ раль-
ным ура дам, па чы нае дзей ні чаць 
у да чы нен ні да па ха ван няў, дзе 
зной дзе ны астан кі больш чым 50 
ча ла век. Адзі ноч ныя па ха ван ні, 
мо гіл кі ва ен на па лон ных і знік-
лыя без вес так вы па да юць з іх 
по ля зро ку. Та му та кое важ нае 
зна чэн не мае пра ца гра мад скіх 
ар га ні за цый, асоб ных эн ту зі яс-
таў у гэ тай сфе ры. Але па доб ная 
дзей насць, вя до ма, усё роў на па-
він на пра хо дзіць у ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам і ва ўза е ма-
дзе ян ні з ор га на мі ўла ды.

— Якія пла ны на бу ду чы ню 
ў гэ тай важ най пра цы?

— За раз са бра на шмат ін фар-
ма цыі аб па ха ва ных на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ня мец кіх сал да тах Пер-
шай і Дру гой су свет ных вай наў.

Аказ ва ец ца, у пе ры яд 1914—
1918 га доў вель мі па пу ляр ным 
ся род ня мец кіх сал дат за ня ткам 
бы ло ра біць фа та гра фіі з лі ніі 
фрон ту. Іс нуе ве лі зар ная кар та-
тэ ка та кіх фо та кар так. Ка лі яе 

су па ста віць з ін фар ма цы яй аб 
за гі ну лых, то мож на ўша на ваць 
іх па мяць, раз мяс ціў шы на мес-
цах па ха ван ня не толь кі ім ёны і 
проз ві шчы, але і фа та гра фіі гэ тых 
лю дзей. Уліч ва ю чы, што ў гіс то рыі 
Пер шай су свет най вай ны не бы-
ло тых звер стваў і жорст кас цяў, 
якія пры нёс на цызм, гэ та маг ло б 
стаць вель мі перс пек тыў ным пра-
ек там, які пры цяг нуў бы на тэ ры-
то рыю Бе ла ру сі ты ся чы лю дзей з 
Гер ма ніі і ін шых кра ін Еў ро пы.

З гіс то рыі Дру гой су свет най 
вай ны, як я ўжо ка заў, у нас 
ёсць ін фар ма цыя аб больш чым 
8 ты ся чах мес цах па ха ван няў 
ня мец кіх сал дат. А ўся го за час 
на шай пра цы з бе ла рус кі мі ўла-
да мі і гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 
мы да па маг лі ўста на віць ім ёны 
не каль кіх дзя сят каў ты сяч за гі ну-
лых ня мец кіх ва ен на па лон ных.

У на шых блі жэй шых пла нах — 
сіс тэ ма ты за ваць і вы даць гэ тыя 
да ныя для ін фар ма ван ня, перш за 
ўсё сва я коў за гі ну лых, а так са ма 
фе дэ раль на га ўра да з мэ тай пры-
цяг нен ня ўва гі да этыч на га бо ку 
по шу каў, рэ кан струк цыі ня мец-
кіх па ха ван няў і за ха ван ня іх як 
гіс та рыч най па мя ці, на кі ра ва най 
на ўма ца ван не і за ха ван не мі ру 
ў на шым агуль ным еў ра пей скім 
до ме для на ступ ных па ка лен няў. 
Спа дзя ю ся, і ва ша вы дан не ўня се 
свой уклад у гэ тую спра ву.

Гу та рыў Юрый ЦА РЫК.

Не пры мі рэн не, а спра ва мі ру

МІНСК ЛІ ДЗІ РУЕ 
Ў СФЕ РЫ БЕЗ НА ЯЎ НЫХ 

РАЗ ЛІ КАЎ
Удзель ная ва га раз лі каў па пла цеж ных карт-
ках у та ва ра аба ро це ста лі цы са мая вы со кая 
ся род рэ гі ё наў кра і ны і скла дае 18,9%, па ве-
да мі лі рэ дак цыі ў Мін гар вы кан ка ме.

До ля без на яў ных раз лі каў са сту дзе ня 2007 го-
да па лі пень сё ле та па вя лі чы ла ся ў 15 ра зоў. Уся го 
ў Мін ску ўста ноў ле на і дзей ні чае больш за 15 ты сяч 
тэр мі на лаў.

Ра зам з тым, мно гія ар га ні за цыі ганд лю і па слуг 
ста лі цы не спя ша юц ца ўво дзіць без на яў ны раз лік. 
Ад на з пры чын та ко га ад цяг ван ня — вы со кія та ры-
фы эк вай рын гу (гэ та па слу га бан ка, якая да зва ляе 
ар га ні за цы ям пры маць бан каў скія плас ты ка выя 
карт кі ў якас ці апла ты). Каб за ці ка віць ар га ні за цыі 
ганд лю і па слуг у асна шчэн ні аб' ек таў пла цеж ны-
мі тэр мі на ла мі, да кан ца го да На цы я наль ны банк 
Бе ла ру сі рас пра цуе шэ раг рэ ка мен да цый бан кам 
рэс пуб лі кі для ўдас ка на лен ня апе ра цый з вы ка-
ры стан нем кар так. Ся род ін ша га ім пра па ну юць 
пе ра гле дзець та ры фы на па слу гі эк вай рын гу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ва лют ныя ўкла ды на сель ніц тва тут 
скла да юць больш за 3 млрд USD

Рэ сурс ная ба за бан ка за сту дзень-лі-
пень сё ле та па вя лі чы ла ся на 12%, або на 
16 трлн руб лёў, і скла ла 145 трлн руб лёў, 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе-
ла рус бан ка.

Спе цы я ліс та мі бы ло пад лі ча на, што 
срод кі фі зіч ных асоб (без улі ку на лі ча-
ных пра цэн таў і каш тоў ных па пер) на 
па ча так жніў ня скла лі 44 трлн руб лёў, 
у тым лі ку: 18 трлн руб лёў у бе ла рус кіх 
руб лях, а ў за меж най ва лю це 3 млрд до-
ла раў у эк ві ва лен це. Праз аб лі га цыі для 
фі зіч ных асоб бан кам бы ло пры цяг ну та 
989 млрд руб лёў, у тым лі ку: 26 млрд 
руб лёў, 90 млн до ла раў і 14 млн еў ра.

Су ма пры цяг ну тых ад за меж ных бан-
каў і фі нан са вых кам па ній за меж ных 
крэ дыт ных рэ сур саў скла дае 1768 млн 
до ла раў. Крэ дыт ны парт фель скла дае 
100 трлн руб лёў, у тым лі ку: крэ ды ты 

юры дыч ным асо бам — 66 трлн руб лёў, 
крэ ды ты фі зіч ным асо бам — 34 трлн 
руб лёў, у тым лі ку льгот ныя крэ ды ты ў 
ад па вед нас ці з ука за мі Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь (№ № 13, 185, 195, 75, 
368) — 30 трлн руб лёў.

До ля без на яў ных апе ра цый па пла-
цеж ных карт ках у агуль ным аб' ёме рас-
ход ных апе ра цый з вы ка ры стан нем та кіх 
кар так у сет цы бан ка за лі пень гэ та га 
го да скла ла 24,8%. Уся го ў аба ра чэн ні 
зна хо дзіц ца больш за 5 млн пла цеж ных 
кар так ад кры та га ак цы я нер на га та ва-
рыст ва «АСБ Бе ла рус банк».

Па вы ні ках пра цы на на яў ным ва лют-
ным рын ку ў спра ва здач ным пе ры я дзе 
ўста но ва мі бан ка куп ле на за меж най 
ва лю ты (з улі кам кан вер сіі) у эк ві ва лен-
це на су му 1 314,3 млн, а пра да дзе на 
1 235,2 млн до ла раў.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ

�

«Звяз да» прад стаў ляе но вую руб ры ку, 
дзе бу дзе рас каз ваць пра ка ры стан не 
гра шы ма і пра ўсё, што з гэ тым звя за-
на. Як бяс печ на вы ка рыс тоў ваць плас-
ты ка выя карт кі? Якім чы нам пры му сіць 
свае гро шы пра ца ваць? Што ра біць у 
тых ці ін шых спрэч ных і скла да ных фі-
нан са вых сі ту а цы ях? Мы ча ка ем пы-
тан няў і ад вас, чы та чы. Вы мо жа це 
звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе-
ты іnfo@zvyazda.mіnsk.by з па зна кай 
«для ад дзе ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 
8-017-292-38-02.

ЯКІ КРЭ ДЫТ СА ПРАЎ ДЫ ТАН НЕЙ ШЫ?
З ус туп лен нем у сі лу но ва га Бан каў ска га 

ко дэк са ў Бе ла ру сі бы лі «зні шча ны» ўсе ка мі-
сіі па крэ ды тах, якія ра ней час та пра па ноў ва-
лі асоб ныя бан кі. Ад нак поў най праз рыс тас ці 
ча каць не вы па дае. Так ці іна чай бан кі бу дуць 
імк нуц ца ўзяць гро шы ха ця б за што-не будзь. 

Тым больш па каз ваць у рэ кла ме за воб лач-
ныя стаў кі ні ко му не за хо чац ца.

Ка лі вы хо ча це вы браць най больш вы гад-
ны і пры маль ны для вас крэ дыт (ка лі, да рэ-
чы, ён са праў ды па трэб ны і без яго ні як не 
абы сці ся), то не аб ход на звяр таць ува гу не 
толь кі на стаў ку, якую вам пра па ну юць. Так, 
на са мрэч ця пер стаў кі больш ад па вя да юць 
рэ аль на му зна чэн ню пра цэн таў, якія вам 
трэ ба бу дзе за пла ціць, бо бан кі аба вя за ны 
так ра біць. Ча сам за яў ле ная і эфек тыў ная 
стаў кі вель мі моц на ад роз ні ва юц ца па між 
са бою. Прос та апош няя ўліч вае ўсе да дат-
ко выя вы пла ты. Да вай це возь мем для пры-
кла ду спа жы вец кі крэ дыт у 1 міль ён руб лёў 
на 3 ме ся цы, без па ру чы це ляў і да ве дак аб 
да хо дах. Пра па ноў ад бан каў бу дзе вель мі 
шмат і з роз ны мі пра цэнт ны мі стаў ка мі — 
ад 0,01% (што час цей бу дзе спе цы яль най 
пра па но вай у пэў ных ганд лё вых сет ках для 
куп лі пэў ных та ва раў і фак тыч на з'яў ля ец ца 

рас тэр мі ноў кай пла ця жу) да 97% га да вых і 
на ват вы шэй. Рых туй це ся да та го, што ап-
ты маль ным ва ры ян там, ві даць, бу дзе стаў-
ка ў 45% з пе ра пла тай у 75 ты сяч руб лёў. 
Бу дуць вам трап ляц ца і пра па но вы са стаў-
кай, ска жам, у 85%. Пры гэ тым эфек тыў ная 
стаў ка скла дзе больш за 200%. Ча му так 
атрым лі ва ец ца? Та му што бан кі ўвод зяць 
роз ныя да дат ко выя пла ця жы. На прык лад, 
гэ та мо жа быць пла та за зняц це на яў ных 
ці яшчэ што.

ЗАЎ СЁ ДЫ пы тай це ся на конт усіх вы плат, 
якія вы па він ны бу дзе це зра біць, ка лі пры хо-
дзі це ў банк па крэ дыт (не за леж на ад та го, 
які гэ та крэ дыт, — спа жы вец кі, на карт ку, 
экс прэс-крэ дыт, крэ дыт на не ру хо масць і 
аў та ма біль). Гэ та мо гуць ака зац ца: пла та за 
афарм лен не да ку мен таў, за вы пуск крэ дыт-
най карт кі, стра ха ван не, за зняц це на яў ных 
срод каў і гэ так да лей. Будзь це піль ны мі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЭканаміксЭканамікс  ��

ФІ НАН СА ВЫ ВЫ ДАТ НІК

БЕ ЛА РУС БАНК ПАД ЛІ ЧЫЎ ГРО ШЫ 
СВА ІХ КЛІ ЕН ТАЎ

УДАС КА НА ЛЯЦЬ СІС ТЭ МУ 
ПРА ФЕ СІЙ НА ГА ПЕН СІЙ НА ГА 

СТРА ХА ВАН НЯ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Бе ла ру сі ў жан чын, якія пра цу юць, ёсць пра ва пры пы ніць 
сваю пра цоў ную дзей насць і пай сці ў са цы яль ны вод пуск па до-
гля дзе дзі ця ці, па куль яму не споў ніц ца тры га ды. У той час для 
са ма за ня тых ка тэ го рый ра бот ні каў ме ха нізм па пры пы нен ні дзей-
нас ці па куль ад сут ні чае. У су вя зі з гэ тым яны вы му ша ны або лік ві-
да ваць сваю дзей насць і атрым лі ваць да па мо гу на дзі ця ў поў ным 
аб' ёме, або пра даў жаць пра ца ваць, але да па мо га ім на ліч ва ец ца 
ў па ме ры 50 пра цэн таў. У пры ват нас ці, да гэ та га ча су ад сут ні-
чае ме ха нізм па пры пы нен ні дзей нас ці для асоб ных ка тэ го рый 
ра бот ні каў, да якіх на ле жаць ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, 
ра мес ні кі, пры ват ныя ад ва ка ты, на та ры у сы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў рас пра ца ваць прос тую і зруч-
ную сіс тэ му пры пы нен ня дзей нас ці гэ тых ка тэ го рый ра бот ні каў. 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны пад рых туе і ўня се пра ект ука за ў блі жэй-
шы час. «Мы ра зу ме ем, што гэ та пры пы нен не ча ка юць на шы гра-
ма дзя не. Ва ўсіх па він ны быць роў ныя пра вы, яны па він ны быць 
за бяс пе ча ны дзяр жа вай», — ад зна чы ла Мар' я на Шчот кі на.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма бы ло да ло жа на аб дэ ма гра фіч най 
сі ту а цыі ў кра і не ў цэ лым. Аляк сандр Лу ка шэн ка чар го вы раз звяр-
нуў ува гу, што дзей насць усіх дзяр жаў ных ор га наў, прад пры ем-
стваў, праф са юзаў па він на быць на кі ра ва на на тое, каб пад трым-
лі ваць сем'і, якія вы хоў ва юць не паў на лет ніх дзя цей, раз гля да ю чы 
кож ны вы па дак у ін ды ві ду аль ным па рад ку.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу на не аб ход насць да дат ко вых 
мер пад трым кі сем' яў, у тым лі ку і для пад рых тоў кі да шко лы.

ВЯ ЛІ КІЯ ГРО ШЫ — ТОЛЬ КІ 
ЗА ВЫ СО КІЯ РЭ ЗУЛЬ ТА ТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: «Прай шоў пэў ны час пас ля 

та го, як бы лі пры ня ты асноў ныя ра шэн ні па рэ гу ля ван ні да хо даў і 
на ват зар пла ты спарт сме наў. Коль касць не за да во ле ных па вя лі чы-
ла ся на па ра дак. Не за да во ле ных чым? Дзяр жа ва не дае гро шай. 
Маў ляў, мы ха це лі б, каб нам у ме сяц пла ці лі $10 тыс., асоб ныя 
ха ке іс ты па тра бу юць, а нам пла цяць уся го $2 тыс.».

У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт за явіў на ступ нае: «Гро шы пла ціць 
бу дзем толь кі для та го, каб ча ла век мог зай мац ца, рых та вац ца 
да чэм пі я на таў і пяр шын стваў, асноў ныя да хо ды ён атры мае за 
рэ зуль тат. Не за 21-е і 41-е мес цы на чэм пі я на тах, а за 1-е, 2-е, 
3-е мес цы, за перс пек ты ву гэ та га ча ла ве ка».

«Мно гія ска жуць — па куль той чэм пі я нат све ту, я па ві нен жыць, 
пра ца ваць і, тым больш, шмат пра ца ваць. Але для та го, каб жыў і 
ста ран на пра ца ваў — та бе ад па вед ная стаў ка зар пла ты. А по тым 
— па вы ні ках вы ступ лен няў, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — 
Та му не трэ ба ха дзіць і пла каць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што больш ша лё ных гро шай у 
спор це не бу дзе: «Да стаў, па клаў на стол рэ зуль тат — атры май 
ша лё ныя гро шы. Ня ма рэ зуль та ту — ня ма гро шай».

Кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў так са ма тэ мы дзей нас ці спар тыў-
ных клу баў. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што тут іс нуе ня ма-
ла праб лем. «У нас што атры ма ла ся? Пе рай шлі мы на клуб ную 
сіс тэ му. Не ка то рыя па на ства ра лі клу бы. Хтось ці ра ней бе гаў з 
клюш кай за мя чом, ця пер ста лі ў клу бах чы ноў ні ка мі — кі раў нік 
клу ба, 10 на мес ні каў, 100 чы ноў ні каў у гэ тым клу бе — і ма лень-
кая ка ман да пры ім 20-30 ча ла век спарт сме наў, 3 трэ не ры. Хто 
асноў ныя гро шы атрым лі вае? Чы ноў ні кі клу баў, і дай бог мі ніст-
рам атрым лі ваць та кую за ра бот ную пла ту. Дур ні цы гэ тай больш 
не бу дзе», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, клуб — гэ та прад пры ем ства, якое па він на 
за раб ляць гро шы. «За раб ляй це гро шы, траць це іх. Коль кі за ра-
бі лі, столь кі і траць це», — ска заў Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што «да та цыі з бюд-
жэ ту мы па він ны на кі ра ваць толь кі спарт сме нам, толь кі трэ не рам, 
ура чам і не каль кім спе цы я ліс там-сэр віс ме нам».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў важ насць раз віц ця ў кра і не дзі ця ча га 
спор ту, без яко га ня ма вя лі ка га спор ту.

На сён няш няй на ра дзе па ўсіх агу ча ных пы тан нях вы ка жуць 
свой пункт гле джан ня мі ністр спор ту і ту рыз му, па моч нік Прэ зі дэн-
та Бе ла ру сі па пы тан нях фіз куль ту ры, спор ту і раз віц ця ту рыз му 
і пер шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК.

ЯЧ МЕНЬ ПА ПАЎ НЯЕ «ЗА СЕ КІ»
Больш за 90 ты сяч тон пі ва вар на га яч ме ню па сту пі ла на-
рых тоў шчы кам ад сель ска гас па дар чых ар га ні за цый кра і-
ны, што скла дае 60 пра цэн таў ад дзярж за ка зу, па ве да мі лі 
ў кан цэр не «Бел дзярж харч прам».

Аб' ём дзяр жаў на га за дан ня на на рых тоў ку пі ва вар на га яч ме-
ню сё ле та скла дае 150 ты сяч тон. Брэсц кая воб ласць па він на 
па клас ці «ў за се кі» 36 ты сяч тон, Ві цеб ская — 20 ты сяч тон, Гро-
дзен ская — 35 ты сяч тон, Мін ская — 45 ты сяч тон, Ма гі лёў ская 
— 14 ты сяч тон. Го мель ская воб ласць у вы ка нан ні дзярж за ка зу 
не ўдзель ні чае.

Ста ту сам на рых тоў шчы ка на дзе ле ны ад кры тыя ак цы я нер-
ныя та ва рыст вы «Бел со лад», «Кры ні ца», «Алі ва рыя», кам па нія 
«Хай не кен». Для пер шых трох да ве дзе на за дан не, ад па вед на, у 
120 ты сяч, 20 ты сяч і 3 ты ся чы тон, для апош няй кам па ніі — у 7 
ты сяч тон.

«Бел со лад» на рых та ваў ужо больш за 75 ты сяч тон яч ме ню, 
што скла дае больш за 62 пра цэн ты ад дзярж за ка зу; «Кры ні ца» 
атры ма ла ад сель гас вы твор цаў больш за 13 ты сяч тон, або 67 
пра цэн таў; «Алі ва рыя» мае «ў ак ты ве» 1,5 ты ся чы тон, або па-
ло ву ад дзярж за дан ня.

Лі да рам ся род рэ гі ё наў па па стаў ках пі ва вар на га яч ме ню з'яў-
ля ец ца Мін ская воб ласць, якая зда ла ў лік дзярж за ка зу больш за 
37 ты сяч тон, вы ка наў шы яго на 84 пра цэн ты.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ОАО «ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ» 
вносит изменения в повестку дня общего собрания акционеров, 
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дополнив текст пунктом следующего содержания: 
«О внесении изменений в Устав Общества». 
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Для ўстанаў лен ня пры чын смер ці 
на вед валь ні ка ўні вер са ма «Вал га град» 

пры зна чы лі да дат ко вую экс пер ты зу
Кан флікт па між ахоў ні кам ста ліч на га ўні вер са ма «Вал га град» і 

27-га до вым па куп ні ком ад быў ся 30 чэр ве ня. Пад час бой кі апош ні 
ака заў ся ў бес свя до мым ста не на баль ніч ным лож ку. 14 жніў ня ў 
ін тэр нэ це з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што ён так і не прый шоў у пры том-
насць і па мёр 8 жніў ня. У яго за ста лі ся жон ка і 7-ме сяч ная дач ка.

Ва ўпраў лен ні След ча га ка мі тэ та па Мін ску па ве да мі лі, што ў 
да чы нен ні да су пра цоў ні ка служ бы бяс пе кі ўні вер са ма «Вал га град» 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. «Ён пры зна ны па да зра ва ным у пры-
чы нен ні цяж кіх ця лес ных па шко джан няў па не асця рож нас ці (па ар ты-
ку ле 155 КК)». Каб ра за брац ца ў гэ тай за блы та най спра ве, ад ра зу ж 
пас ля ін цы дэн ту бы лі пры зна ча ны не аб ход ныя су до ва-ме ды цын скія і 
кры мі на ліс тыч ныя экс пер ты зы, апы та ны свед кі зда рэн ня.

У След чым ка мі тэ це пра ін фар ма ва лі, што ў кры ві па цяр пе ла га 
зной дзе ны ал ка голь і нар ко ты кі.

«Па вод ле ме ды цын скіх да ку мен таў, пад час ін цы дэн ту па цяр пе лы 
зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня — 2,19 пра мі ле. Так са ма 
ў яго кры ві вы яў ле ны сля ды не каль кіх нар ка тыч ных рэ чы ваў, у тым 
лі ку час цін кі асаб лі ва не бяс печ ных псі ха троп ных рэ чы ваў, што змя-
шча юц ца ў ку рыль ных су ме сях».

Пас ля ін фар ма цыі аб смер ці след чыя ор га ны не ад клад на зра бі лі 
вы ем ку ўсіх ме ды цын скіх да ку мен таў па цяр пе ла га з ля чэб най уста но-
вы. Па іх пры зна ча на да дат ко вая су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за.

«Вы сно вы экс пер таў бу дуць мець вы зна чаль нае зна чэн не для 
ўста ля ван ня сту пе ні ві ны па да зра ва на га, пры чын на-след чай су вя зі 
па між дзе ян ня мі па да зра ва на га і траў ма мі, якія атры маў па цяр пе лы, 
а так са ма для да лей шай пра ва вой ква лі фі ка цыі зла чын ства», — 
ад зна чы лі ва ўпраў лен ні СК.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

СЛЕД ЗО РАК, ЗГА РЭЎ ШЫХ 
У ЖНІ ВЕНЬ СКІМ НЕ БЕ...

Яшчэ ўчо ра ўгля да лі ся 
ў нач ное не ба, вы соч ва лі 
ў зор ных вы шы нях сля ды-
іск рын кі жні вень скіх знічак. 
Яшчэ ўчо ра ду ма ла ся, што 
знічкі па доб ныя на лёс тых, 
хто год на пра жыў сваё 
жыц цё і, па кі да ю чы нас, 
па сы лае нам сваё апош няе 
ка рот кае свят ло.

А ўчо ра ў рэ дак цыю 
прый шла сум ная вест ка: 
па мер ла Ні на Іва наў на КА-
ЗАРМ ШЧЫ КА ВА. У «Звяз-
дзе» яна пра ца ва ла даў но, 
пай шла на ад па чы нак больш 
за трыц цаць га доў та му. Ра-
бо ту ў га зе це вы кон ва ла ад каз ную — бы ла на су вя зі з на шы мі 
ка рэс пан дэн та мі ў ін шых га ра дах Бе ла ру сі і пры ма ла ад іх усю 
ін фар ма цыю. У мі ну лыя дзе ся ці год дзі су вязь з Ні най Іва наў най 
«звяз доў цы» не губ ля лі. Час та ба чы лі ся, тэ ле фа на ва лі, за пра ша лі 
ў свя точ ныя дні ў рэ дак цыю, на вед ва лі яе.

Рых ту ю чы гэ тыя рад кі, мы знай шлі ў ар хі ве фо та зды мак Ні ны 
Іва наў ны, зроб ле ны мі ну лым ле там. Та кой, як на фо та, яна за ста ва-
ла ся да апош ніх сва іх дзён. Яна не прос та ўсмі ха ла ся су раз моў цам 
— яна асвят ля ла іх сва ёй доб ра зыч лі вай, цёп лай усмеш кай.

Яна раз ві та ла ся з на мі і па кі ну ла на ўспа мін та кі ж свет лы 
след, як тыя знічкі ў веч ных ня бё сах.

Звяз доў цы

Па мя ці на шых ка легПа мя ці на шых ка лег  ��

Гучная справаГучная справа  ��

Бел ка ап са юз не да лі чыў ся 700 млн руб лёў
Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі рас крыў да дат ко выя фак ты 
про ці праў най дзей нас ці ра ней за тры ма на га на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ка пі таль на га бу даў ніц тва Бе ла рус ка га рэс пуб-
лі кан ска га са ю за спа жы вец кіх та ва рыст ваў.

Пад час рэа лі за цыі за кошт срод каў ін вес ты цый на га фон ду Бел-
ка ап са ю за пра ек та «Бу даў ніц тва ма га зі на па вул. Ту ха чэў ска га ў 
г. Лі да» гэ ты чы ноў нік ска рыс таў ся служ бо вым ста но ві шчам і дзей ні-
чаў у ін та рэ сах ка мер цый ных струк тур. У вы ні ку Бел ка ап са юз стра ціў 
ка ля 700 млн руб лёў. Так са ма су пра цоў ні кі КДБ спы ні лі дзей насць ін-
жы не ра ўпраў лен ня вы твор ча-тэх на ла гіч най кам плек та цыі та ва рыст-
ва «Грод нап рам буд», які ар га ні за ваў зла чын ную схе му рас кра дан ня 
буд ма тэ ры я лаў. Пра во дзіц ца пра вер ка маг чы ма га не за кон на га вы-
ка ры стан ня сіл і срод каў прад пры ем ства вы шэй зга да най асо бай у 
ін та рэ сах ка мер цый ных струк тур Гро дзен шчы ны ра ней.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ва ўсіх на стаў ні каў бе ла рус кай мо-
вы і на стаў ні каў, якія вы кла да юць свой 
прад мет на бе ла рус кай мо ве, бы ла маг-
чы масць прай сці пе ра пад рых тоў ку на се-
мі на рах, пры све ча ных асаб лі вас цям но-
вых пра ві лаў бе ла рус кай ар фа гра фіі, — 
рас ка заў Сяр гей Мас ке віч.— Пад руч ні кі 
пе ра вы да ва лі ся ў апош нія га ды так са ма 
з улі кам но вых пра ва піс ных нор маў.

Між ін шым, у па пя рэд нім на ву чаль-
ным го дзе коль касць школь ні каў, у якіх 
ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі 
ўсе прад ме ты бы лі на бе ла рус кай мо ве, 
скла да ла ўся го 16,6 пра цэн та ад агуль най 
коль кас ці, а гіс то рыю Бе ла ру сі на бе ла рус-
кай мо ве вы ву ча лі ўся го 18% на ву чэн цаў 
уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі.

— Я аса біс та ха цеў бы, каб дзе ці і іх 
баць кі вы бі ра лі для вы ву чэн ня гіс то рыі 
і геа гра фіі Бе ла ру сі бе ла рус кую мо ву. 
Та му на на ра дах і су стрэ чах я заў сё ды 
звяр таю ўва гу за гад чы каў ра ён ных ад-
дзе лаў аду ка цыі і на чаль ні каў аб лас ных 
упраў лен няў аду ка цыі на тое, каб яны 
пра во дзі лі ра бо ту па больш шы ро кім 
ужы ван ні ў шко ле бе ла рус кай мо вы, каб 
агі та ва лі дзя цей і баць коў за бе ла рус-
кую мо ву. Лі чу, што гіс то рыя Бе ла ру-
сі — гэ та той прад мет і той урок, дзе 
па він на гу чаць бе ла рус кая мо ва. Але 
вы бар усё роў на за ста ец ца за школь ні-
ка мі і баць ка мі...

«Пра фі лі за цыю» — 
у шко лы

Мі ністр аду ка цыі па ве да міў жур на-
ліс там, што ў но вым на ву чаль ным го дзе 
бу дуць функ цы я на ваць 3 тыс. 206 уста-
ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі, у тым 
лі ку 219 гім на зій, 28 лі цэ яў і 8 ка дэц кіх 
ву чы лі шчаў. За школь ныя пар ты ся дуць 
915 ты сяч дзя цей, у тым лі ку 99 ты сяч 
пер ша клас ні каў.

Да 1 ве рас ня бу дуць уве дзе ны ў 
строй 3 но выя ўста но вы агуль най ся-
рэд няй аду ка цыі: ся рэд няя шко ла на 216 
мес цаў у Во ра наў ска ім ра ё не, шко ла 
на 1020 мес цаў у ста ліч ным мік ра ра ё-
не «Ло шы ца-4» і ву чэб на-пе да га гіч ны 
комп лекс «ся рэд няя шко ла — дзі ця чы 
сад» на 950 мес цаў у Са лі гор ску.

Сяр гей Мас ке віч ад зна чыў, што ў су-
вя зі з дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй у бу ду-
чым на ву чаль ным го дзе пе ра ста нуць 
функ цы я на ваць 109 уста ноў агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі. Так са ма бу дуць 
зачынены 21 вя чэр няя шко ла і 22 між-
школь ныя ву чэб на-вы твор чыя кам бі на-
ты пра цоў на га на ву чан ня і пра фе сій най 
ары ен та цыі на ву чэн цаў. Да та го ж да па-
чат ку но ва га на ву чаль на га го да бу дуць 
рэ ар га ні за ва ны 121 уста но ва агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі і 4 ву чэб на-вы твор-
чыя кам бі на ты, якія ста нуць фі лі яла-
мі ін шых уста ноў аду ка цыі. Пад во зам 
да ўста ноў аду ка цыі бу дуць ахоп ле ны 
больш як 76 ты сяч школь ні каў.

У но вым на ву чаль ным го дзе Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі прад ста ві ла маг чы масць кі-
раў ні кам школ ар га ні зоў ваць на стар шай 
сту пе ні шко лы вы ву чэн не тых ці ін шых 
прад ме таў на па вы ша ным уз роў ні шля-
хам пе ра во ду фа куль та тыў ных га дзін у 
ву чэб ныя. Раз мо ва ідзе па куль толь кі пра 
10-я кла сы. Бы лі пра па на ва ны ча ты ры 
кі рун кі: фі зі ка-ма тэ ма тыч ны, хі мі ка- бія ла-
гіч ны, фі ла ла гіч ны і гра ма да знаў чы. Але 
для ар га ні за цыі аду ка цый на га пра цэ су з 
вы ву чэн нем прад ме таў на па вы ша ным 
уз роў ні па ві нен вы кон вац ца шэ раг умоў. 
Па-пер шае, аба вяз ко ва па він на пры сут ні-
чаць га тоў насць і за ці каў ле насць у гэ тым 
вуч няў і іх баць коў. Па-дру гое, «па глыб-
лен не» ў на ву чан ні не маг чы ма без пры-
сут нас ці ў шко ле вы со ка ква лі фі ка ва ных 
пе да га гіч ных кад раў. Пад ува гу так са ма 
бра ла ся ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за 
шко лы: ці да зва ляе яна ў поў ным аб' ёме 
рэа лі за ваць змест ву чэб най пра гра мы 
на па вы ша ным уз роў ні? На жаль, па куль 
што ста тыс ты кай, коль кі ж школ па кра і-

не вы ра шы лі ўка ра няць ідэю «пра фі лі за-
цыі», Мі ніс тэр ства аду ка цыі не ва ло дае. 
Па коль кі ўста но вы агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні 
мяс цо вых ор га наў ула ды, поў ная ін фар-
ма цыя з'я віц ца толь кі ў ве рас ні...

Хто вый грае 
ад па вы шэн ня на груз кі?
За кра на ю чы кад ра вае пы тан не, Сяр-

гей Мас ке віч па ве да міў прад стаў ні кам 
СМІ, што сён ня ў сіс тэ ме аду ка цыі пра-
цу юць 250 ты сяч пе да га гіч ных ра бот ні-
каў. Вост рай праб ле мы дэ фі цы ту кад раў 
ва ўста но вах аду ка цыі ня ма. У роз ных 
рэ гі ё нах у асоб ных шко лах ёсць ва кан сіі 
ва ўста но вах да школь най аду ка цыі, а 
ў не ка то рых шко лах мо гуць быць ва-
кан сіі на стаў ні каў фі зі кі, ма тэ ма ты кі і 
ін фар ма ты кі.

Не ба чыць мі ністр і асаб лі вай ка та-
стро фы ў не да бо ры сё ле та абі ту ры ен-
таў на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці.

— Па коль кі з гэ та га го да пад рых-
тоў ка пе да го гаў пе рай шла на ча ты-
рох га до вы тэр мін на ву чан ня, то праз 
ча ты ры га ды мы бу дзем мець на вы-
ха дзе з пе да га гіч ных спе цы яль нас цяў 
уні вер сі тэ таў па двое ны вы пуск. І яшчэ 
мо жам су тык нуц ца з праб ле май, ку ды 
ўсіх ма ла дых пе да го гаў раз мер ка ваць, 
— па дзя ліў ся сва ім ба чан нем сі ту а цыі 
кі раў нік га лі ны.

Між ін шым, па ве лі чэн не што тыд нё-
вай пе да га гіч най на груз кі на пе да го гаў 
з 18 да 20 га дзін так са ма ўнес ла свае 
ка рэк ты вы ў кад ра вы рас клад: па вод ле 
па пя рэд ніх пад лі каў, коль касць штат ных 
адзі нак ска ро ціц ца на 17 ты сяч. Але гэ-
та не азна чае, што аў та ма тыч на бу дуць 
ска ро ча ны 17 ты сяч ча ла век. Коль касць 
пе да го гаў, за ня тых у сіс тэ ме аду ка цыі, як 
мяр ку ец ца, змен шыц ца ў на ступ ным на-
ву чаль ным го дзе пры бліз на на 7 ты сяч.

У па пя рэд нім на ву чаль ным го дзе ся-
рэд няя на груз ка на на стаў ні ка скла да ла 
па кра і не 22 га дзі ны — мно гія пе да го-
гі пра ца ва лі больш, чым на стаў ку. Ві-
да воч на, што ця пер ся рэд ні па каз чык 
на груз кі па кра і не зні зіц ца. Праб ле ма-
тыч на бу дзе знай сці поў ную на груз ку 
на стаў ні кам геа гра фіі, фі зі кі і не ка то рых 
ін шых прад ме таў, пры чым не толь кі ў 
сель скіх, але і ў буй ных га рад скіх шко-
лах. Та му трэ ба бу дзе ду маць, чым гэ тых 
пе да го гаў на гру зіць, не аб ход на даць ім 
маг чы масць для атры ман ня да дат ко вай 
ква лі фі ка цыі за бюд жэт ныя срод кі, каб 
вы кла да лі да дат ко выя прад ме ты, асаб-
лі ва на ўзроў ні ба за вай шко лы.

А на коль кі ў гра шо вым вы мя рэн ні 
ўзрас туць за роб кі пе да го гаў у су вя зі з 
за пла на ва ным з 1 ве рас ня па вы шэн нем 
та рыф ных ста вак на 25 пра цэн таў?

Вы свет лі ла ся, што на зваць гэ тую ліч-
бу вель мі праб ле ма тыч на. Ска жам, у 
ма ла до га спе цы я ліс та гэ та бу дзе ад на 
су ма, а ў на стаў ні ка вы шэй шай ква лі-
фі ка цый най ка тэ го рыі — зу сім ін шая. 
Зра зу ме ла толь кі ад но: ка лі пе да гог 
вы кон ваў пе да га гіч ную на груз ку ў аб'-
ёме 18 га дзін, а ця пер у яго бу дзе 20 
га дзін, то ён і са праў ды за ро біць больш 
з улі кам роз ні цы ў на груз цы. Але ка лі ў 
на стаў ні ка аб' ём пе да га гіч най на груз кі 
і ра ней скла даў 20 га дзін і на ват больш, 
то яго гра шо вая «да баў ка» бу дзе менш 
ад чу валь най.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«ВОСТРАГА ДЭФІЦЫТУ КАДРАЎ ВА ЎСТАНОВАХ АДУКАЦЫІ НЯМА»

«У па пя рэд нім на ву чаль ным 
го дзе ся рэд няя на груз ка 
на на стаў ні ка скла да ла па кра і не 
22 га дзі ны — мно гія пе да го гі 
пра ца ва лі больш, чым на стаў ку. 
Ві да воч на, што ця пер ся рэд ні 
па каз чык на груз кі па кра і не 
зні зіц ца»
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