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Стаў ка на крэ а тыў насць 
Па сло вах рэ дак та ра раз дзе ла «Аду-

ка цыя» бры тан скай га зе ты Іndependent 
Сці ве на ХО А РА, дзе сяць га доў та му кі раў нік 
ура да То ні Блэр па ста віў за да чу: 50 пра цэн-
таў вы пуск ні коў школ па він ны атрым лі ваць 
уні вер сі тэц кую аду ка цыю:

— Ма тыў зра зу ме лы — чым больш ма ла-
дых лю дзей ма юць вы шэй шую аду ка цыю, 
тым больш кан ку рэн та здоль ная эка но мі ка 
кра і ны. Уні вер сі тэ ты па ча лі імк лі ва па шы-
рац ца. Пер ша па чат ко ва кошт на ву чан ня 
скла даў 3 ты ся чы фун таў за год, а два га ды 
та му ца на вы рас ла да 9 ты сяч фун таў. Ра-
зам з тым у 2008 го дзе Вя лі ка бры та нія, як 
і ін шыя еў ра пей скія кра і ны, су тык ну ла ся з 
эка на міч ным кры зі сам, і знай сці са бе пра цу 
пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та ста ла праб ле-
ма тыч на. Коль касць ах вот ных на ву чац ца ва 
ўні вер сі тэ тах па ча ла змян шац ца, але і абі ту-
ры ен ты ста лі больш прад бач лі выя — зра бі лі 
стаў ку на тыя спе цы яль нас ці, якія да зво ляць 
ім знай сці пра цу пас ля за кан чэн ня ву чо бы. 
Мно гія зра зу ме лі, што раз маў ляць на фран-
цуз скай ці ня мец кай мо ве, вя до ма, доб ра, 
але знач на лепш быць пры гэ тым яшчэ і спе-
цы я ліс там у пэў най воб лас ці. І што ўні вер-
сі тэц кі дып лом зу сім не га ран тыя та го, што 
яго ўла даль нік аба вяз ко ва зной дзе вы со ка-
аплат ную ра бо ту. Та му мно гія атрым лі ва юць 
да дат ко вую аду ка цыю…

— Ра сій скі ры нак пра цы ў най боль шай 
сту пе ні за ці каў ле ны ў спе цы я ліс тах з тэх ніч-
най аду ка цы яй, але ма ла дыя лю дзі ўпар та 
ідуць ву чыц ца на юрыс таў і эка на міс таў. Так-
са ма над звы чай за па тра ба ва ныя сён ня рэ гі-
ё наз наў цы, та му што раз гар нуць па спя хо вы 
біз нес у чу жой кра і не, не ма ю чы ні я ка га ўяў-
лен ня пра яе куль ту ру, тра ды цыі і мен та лі тэт 
на сель ніц тва, не маг чы ма. Ад на го ве дан ня 
мо вы тут не да стат ко ва, — па дзя лі ла ся сва і мі 
дум ка мі рэк тар Не ўска га ін сты ту та мо вы і 
куль ту ры Ма ры на ДЗІБ РО ВА. — Я лі чу, што 
трэ ба пе ра гле дзець па тра ба ван ні да ба за вай 
вы шэй шай аду ка цыі — яе не аб ход на да ваць 
усім без вы клю чэн ня. Анг лій ская мо ва ўжо 
пе ра ста ла быць за меж най, а ста ла ра бо чай 
мо вай. І ка лі ча ла век хо ча быць па спя хо вым, 
ён па ві нен яе ве даць. Та му ба за вая вы шэй-

шая аду ка цыя аба вяз ко ва па він на ўклю чаць 
у ся бе вы ву чэн не за меж най мо вы. Акра мя 
та го, лю бы спе цы я ліст па ві нен раз бі рац ца ў 
су час ных тэх на ло гі ях, уяў ляць кар ці ну све ту, 
раз бі рац ца ў пы тан нях са цы яль най ант ра па-
ло гіі. І толь кі пас ля за сва ен ня гэ тых ба за вых 
ве даў мож на рас пра цоў ваць ін ды ві ду аль ныя 
тра ек то рыі на ву чан ня.

На дум ку Ма ры ны Дзіб ро вай, мо ладзь 
аба вяз ко ва трэ ба ву чыць крэ а тыў нас ці. Вя-
лі кай праб ле май з'яў ляец ца так са ма і са цы-
я лі за цыя мо ла дзі:

— Чым больш ча су сту дэнт пра во дзіць за 
кам п'ю та рам, тым больш ён вы клю ча ны з га-
ры зан таль ных су вя зяў з гра мад ствам. Сён ня 

ха пае вель мі ква лі фі ка ва ных ІТ-спе цы я ліс-
таў, якія… не ўме юць на ладж ваць ста сун кі з 
ка ле га мі, вы каз ваць свае дум кі, яны жы вуць 
у сва ім све це. Я лі чу гэ та сур' ёз най па гро зай 
для бу ду чых па ка лен няў. Яшчэ ад но важ нае 
ўмен не ў су час ным све це — хут ка ду маць і 
пры маць ра шэн ні. Не каль кі га доў та му быў 
пра ве дзе ны ці ка вы экс пе ры мент, які па ві-
нен быў вы свет ліць, хто больш хут ка пры мае 
пра віль ныя ра шэн ні. У ім ўдзель ні ча лі лю дзі, 

якія рэ гу ляр на трап ля юць у эк стрэ маль ныя 
сі ту а цыі (па жар ныя, вы ра та валь ні кі і г. д.), а 
так са ма бро ке ры. Ці ка ва, што леп шы вы нік 
па ка за лі зу сім не па жар ныя, а бро ке ры. Іх 
спе цы яль на не рых та ва лі да та го, як дзей ні-
чаць у над звы чай ных сі ту а цы ях, за тое на ву-
чы лі хут ка ду маць і хут ка пры маць ра шэн ні. 
Та му са цы я лі за цыя, крэ а тыў насць і ўмен не 
хут ка ду маць па він ны стаць ас но вай у на ву-
чан ні сту дэн таў.

Ін вес ты цыі ў бу ду чы ню 
А вось, на прык лад, член-ка рэс пан дэнт 

Ака дэ міі эка на міч ных на вук Укра і ны, 
член экс перт на га са ве та ВАК Укра і ны 
Мі ка лай ЖУК не ба чыць бя ды ў тым, што 
ВНУ на пост са вец кай пра сто ры рых ту юць 
за шмат юрыс таў і эка на міс таў: «Ска жы це, 
ня ўжо дрэн на, ка лі адзін з чле наў сям'і раз-
бі ра ец ца ў эка но мі цы і ўмее кі ра ваць хат-
ні мі фі нан са мі ці мо жа гра мат на аба ра ніць 
свае ін та рэ сы? Пры гэ тым боль шую част ку 
спе цы я ліс таў эка на міч на га і юры дыч на га 
про фі ляў рых ту юць пры ват ныя ВНУ або 
дзяр жаў ныя, але за кошт са міх сту дэн таў. 
Дзяр жа ва не вы дат коў вае срод кі на іх на-
ву чан не. Да та го ж, на якім бы эка на міч ным 
уз роў ні раз віц ця ні зна хо дзі ла ся кра і на, мы 
ўсё роў на прый дзем да эка но мі кі ве даў. Усе 
па він ны бу дуць ва ло даць пэў ны мі су час ны мі 
на вы ка мі і ве да мі.

— Атрым лі ва ю чы аду ка цыю, ча ла век ін-
вес туе ў сваю бу ду чы ню: і коль кі ён ін вес-
туе, та кі вы нік і атры мае, — дзе ліц ца сва ім 
ба чан нем сі ту а цыі пер шы пра рэк тар бры-
тан скай біз нес-шко лы Magna Carta Oxford 
Ва дзім ЦІ ТОЎ. — Але ў бе ла рус кім гра мад-
стве рас паў сю джа ны по гляд, што дзяр жа ва 
па він на ўсё да ваць бяс плат на, у тым лі ку і 
аду ка цыю. А гэ та вы клі кае су праць лег лую 
рэ ак цыю — лю дзі не цэ няць та го, што ім да-
юць бяс плат на, і не пры мя ня юць атры ма ныя 
ве ды на прак ты цы. Гэ та зна чыць, што кра і на 
змар на ва ла гро шы на на ву чан не, а ча ла век 
дар ма пра се дзеў пяць га доў ва ўні вер сі тэц-
кіх аў ды то ры ях. А да лей па чы на ец ца: дру-
гая аду ка цыя, але ўжо на плат най асно ве, 
трэ цяя…

У су час ным све це пра ца даў цы лі чаць, што 
лю бы су пра цоў нік у да паў нен не да ба за вай 
вы шэй шай аду ка цыі па ві нен мець спе цы я-
лі за ва ную.

— На яў нас ці стан дарт най кла січ най аду-
ка цыі не да стат ко ва ў су час ным све це, — 

пад крэс лі вае ды рэк тар па мар ке тын гу і 
біз нес-раз віц цю аса цы я цыі АВЕ Ян ФРЭЙ-
ЗЕР. — Сён няш ня му све ту не аб ход ныя спе-
цы я ліс ты, якія ра зу ме юць, што та кое біз нес 
і як ім кі ра ваць. А для гэ та га па трэб ны не 
толь кі кла січ ны дып лом, але і дып лом у біз-
нес-сфе ры. Са май па пу ляр най з'яў ля ец ца 
спе цы я лі за цыя «біз нес-ме недж мент».

— Вы шэй шая аду ка цыя па він на трэ ні ра-
ваць перш за ўсё пра фе сій ныя на вы кі, — да-
дае Ва дзім Ці тоў. — У сва ёй дыс тан цый най 
шко ле мы рас пра цоў ва ем кан струк тар на ву-
чан ня: сту дэн там на вы бар пра па ноў ва ец ца 
ка ля ты ся чы мо ду ляў, з якіх ён вы бі рае ці-
ка выя для ся бе. Гэ та доб рая аль тэр на ты ва 
бе ла рус кай вы шэй шай шко ле, дзе сту дэн там 
пра па ну юць вы ву чаць тыя дыс цып лі ны, якія, 
маг чы ма, ні ко лі ім не спат рэ бяц ца.

Па злы ці пі ра мі ды?
— У наш уні вер сі тэт пры яз джа юць сту-

дэн ты з роз ных кра ін: Поль шчы, Аў стрыі, 
Гер ма ніі, Фран цыі… І я спра бую зра зу мець, 
на вош та ім яшчэ і бры тан скія мо ду лі? На што 
сту дэн ты мне ад каз ва юць, што пра ца даў цы 
цэ няць роз на ба ко вую аду ка цыю і ах вот на 
бя руць на ра бо ту та кіх су іс каль ні каў, — кан-
ста туе на чаль нік упраў лен ня між на род-
ных су вя зяў Glyndwr Unіversіty Busіness 
School (біз нес-шко ла «Глэн дуэ ўні вер сі-
тэ та») Воль га ЭД ВАРДС. — Мы жы вём у 
ня прос ты час і, за мест та го, каб ус клад няць 
жыц цё, па він ны яго спра шчаць. Ін шы мі сло-
ва мі, мы не па він ны ўзво дзіць пі ра мі ды, а 
па він ны ра біць па злы з мо ду ляў, якія лёг ка 
су мя шча юц ца. Сён ня ў вы шэй шай аду ка-

цыі Ра сія, Бе ла русь і Укра і на са мі ства ра юць 
праб ле мы, якія за тым і вы ра ша юць. На пэў на, 
трэ ба ўсё ж змя няць па ды хо ды да аду ка цыі. 
Якас ная аду ка цыя не бу дзе пры му шаць ча-
ла ве ка ду маць, што з ёю ра біць да лей, — ён 
без праб лем зной дзе на рын ку пра цы сваю 
ні шу.

Ва дзім Ці тоў за зна чыў, што боль шасць 
бе ла рус кіх кам па ній сур' ёз на за ду ма лася аб 
пры ёме на ра бо ту спе цы я ліс таў, якія мо гуць 
эфек тыў на пра ца ваць на між на род ных рын-
ках: «Ка лі кам па нія хо ча да біц ца пос пе ху, 
яна па він на ўклад ваць сі лы і срод кі ў да дат-
ко вую пра фе сій ную аду ка цыю сва іх су пра-
цоў ні каў. Сён ня буй ныя бе ла рус кія кам па ніі 
ўжо гэ та ра зу ме юць. Спа лу чэн не бе ла рус-
кай ака дэ міч най аду ка цыі і за меж най дру гой 
вы шэй шай аду ка цыі або пас ля дып лом най 
пра фе сій най аду ка цыі — са мае эфек тыў нае 
для спе цы я ліс та. Прак ты ка па каз вае, што 
гэ ты ча ла век заў сё ды бу дзе за па тра ба ва ны 
ў лю бой кра і не і лю бой кам па ніі на лю бой 
па са дзе».

Да рэ чы: у Вя лі ка бры та ніі ні вод ная аду ка-
цый ная пра гра ма не за цвяр джа ец ца да та го 
ча су, па куль яе не ўхва ляць вы твор часць і 
біз нес. А ці мо жа па хва ліц ца та кі мі шчыль ны-
мі су вя зя мі з за каз чы ка мі кад раў бе ла рус кая 
вы шэй шая шко ла?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АДУ КА ЦЫЯ — ЛЮ БОЙ ЦА НОЙ 

Раз маў ляць на фран цуз скай
ці ня мец кай мо ве, вя до ма,
доб ра, але знач на лепш быць 
пры гэ тым яшчэ і спе цы я ліс там 
у пэў най воб лас ці.

Сён ня ха пае вель мі ква лі фі ка ва ных 
ІТ-спе цы я ліс таў, якія… не ўме юць 
на ладж ваць ста сун кі з ка ле га мі і 
вы каз ваць свае дум кі. 

Якас ная аду ка цыя не бу дзе 
пры му шаць ча ла ве ка ду маць, што 
з ёю ра біць да лей — ён без праб лем 
зной дзе на рын ку пра цы сваю ні шу.

ПАР КОЎ КА ПА РЫ НАЧ НЫХ 
ПРЫН ЦЫ ПАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З-за не да хо пу мес цаў для пар коў кі аў та ўлас ні кі 
шу ка юць ін шыя ва ры ян ты. Най час цей вы бар не вя-
лі кі — ча со вы мі «пры тул ка мі» для аў то ста но вяц ца 
блі жэй шы га зон, тра ту ар ці ве ла да рож ка. Тэр мін 
«пля цоў кі для ча со ва га раз мя шчэн ня аў та ма бі ляў» 
да зва ляў бу да ваць пар коў кі без уз гад нен ня з ор га-
на мі са ні тар на га над зо ру, над зо ру за бу даў ніц твам, 
ад каз ны мі за бяс пе ку ру ху. Звы чай на та кія ста ян кі 
бу да ва лі ся толь кі пры на яў нас ці чар ця жу, без пра-
ект на-каш та рыс най да ку мен та цыі, пры па ру шэн ні 
гі гі е ніч ных і бу даў ні чых нор маў. На прык лад, яны зна-
хо дзі лі ся бліз ка ад дзі ця чай пля цоў кі. Ра ней у пра цэ-
се аб мер ка ван ня пра ек та ча со вай пля цоў кі для раз-
мя шчэн ня аў та ма бі ляў удзель ні ча лі не ўсе жы ха ры, 
а толь кі за ці каў ле ныя аў та ўлас ні кі. Ад ме на ра шэн ня 
№ 2405 да зво ліць кож на му жы ха ру вы ка заць сваю 
дум ку, а на вы ха дзе — атры маць эка ла гіч ную пар-
коў ку, па бу да ва ную згод на з усі мі нар ма ты ва мі.

АЎ ТА МА БІЛЬ СТА НЕ РАС КО ШАЙ?
Джон РОС МЭН, ды рэк тар фон ду «Эка ла гіч-

ны транс парт», ка жа: «Мы апы ну лі ся ў вель мі ці-
ка вым ста но ві шчы. Амаль кож ны ма рыць жыць у 
двух-трох па вяр хо вым бу дын ку, але дэ фі цыт зям лі 
не да зва ляе нам та кой рас ко шы. За тое аў та ма бі лі ў 
Бе ла ру сі «жы вуць» ле пей за лю дзей — ці шмат вы 
ба чы лі шмат па вяр хо вых ста я нак для аў то?». Дзяр-
жа ва за бяс пе чы ла бяс плат нае пар ка ван не паў сюд-
на, та му ні хто не рвец ца бу да ваць шмат' ярус ныя 

ста ян кі. Больш за тое, гэ та ста ла пры чы най вя лі ка-
га рос ту коль кас ці ма шын у апош нія га ды.

У Мін ску ця пер больш за 780 ты сяч аў та ма бі ляў, 
і з кож ным го дам іх коль касць па вя ліч ва ец ца яшчэ 
на 15 ты сяч. Эко ла гі пра па ну юць узяць прык лад з 
Ка пен га ге на і Маск вы ды пе ра няць іх сіс тэ му — за-
наль ную апла ту за пар коў ку на гра мад скай зям лі. 
За кож нае пар ко вач нае мес ца да вя дзец ца пла ціць, 
у цэнт ры кош ты бу дуць вы шэй шы мі, чым у ін шых 
ра ё нах го ра да. Чым гэ та вы гад на? Па-пер шае, 
для аў то бу дуць бу да ваць шмат па вяр хо выя ста-
ян кі і та кім чы нам эка но міць зям лю. Па-дру гое, 
знік нуць не ле галь ныя пар коў кі, а ня дбай ных аў-
та ўла даль ні каў бу дуць ча каць штраф ныя та ло ны. 
Штра фа ваць бу дуць не ДА Іш ні кі, не мі лі цы я не ры, а 
су пра цоў ні кі пар ко вач най служ бы (якая ўжо іс нуе ў 
Ка пен га ге не), у чые аба вяз кі ўва хо дзіць вы яў лен не 
па ру шэн ня і вы піс ван не штраф но га та ло на. Па куль 
пра па но ва толь кі раз гля да ец ца, але ці ка ва — ці 
па го дзяц ца аў та ўлас ні кі пла ціць за пар ко вач нае 
мес ца? Для да вед кі: мес ца ў пар кін гу каш туе пры-
бліз на 15–20 ты сяч до ла раў, на пар коў ках мож на 
аран да ваць мес ца за 400 ты сяч у ме сяц. Вя до ма, 
у та кім вы пад ку ўтры ман не аў то ўля ціць у «ка пе еч-
ку», за тое гэ ты ва ры янт больш бяс печ ны: «раз гру-
зяц ца» га рад скія два ры, за ма шы ну мож на бу дзе 
не кла па ціц ца. Во пыт увя дзен ня за наль най апла ты 
за ста ян ку ў Маск ве па ка заў: коль касць аў та ма-
бі ляў у го ра дзе зні зі ла ся. Але ці на ву чыць гэ та му 
бе ла ру саў но вая сіс тэ ма пар коў кі?

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

Ка ар ды на цый ны са вет 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
па куль тур на-гіс та рыч най 
спад чы не на гэ ты раз аб-
мяр коў ваў тэ му раз віц ця 
тэ ры то рый ва кол ме ма ры-
яль на га комп лек су «Брэсц-
кая крэ пасць-ге рой». Па вы-
ні ках па ся джэн ня ство ра на 
ра бо чая гру па пад кі раў ніц-
твам гу бер на та ра Кан стан-
ці на Су ма ра, якая бу дзе 
ажыц цяў ляць ка ар ды на-
цыю пра ек та «Брэст-2019».

Кан цэп цыю пра ек та ко рат ка 
прэ зен та ваў на са ве це стар шы ня 
праў лен ня мяс цо ва га даб ра чын-
на га «Фон ду раз віц ця Брэсц кай 
крэ пас ці» Ула дзі мір Мі ку лік. Ула-
дзі мір Ана толь е віч рас ка заў, як 
яго, ра сій ска га біз нес ме на, дзя ся-
так га доў та му мэр на ша га го ра да 
Аляк сандр Па лы шан коў за пра сіў 
прай сці ся па крэ пас ці. Та ды спа-
дар Мі ку лік не ду маў, што пра гул-
ка, па сут нас ці, пе ра ме ніць усё 
яго жыц цё. Для па чат ку ён вы-
ра шыў па бу да ваць га тэль «Эр мі-
таж» у го ра дзе свай го дзя цін ства, 
каб па гля дзець, як па чу вае ся бе 
біз нес у Бе ла ру сі. І ўпэў ніў шы ся, 
што срод кі сю ды ўклад ваць мож-
на, з гру пай ад на дум цаў узяў ся 
за рас пра цоў ку кан цэп цыі гран-
ды ёз на га пра ек та.

Пра ект мае на ўва зе два 
склад ні кі. Пер шы — май стар-
план гіс та рыч на га раз віц ця на-
ва коль най тэ ры то рыі ў ме жах 
ву лі цы Ле ні на, тра сы М1 і ву лі цы 
Ге ро яў аба ро ны Брэсц кай крэ-
пас ці. Мэ тай гэ тай част кі пра ек та 
з'яў ля ец ца ства рэн не пра сто ры, 
якая звя жа цэнтр го ра да і ме ма-
ры ял, дзе бу дзе інф ра струк ту ра 
ту рыз му. І дру гі — кан цэп цыя 
раз віц ця са мой Брэсц кай крэ-
пас ці, аў та рам якой з'яў ля ец ца 
аў стрый скі док тар гіс то рыі мас-
тац тваў пра фе сар Ды тэр Бог нер. 
Кан цэп цыя Ды тэ ра Бог не ра, да-
рэ чы, пра ду гледж вае прын цып 
не ўмя шання ў сён няш ні ме ма-
ры яль ны комп лекс, што да зво-
лі ла пры мі рыць роз ныя, ча сам 
па ляр ныя, по гля ды на да лей шы 
лёс крэ пас ці.

А тое, што крэ пасць па він на 
раз ві вац ца, дык туе са мо жыц цё, 
пад крэс ліў на па ся джэн ні стар-
шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цін 

Су мар. Агуль ная яе тэ ры то рыя 
скла дае ка ля трох сот гек та раў, 
сам ме ма ры яль ны комп лекс раз-
ме шча ны на 71 гек та ры. Так што 
зям лі на но вы гіс то ры ка-куль тур-
ны комп лекс для ту рыс таў і брас-
таў чан ха пае.

Ці ка ва, што пад час рэа лі за-
цыі пра ек та пла ну ец ца па вя лі-
чыць пры ток ту рыс таў да двух 
міль ё наў ча ла век у год. Але 
аў та ры кан цэп цыі пад крэс лі лі, 
што ту рыст раз гля да ец ца імі не 
як мэ та, а як сро дак утры ман ня 
крэ пас ці бу ду ча га. А сам комп-
лекс за ду ма ны най перш як цэнтр 
пры цяг нен ня ін та рэ саў га ра джан, 
каб яны там ад па чы ва лі сем' я мі і 
за ад но не на вяз лі ва да кра на лі ся 
да гіс то рыі го ра да і ад чу ва лі ся бе 
яе част кай.

Фі нан са вую пад трым ку пра-
ек ту бу дзе аказ ваць даб ра чын-
ны фонд, за сна ва ны Ула дзі мі рам 
Мі ку лі кам. Ра бо чая гру па, якая 
ство ра на, так са ма зой мец ца по-
шу кам ін вес та раў і тых, хто мо жа 
ах вя ра ваць пэў ную су му на раз-
віц цё пом ні ка, які з ча сам, ве ра-

год на, атры мае ста тус су свет най 
спад чы ны.

Прык лад даб ра чын нас ці на 
ка рысць крэ пас ці ёсць. Два га ды 
та му кі раў нік ра сій ска га «Газп ра-
ма» Аляк сей Мі лер пас ля свай го 
ві зі ту ў Брэст па абя цаў да па маг-
чы са срод ка мі на рэ кан струк-
цыю паўд нё ва-ўсход няй ка зар-
мы. Як толь кі гро шы па сту пі лі на 
ра ху нак, ад ра зу па ча ла ся вя лі кая 
ра бо та па яе ад наў лен ні. І сён ня 
фак тыч на га то вы но вы му зей, 
ад крыц цё яко га за пла на ва на на 
22 чэр ве ня. У ад роз нен не ад му-
зея аба ро ны Брэсц кай крэ пас-
ці, но вая экс па зі цыя рас ка жа не 
толь кі пра час вай ны, але і пра 
пе ры яд пас ля 1945 го да, пра лё-
сы лю дзей, звя за ных з крэ пас цю. 
Рэ кан струк цыя аха пі ла не толь кі 
ін тэр' ер бы лой ка зар мы. Па-но-
ва му ця пер вы гля да юць ува ход 
і фае. Важ на, што рэ стаў ра та ры 
мак сі маль на за ха ва лі гіс та рыч-
ныя аб ры сы і ўнут ра нае аздаб-
лен не бу дын ка. За ста ла ся на-
ват ста рая лес ві ца з по руч ня мі. 
Но выя ж дэ та лі ін тэр' еру вель мі 
на блі жа ны да гіс та рыч ных.

Ад кры ец ца для на вед валь-
ні каў так са ма ўнут ра ны дво рык 
ка зар мы. Па куль асноў ная інт ры-
га пра ек та не рас кры ва ец ца, але 
аў та ры абя ца юць, што ён бу дзе 
су час ным і не звы чай ным. Ця пер, 
на прык лад, вя дзец ца по шук ма-
та цык ла ва ен ных ча соў, які ста не 
част кай ад ной з па на рам. Брас-
таў ча не ча ка юць ад крыц ця но-
ва га му зея.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Брэст-2019Брэст-2019  ��

ДВА МІЛЬ Ё НЫ ТУ РЫС ТАЎ У ГОД:
АМ БІ ЦЫІ ЦІ РЭ АЛЬ НАСЦЬ?

Кан цэп цыя Ды тэ ра 
Бог не ра, да рэ чы, 
пра ду гледж вае прын цып 
не ўмя шання ў сён няш ні 
ме ма ры яль ны комп лекс, 
што да зво лі ла пры мі рыць 
роз ныя, ча сам па ляр ныя, 
по гля ды на да лей шы 
лёс крэ пас ці.

РА НЕЙ СТАР ТА ВА ЛІ — РА НЕЙ АД СЕ Я ЛІ СЯ 
Сё ле та па ля выя се зон ныя ра бо ты ў кра і не знач на апя-
рэдж ва юць ле таш ні гра фік: спры яль ныя ўмо вы на-
двор'я да зво лі лі аг ра ры ям амаль на ме сяц ра ней вы-
ехаць у по ле.

Па ста не на 14 кра са ві ка ў кра і не ран нія збож жа выя па се-
я ны на пло шчы 894,1 ты ся чы гек та раў, або на 83,9 пра цэн та 
пло шчаў да пра гно зу, па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня. У Го мель скай, Брэсц кай 
і Мін скай аб лас цях сяў ба ран ніх яра вых куль тур ужо за вер-
ша на. Сён ня вя дзец ца дру гая пад корм ка азі мых збож жа вых і 
рап су, пры гэ тым пер шая пад корм ка гэ тых куль тур прак тыч на 
за вер ша на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЫЙ ГРАЦЬ ДЗВЕ МА ШЫ НЫ… ЗА ПАЎ ГО ДА 
Ка му шан цуе, да та го ма шы ны са мі пры хо дзяць. Гэ та 
ця пер ве дае ма ла дая каб рын чан ка Тац ця на Смут няк. 
На гэ тым тыд ні ў Брэс це ёй ура чыс та пе рад алі клю чы 
ад но вень ка га «Хун дай Ак цэнт».

Сям'я Тац ця ны і Аляк санд ра гу ляе ў ла та рэі даў но, а вось 
шан ца ваць ста ла ў мі ну лым го дзе. Ад ной чы ў мяс цо вым уні-
вер ма гу пад час ся мей на га шо пін гу іх 10-га до вы сын па пра сіў 
баць коў ку піць бі лет ім гнен най ла та рэі і сам гэ ты бі лет вы браў. 
Тут жа сцёр пер шае по ле — дзве ліч бы су па лі, а на дру гім по-
лі «Прыз» чы та ла ся за па вет нае сло ва «Аў то». Та кім чы нам у 
ве рас ні сям'я атры ма ла «Шко ду Ра під».

— Пас ля гэ та га на асаб лі выя вый гры шы і не раз ліч ва лі, але 
ж глы бо ка ў ду шы жыў азарт, — рас каз вае Тац ця на. — Ла та рэі 
бра лі па пры вы чцы. Але квіт кі не вы кі да лі, а по тым пра чы та-
лі, што пра во дзіц ца спе цы яль ны ро зыг рыш ся род «пус тых» 
бі ле таў «Збя ры сваё аў то». Вось і са бра лі дзе сяць бі ле таў і 
на кі ра ва лі іх у Мінск. Там ся род 38 та кіх жа ўдзель ні каў вый-
грыш так са ма вы паў сям'і Смут ня коў.

Ця пер і та та, прад пры маль нік па ра мон це абут ку, і ма ма, 
ра бот нік сфе ры ганд лю, на ма шы нах. Ча му вель мі ра ды сын 
Ула дзі слаў, га лоў ны на тхняль нік гуль ні ва ўда чу.

Ма шы ну сям'і з Коб ры на ўру чы ла вя ду чы спе цы я ліст РУП 
«Бе ла рус кія ла та рэі» Воль га Дзя шчэ ня (на здым ку спра ва). 
А на чаль нік Брэсц ка га ад дзе ла на зва на га прад пры ем ства 
Міка лай Зя ню ціч ад зна чыў, што па доб на га су па дзен ня не 
па мя та юць на прад пры ем стве, а вось не за па тра ба ва ныя 
вый гры шы бы ва юць — ні хто не прый шоў, напрыклад, каб 
атры маць міль ярд руб лёў, які вы паў на бі лет, на бы ты ў 
Брэс це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. Фо та аўтара.

УША НА ВА ЛІ ПА МЯЦЬ ВЯЗ НЯЎ 
«Бу хен валь дскі на бат», хві лі на маў чан ня, жа лоб ныя 
вян кі — мі тынг ка ля пом ні ка «Дзе ці вай ны» ў Ма гі лё-
ве са браў прад стаў ні коў гра мад скіх ар га ні за цый, га-
рад ской ула ды, школь ні каў, ве тэ ра наў. Для чле наў 
Ма гі лёў скай аб лас ной аса цы я цыі ма ла лет ніх вяз няў 
фа шысц кай ня во лі гэ та асаб лі вы дзень. З кож ным го-
дам яе шэ ра гі ра дзе юць. Па апош ніх да ных, у воб лас ці 
сён ня пра жы ва юць ка ля 1200 ма ла лет ніх вяз няў. Амаль 
па ло ва з іх — у Ма гі лё ве.

— Але мы ўсё роў на ў страі, — ад зна чыў стар шы ня гэ тай 
ар га ні за цыі Ула дзі мір Па рах не віч. — Су стра ка ем ся са школь-
ні ка мі, вя дзём ак тыў ную па тры я тыч ную дзей насць. На жаль, 
уз рост бы лых вяз няў сён ня скла дае больш за 80 га доў, лю дзі 
хут ка сы хо дзяць з жыц ця. За апош нія 5 га доў іх коль касць 
змен шы ла ся ў 2 ра зы. Мы па він ны за ха ваць па мяць аб іх і 
пе ра даць на шчад кам.

У кан цы 2012 го да ў Ма гі лё ве вый шла кні га «Вай на ва ча мі 
дзя цей» Яў ге на Сот ні ка ва і Ула дзі мі ра Па рах не ві ча, дзе са-
бра ны ўспа мі ны ма ла лет ніх вяз няў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

БРА КАНЬ ЕР СА СТА ЖАМ 
На ка на ле Мі ка шэ віц кі ў Лу ні нец кім ра ё не быў за тры-
ма ны 54-га до вы сле сар мяс цо ва га прад пры ем ства за 
не за кон най зда бы чай ры бы. Як па ве да мі лі ў Мі ка шэ-
віц кай між ра ён най ін спек цыі па ахо ве жы вёль на га і 
рас лін на га све ту, гра ма дзя нін па ру шыў за кон двой чы, 
бо, па-пер шае, ла віў ры бу сет кай, а па-дру гое, гэ та 
ад бы ва ла ся ў пе ры яд за ба ро ны на лоў лю ры бы. У бра-
кань ер скай лод цы знай шлі су да коў, ля шчоў, аку нёў і 
ін шую ры бу. Урон, на не се ны на ва коль на му ася род дзю, 
ацэ не ны больш як у 6 млн руб лёў.

Ці ка ва, што гэ ты ча ла век ужо не раз пры цяг ваў ся да ад каз-
нас ці за па доб ныя пра ва па ру шэн ні і апош ні раз па ра шэн ні су-
да пла ціў штраф у 2013 го дзе. Але, як ба чым, ад свай го «хо бі» 
не ад мо віў ся. Больш за тое, спра ва ў яго бы ла ар га ні за ва на 
па-бра кань ер ску пра фе сій на. Па куль па ру шаль нік пла ваў на 
лод цы і збі раў ры бу з се так, з абод вух бе ра гоў ка на ла на зі-
ран не за на ва кол лем вя лі яшчэ два ча ла ве кі, якія, вя до ма, 
пры з'яў лен ні ін спек та раў хут ка ўцяк лі. Ака за ла ся, гэ та га ча-
ла ве ка доб ра ве да юць у Мі ка шэ ві чах, бо ён не раз пра да ваў 
ры бу мяс цо вым жы ха рам. Ця пер яго дзе ян ням у чар го вы раз 
бу дзе да дзе на пра ва вая ацэн ка.

Яна СВЕ ТА ВА.

В связи со снижением ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с 23,5% до 22,5% годовых, 
ОАО «БПС-Сбербанк» с 16.04.2014 устанавливает по вновь привлекаемым и автоматически продлеваемым срочным бан-
ковским депозитам физических лиц в белорусских рублях следующий размер процентов:

СР НБ РБ с 16.04.2014 – 22,5% годовых  

Наименование 
депозита /
сумма депозита

Размер процентов (годовых) по срокам привлечения

90-189 дней 190-369 дней 370-500 дней 501-750 дней 751-1000 дней

«Сохраняй»
от 500 тыс. – до 5 млн. 17(СР-5,5 п.п.) 19,25(СР-3,25 п.п.) 21,25(СР-1,25 п.п.) 23,25(СР+0,75 п.п.) 25,25(СР+2,75 п.п.)
от 5 млн. – до 25 млн. 18,5(СР-4 п.п.) 20,25(СР-2,25 п.п.) 22,5(СР) 24,5(СР+2 п.п.) 26,5(СР+4 п.п.)
от 25 млн. – до 100 
млн.

19,25(СР-3,25 п.п.) 21(СР-1,5 п.п.) 23(СР+0,5 п.п.) 25,25(СР+2,75 п.п.) 27,25(СР+4,75 п.п.)

от 100 млн. 19,5(СР-3 п.п.) 21,25(СР-1,25 п.п.) 23,5(СР+1 п.п.) 25,5(СР+3 п.п.) 27,5(СР+5 п.п.)
 «Пополняй»
от 500 тыс. – до 5 млн. 16,75(СР-5,75 п.п.) 19(СР-3,5 п.п.) 21(СР-1,5 п.п.) 23(СР+0,5 п.п.) 25(СР+2,5 п.п.)
от 5 млн. – до 25 млн. 18,25(СР-4,25 п.п.) 20(СР-2,5 п.п.) 22,25(СР-0,25 п.п.) 24,25(СР+1,75 п.п.) 26,25(СР+3,75 п.п.)
от 25 млн. – до 50 млн. 19(СР-3,5 п.п.) 20,75(СР-1,75 п.п.) 22,75(СР+0,25 п.п.) 25(СР+2,5 п.п.) 27(СР+4,5 п.п.)
от 50 млн. – до 100 млн. 19,25(СР-3,25 п.п.) 21(СР-1,5 п.п.) 23(СР+0,5 п.п.) 25,25(СР+2,75 п.п.) 27,25(СР+4,75 п.п.)
от 100 млн. 19,4(СР-3,1 п.п.) 21,2(СР-1,3 п.п.) 23,4(СР+0,9 п.п.) 25,4(СР+2,9 п.п.) 27,4(СР+4,9 п.п.)
Наименование депозита /
неснижаемый остаток
«Управляй»
1,5 млн. 11,5(СР-11 п.п.) 13,5(СР-9 п.п.) 15,5(СР-7 п.п.) 17,5(СР-5 п.п.) 19,5(СР-3 п.п.)
5 млн. 12,5(СР-10 п.п.) 14,5(СР-8 п.п.) 16,5(СР-6 п.п.) 18,5(СР-4 п.п.) 20,5(СР-2 п.п.)
25 млн. 15,5(СР-7 п.п.) 18,5(СР-4 п.п.) 20,5(СР-2 п.п.) 22,5(СР) 24,5(СР+2 п.п.)
100 млн. 16,5(СР-6 п.п.) 19,5(СР-3 п.п.) 21,5(СР-1 п.п.) 23,5(СР+1 п.п.) 25,5(СР+3 п.п.)
Депозит и текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки «Пенсионный» - 22,5 (СР)

По депозитам, привлеченным до 16.04.2014, установленный размер процентов будет применен с 16.05.2014.

Дополнительную информацию можно получить в любом подразделении ОАО «БПС-Сбербанк», 
на сайте банка www.bps-sberbank.by или по единому короткому номеру 148

Проценты, выплаченные по депозитам в белорусских рублях в течение 2013 г. (млрд. руб.): январь – 18,4; февраль – 22,4; март – 29,1; 
апрель – 32,8; май – 26,8; июнь – 20,8; июль – 22,2; август – 26,9; сентябрь – 29,8; октябрь – 34,8; ноябрь – 33,0; декабрь – 33,5.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 05.06.2013 года на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк»

Аб' яў ле ны кон курс
«Леп шыя та ва ры

Рэс пуб лі кі Бе ла русь»
У 2014 го дзе аб' яў ля ец ца чар го вы, тры нац ца ты, кон курс «Леп-
шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь», які пра во дзіц ца Дзярж-
стан дар там су мес на з абл вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам.

Кон курс ар га ні зу ец ца з мэ тай вы яў лен ня вы са ка я кас най ай чын-
най пра дук цыі і па слуг і іх пра соў ван ня на ўнут ра ны і знеш ні рын кі, 
а так са ма пад трым кі бе ла рус кіх вы твор цаў, якія вы пус ка юць кан ку-
рэн та здоль ныя та ва ры.

Удзель ні чаць у кон кур се мо гуць юры дыч ныя асо бы не за леж на ад 
фор маў улас нас ці і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, за рэ гіст ра ва ныя 
ва ўста ноў ле ным па рад ку.

Вы лу чэн не пра дук цыі пра во дзіц ца па на ступ ных на мі на цы ях: хар-
чо выя та ва ры, пра мыс ло выя та ва ры для на сель ніц тва і вы ра бы на-
род ных про мыс лаў, пра дук цыя вы твор ча-тэх ніч на га пры зна чэн ня, 
па слу гі на сель ніц тву. У рам ках кон кур су так са ма за сна ва ны ста тус 
«На він ка го да». Та ва ры для яго пры су джэн ня вы зна ча юц ца рэс пуб-
лі кан скай кон курс най ка мі сі яй з лі ку лаў рэ а таў у кож най на мі на цыі.

Звест кі аб та ва рах-лаў рэ а тах і іх вы твор цах раз мя шча юц ца на 
сай це Дзярж стан дар ту і ў што га до вым ілюст ра ва ным ка та ло гу «Леп-
шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь», які рас сы ла ец ца ў прад стаў ніц твы 
на шай кра і ны за мя жой.

Ар га ні за цыі, та ва ры якіх уда сто е ны зван ня лаў рэ а та кон кур су, 
уз на га родж ва юц ца дып ло мам і атрым лі ва юць пра ва раз мя шчэн ня 
зна ка (ла га ты пу) кон кур су на та ва рах і іх упа коў цы, а так са ма вы ка-
ры стан ня яго ў да ку мен та цыі і рэ клам ных ма тэ ры я лах.

За яў кі на ўдзел па да юц ца да 1 ве рас ня 2014 го да ў сак ра та ры я ты 
аб лас ных кон курс ных ка мі сій, сфар мі ра ва ныя ў аб лас ных цэнт рах 
стан дар ты за цыі, мет ра ло гіі і сер ты фі ка цыі і ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным ін сты ту це мет ра ло гіі.

Пад ра бяз ная ін фар ма цыя аб кон кур се раз ме шча на на ін тэр нэт-
сай це Дзярж стан дар ту (www.gosstandart.gov.by/Кон кур сы в области 
ка чест ва).

Свят ла на БУСЬ КО.

ЗМЯНЕННІ
Ў СТРА ХА ВОЙ ДЗЕЙ НАС ЦІ

Стра ха выя ар га ні за цыі з за меж ны мі ін вес ты цы я мі атры ма-
лі пра ва за клю чаць да га во ры доб ра ах вот на га стра ха ван ня 
жыц ця з гра ма дзя на мі Бе ла ру сі. Гэ та пра ду гле джа на ўка-
зам № 165 «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў ва ўка зы 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях стра ха вой 
дзей нас ці», які кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў 14 кра са ві ка, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Для ўзмац нен ня аба ро ны ін та рэ саў стра ха валь ні каў (за стра-
ха ва ных асоб), па вы шэн ня пры ваб нас ці ві даў доб ра ах вот на-
га стра ха ван ня жыц ця ва ўка зе за ма ца ва на па тра ба ван не для 
стра ха вых ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля юць стра ха ван не жыц ця, 
на кі роў ваць на па ве лі чэн не на кап лен няў гра ма дзян не менш 
чым 50 пра цэн таў пры быт ку ад ін вес ці ра ван ня срод каў стра ха-
вых рэ зер ваў.

У мэ тах раз віц ця доб ра ах вот на га ме ды цын ска га стра ха ван-
ня ўказ дае пра ва ар га ні за цы ям-стра ха валь ні кам уклю чаць у 
за тра ты стра ха выя ўзно сы па доб ра ах вот ным стра ха ван ні ме-
ды цын скіх рас хо даў не за леж на ад фор мы ўлас нас ці стра ха вой 
ар га ні за цыі, з якой за клю ча ны да га вор стра ха ван ня, і ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя, якая аказ вае ме ды цын скую да па мо гу за стра ха-
ва ным асо бам.

Акра мя та го, ука зам пры ажыц цяў лен ні аба вяз ко ва га ме ды-
цын ска га стра ха ван ня за меж ных гра ма дзян і асоб без гра ма-
дзян ства, якія ча со ва зна хо дзяц ца або ча со ва пра жы ва юць на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, гэ тым ка тэ го ры ям гра ма дзян пра да стаў ле на 
пра ва вы ка рыс тоў ваць стра ха вы по ліс за меж ных стра ха вых ар-
га ні за цый без за клю чэн ня да дат ко ва га да га во ра аба вяз ко ва га 
ме ды цын ска га стра ха ван ня з бе ла рус кім стра хоў шчы кам.

Пра гэ та за явіў учо ра прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ на трох ба ко-
вай су стрэ чы кі раў ні коў 
ура даў кра ін Мыт на га са ю-
за ў Маск ве.

Бе ла рус кі прэм' ер пад крэс ліў, 
што па куль за ста юц ца ня вы ра-
ша ны мі пы тан ні, якія ўва хо дзяць 
у кам пе тэн цыю ўра даў і кі раў ні-
коў дзяр жаў. Мі ха іл Мяс ні ко віч 
ска заў, што 29 кра са ві ка ў Мін-
ску ад бу дзец ца су стрэ ча прэ зі-
дэн таў Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста-
на: «Ду маю, што пас ля яе бу дзе 
да дзе ны старт на вы ка нан не 
ўнут ры дзяр жаў ных пра цэ дур». 
У сваю чар гу ра сій скі прэм' ер 
Дзміт рый МЯДЗ ВЕ ДЗЕЎ па ве-
да міў, што па боль шас ці пы тан-
няў па да га во ры аб ства рэн ні Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
зной дзе ны кам пра мі сы.

Да рэ чы, кі раў нік ра сій ска га 
ўра да за явіў, што пры фар мі ра-
ван ні ЕЭС ра сій скі бок бу дзе іс-
ці на су страч сва ім парт нё рам. У 
пры ват нас ці, па ве да міў ён, Ра сія 
па га дзі ла ся на ства рэн не роў-
ных умоў до сту пу да па слуг на-
ту раль ных ма на по лій, а так са ма 
на рас пра цоў ку агуль ных ін ды ка-

тыў ных ба лан саў аб га за- і наф-
та пра дук тах. «Трэ ба пе ра хо дзіць 
да фі наль най шлі фоў кі тэкс ту 
да га во ра», — пад крэс ліў Дзміт-
рый Мядз ве дзеў. Ён на га даў, 
што Бе ла русь, Ра сія і Ка зах стан 
сфар мі ра ва лі адзі ную мыт ную 
тэ ры то рыю, ука ра ні лі ба за выя 
па гад нен ні Адзі най эка на міч най 
пра сто ры. Пры гэ тым знач ная 
част ка паў на моц тваў пе ра да-
дзе на Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі. «Ця пер мы пе ра хо дзім 
яшчэ на больш вы со кі ўзро вень 
ін тэ гра цыі», — ска заў Дзміт рый 
Мядз ве дзеў. Ён лі чыць, што еў-
ра зій скія ін тэ гра цый ныя пра цэ сы 
ўжо пры нес лі кан крэт ныя вы ні кі 
— на прык лад, змен шы лі ся ганд-
лё выя бар' е ры. Па вы ні ках мі ну-
ла га го да агуль ны та ва ра зва рот 
у ме жах МС склаў 64 млрд до-
ла раў. Дзя ку ю чы Адзі най эка на-
міч най пра сто ры біз нес атры маў 
маг чы масць вы бі раць, дзе яму 
пра сцей і лепш пра ца ваць.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў 
ажыў лен не бе ла рус ка-ра сій ска-
га ганд лю, зні жэн не яко га на па-
чат ку го да тур ба ва ла прад стаў-
ні коў абедз вюх кра ін.

�

Еў ра зій ская ін тэ гра цыяЕў ра зій ская ін тэ гра цыя  ��
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