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З'Я ВІЦ ЦА 
СВОЙ VІBER?

Як рас ка за лі су пра цоў ні кі ПВТ, 
пад час пры няц ця дэ крэ та ў Бе ла-
ру сі ся род усіх кра ін пост са вец-
кай пра сто ры вы ка рыс тоў ваў ся 
экс тэ ры та ры яль ны прын цып рэ-
гіст ра цыі. Гэ та азна чае, што для 
ка ры стан ня спе цы яль ным пра ва-
вым рэ жы мам ня ма не аб ход нас ці 
зна хо дзіц ца толь кі на тэ ры то рыі 
пар ка ў Мін ску. Сён ня лю бая кам-
па нія мо жа па чаць вес ці пра цу на-
ват у рэ гі ё нах. Як рас тлу ма чыў 
Аляк сандр Мар цін ке віч, у кра і не 
ёсць прык лад, ка лі лю дзі пра цу-
юць у аг ра ся дзі бе Ма гі лёў скай 
воб лас ці і пры гэ тым атрым лі-
ва юць дзяр жаў ную пад трым ку 
згод на з экс тэ ры та ры яль ным 
прын цы пам пар ка. Вар та ад зна-
чыць, што пры кла ды рэа лі за цыі 
та кіх умоў ва ўсім све це маг чы ма 
пе ра лі чыць на паль цах абедз вюх 
рук.

«Ця пер мы ба чым, што біз нес, 
як пра ві ла, рэд ка ўдзель ні чае ў 
пад трым цы кам па ній-па чат коў-
цаў. Бо заў сё ды пра сцей ку піць 
га то вы пра дукт. Для нас важ на 
за бяс пе чыць пад трым ку, каб 
ад ідэі пра цэс дай шоў да пра-
та ты пу, а по тым — да пра дук ту. 
Гэ та мо жа ра біць толь кі дзяр жа-
ва. Бы ло пры ня та ад па вед нае 
ра шэн не, і сён ня мы вя дзём бу-
даў ніц тва вя лі ка га іна ва цый на га 
цэнт ра ў Грод не, які бу дзе ў ся бе 
ўклю чаць цэнтр для пра вя дзен-
ня роз ных ІT-ме ра пры ем стваў, 
аду ка цый ны і біз нес-цэнтр. Ду-

маю, там мы ство рым маг чы-
масць раз ві вац ца не толь кі ўжо 
іс ну ю чым ІT-кам па ні ям, але і 
тым, хто толь кі па чы нае біз нес у 
сфе ры ін фар ма цый ных тэх на ло-
гій», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 
Мар цін ке віч.

Ён на га даў, што ў каст рыч ні-
ку ад крыў ся біз нес-ін ку ба тар, у 
за да чы яко га ўва хо дзіць ра бо та 
з ма ла ды мі ІT-кам па ні я мі. За раз 
экс пер ты па він ны ада браць 6-7 
ка ман даў, якім бу дуць пра да-
стаў ле ны інф ра струк ту ра і спе-
цы яль ныя аду ка цый ныя курcы. 
«На гэ тай ба зе мы па спра бу ем 
пад рых та ваць або вы рас ціць но-
вы Vіber у Бе ла ру сі», — за ўва-
жыў спе цы я ліст.

Акра мя гэ та га, ад на з за дач 
біз нес-ін ку ба та ра — фар мі ра-
ван не ка ман даў і ства рэн не 
спры яль на га ася род дзя для зно-
сін спе цы я ліс таў з іна ва цый ны-
мі ідэ я мі і аб' яд нан ня іх у гру пы. 
«Для гэ та га мы ства ры лі ка вор-
кінг-цэнтр. У лю тым 2016 го да 
скон чыц ца пер шая аду ка цый ная 
пра гра ма «Асно вы іна ва цый на га 
прад пры маль ніц тва». Па яе вы ні-
ках мы бу дзем ве даць, ці з'я віц-
ца ў нас но вы Vіber», — за пэў ніў 
Аляк сандр Мар цін ке віч.

АПРАЎ ДА НАЯ 
РЫ ЗЫ КА

Парк вы со кіх тэх на ло гій па вы-
шае ін вес ты цый ную пры ваб насць 
Бе ла ру сі, ука ра няе і па шы рае во-
пыт кар па ра тыў на га кі ра ван ня ў 
сфе ры ІT, за бяс печ вае пры цяг-

нен не ін вес ты цый, пра да стаў-
ляе пля цоў ку са спры яль ны мі 
ўмо ва мі для вя дзен ня біз не су, а 
так са ма дае вя лі кае ста ноў чае 
саль да ганд лю па слу га мі. Па 
сло вах ды рэк та ра ад мі ніст ра-
цыі ПВТ Ва ле рыя ЦАП КА ЛЫ, 
за раз рэ зі дэн та мі пар ка з'яў ля-
юц ца ка ля 150 кам па ній, у якіх 
пра цу юць больш за 22 тыс. ча-
ла век. Сё ле та аб' ём вы твор час ці 
ПВТ праг на зу ец ца на ўзроў ні не 
менш за 800 млн до ла раў, на ле-
та пла ну ец ца на рас ціць яго да 1 
млрд до ла раў. Пры гэ тым до ля 
экс пар ту скла дае 90%, а тэм пы 
рос ту — 140-150% за год. Сён ня 
за каз чы ка мі ПВТ з'яў ля юц ца кам-
па ніі з 55 кра ін све ту. За пер шае 
паў год дзе сё ле та пры ім пар це ў 
па ме ры 1,7 млн до ла раў чыс тая 
ва лют ная вы руч ка ПВТ да сяг-
ну ла 315 млн до ла раў, што, па 
звест ках На цы я наль на га бан ка, 
скла дае 26% ад саль да знеш ня га 
ганд лю па слу га мі ў пла цеж ным 
ба лан се кра і ны.

За 10 га доў ІT-сфе ра змя ні ла-
ся. Сён ня, па сло вах спе цы я ліс-
таў, на рын ку аў тсор сін гу цяж ка 
кан ку рыра ваць. Гэ ты ры нак ста-
но віц ца пе ра на сы ча ным і па чы-

нае свой «мядз ве джы» рух уніз. 
Як ад зна чыў Аляк сандр Мар цін-
ке віч, мно гія ды рэк та ры ІT-кам-
па ній не пла ну юць вы строй ваць 
стра тэ гію ака зан ня аў тсор сін га-
вых па слуг. Пры тых за роб ках 
су пра цоў ні каў, якія сён ня вы-
шэй шыя, чым у Ра сіі, Поль шчы, 
Літ ве, бе ла рус кім ІT-кам па ні ям 
цяж ка пра ца ваць на еў ра пей-
скім рын ку. Ця пер для га лі ны 
най больш перс пек тыў ным рын-
кам з'яў ля ец ца аме ры кан скі. Ад-
бы ва ец ца транс фар ма цыя, на зі-
ра ец ца пе ра ход ад аў тсор сін гу 
(ка лі част ка ра бо ты пе рад аец ца 
ар га ні за цы яй на пад ста ве да га-
во ра на аб слу гоў ван не ін шай 
кам па ніі) у бок ма дэ лі ства рэн ня 
ўлас на га пра дук ту. Яна больш 
ры зы коў ная для вы твор цы з-за 
та го, што мож на ўклас ці срод кі, 
а яны не вер нуц ца. Але ў вы пад-
ку, ка лі ўсё аку піц ца, пры бы так 
мо жа быць ка ла саль ным.

СТАЎ КА 
НА ІНА ВА ЦЫІ

На дум ку на мес ні ка стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па эка на міч най 
па лі ты цы Ула дзі сла ва ШЧЭ-

ПА ВА, іна ва цый нае раз віц цё 
Бе ла ру сі не аб ход на па ско рыць. 
У су вя зі з гэ тым у пар ла мен це 
аб мяр коў ва юц ца зме ны ў Дэ-
крэ це №12 «Аб Пар ку вы со кіх 
тэх на ло гій». Згод на з да ку мен-
там па шы ра юц ца ві ды дзей нас ці 
кам па ній-рэ зі дэн таў пар ка ў но-
вых на ву ка ё міс тых на прам ках.

«Аб мяр коў ва ец ца пы тан не за-
ха ван ня прэ фе рэн цый на га рэ жы-
му для Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, 
на раў не са ста біль ны мі ўмо ва мі 
гас па да ран ня для ўсіх рэ зі дэн таў. 
Гэ та дасць да дат ко вы эфект для 
эка но мі кі на шай кра і ны ў част цы 
экс пар ту і ўка ра нен ня но вых тэх-
на ло гій», — ад зна чыў Ула дзі слаў 
Шчэ паў.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў-
ні коў так са ма ці ка вяц ца стра тэ-
гі яй раз віц ця пар ка на да лей шую 
перс пек ты ву, каб да па маг чы ўсім 
не аб ход ным. «Мы звяр та ем ся 
да рэ зі дэн таў, кі раў ніц тва ПВТ 
з пы тан нем, што трэ ба змя ніць 
у за ка на даў стве, а што па кі нуць 
ня змен ным для та го, каб парк 
раз ві ваў ся», — ад зна чыў Ула-
дзі слаў Шчэ паў.

Ён так са ма на га даў, што ў Бе-
ла ру сі рас пра ца ва на Дзяр жаў ная 
пра гра ма іна ва цый на га раз віц ця 
на 2016-2020 га ды, дзе ПВТ фі гу-
руе ў якас ці вы ка наў цы і за каз-
чы ка. «Кра і не не аб ход на па ско-
рыць іна ва цый нае раз віц цё, та му 
мы ма ем па трэ бу ў да дат ко вых 
све жых ідэ ях. Гэ та ты чыц ца, у 
пры ват нас ці, удзе лу ка мер цый-
на га сек та ра, ма лых і ся рэд ніх 
прад пры ем стваў у рэа лі за цыі 
пра гра мы іна ва цый на га раз віц-
ця», — рас тлу ма чыў пар ла мен-
та рый. Так са ма ён ад зна чыў, што 
ПВТ мае асаб лі вую важ насць для 
Бе ла ру сі. Парк сты му люе ўка ра-
нен не іна ва цый ных тэх на ло гій у 
эка но мі ку Бе ла ру сі, вы ра шае пы-
тан не пад рых тоў кі спе цы я ліс таў і 
па пя рэдж вае іх ад ток за мя жу.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
kryzhevіch@zvіazda.by
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ВЯ ЛІ КІЯ ГАСТ РО ЛІ
Мас коў скі тэ атр па ка жа ў Мін ску спек так лі 

па вод ле Аст роў ска га і Чэ ха ва

Так лі чыць На тал ля ПА СПЕ-
ЛА ВА, ды рэк тар На цы я наль-
на га цэнт ра усы наў лен ня, якая 
рас ка за ла пра зме ну «век та ра 
раз віц ця» сіс тэ мы на цы я наль на-
га ся мей на га ўлад ка ван ня. Най-
боль шая ўва га пры гэ тым бу дзе 
на да вац ца ме на ві та тым дзе цям, 
якія мо гуць быць най больш траў-
ма ва ны, ка лі тра пяць у ін тэр нат-
ныя ўста но вы. Гэ та дзе ці-ін ва лі-
ды, пад лет кі, у якіх ужо за ма ца-
ва лі ся пэў ныя ўяў лен ні пра тое, 
як не па він на ад бы вац ца ў сям'і, 
і ма лыя ад на ра джэн ня да трох 
га доў.

— Трэ ба даць пад лет ку маг чы-
масць да рас ці ха ця б па ру га доў 
у нар маль ных умо вах ся мей на-
га даб ра бы ту і доб ра зыч лі вас ці, 
інакш мы ры зы ку ем у бу ду чы ні 
атры маць асоб без пэў на га мес ца 
жы хар ства, не пры вя за ных ні да 
пра фе сіі, ні да ча ла ве чых кан так-
таў, — за зна чы ла яна. — Са мыя 
ма лень кія, трап ля ю чы ў дом дзі-
ця ці, зна хо дзяц ца ў ста не стрэ су, 
бо не атрым лі ва юць пер са ні фі-
ка ва най ува гі да рос ла га, у ад каз 
на якую маг лі б сфар мі ра ваць 
да вер да све ту. Пры ро дай за ду-
ма на, што ва кол не маў ля ці па він-
ны быць адзін або двое лю бя чых 

да рос лых, а не шэ раг тва раў, якія 
змя ня юц ца згод на з пра цоў ным 
гра фі кам. На ват ня доў гае зна хо-
джан не ў ін тэр на це згуб нае для 
дзі ця ці. Ні хто не на ра джа ец ца 
ў гру пе дзі ця ча га до ма — гэ та 
штуч на ство ра ныя ўмо вы.

З гэ тай пры чы ны іс нуе та кая 
фор ма ся мей на га ўтры ман ня, 
як ча со вае ся мей нае вы ха ван-
не дзя цей да трох га доў. Каб 
сты му ля ваць та кія сем'і, пра ду-
гле джа на не каль кі мо ман таў. Рэ-
сурс ныя па коі, дзе мож на атры-
маць ча со ва не аб ход ныя рэ чы 
для до гля ду ма ло га: ка ляс ку, 
ха дун кі, крэ сел ка для карм лен-
ня, пры ста са ван ні для раз віц ця і 
ка рэк цыі. Та кія па коі ўжо пра цу-
юць на ба зах не ка то рых са цы-
яль на-пе да га гіч ных уста ноў Го-
мель скай і Мін скай аб лас цей.

Кам пе тэнт нае су пра ва джэн-
не і якас ная псі ха ла гіч ная пад-
трым ка спе цы я ліс та мі сям'і, якая 
пры ня ла дзі ця ча со ва, ад па вя дае 
спе цы яль ным ме то ды кам, якія 
за бяс печ ва юць пе ра ем насць 
пры вя за нас цяў.

— Сям'я па він на быць га то ва 
не толь кі ўзяць дзі ця, але і вяр-
нуць яго, каб не ўзні ка ла пас ля 
спрэ чак, — па тлу ма чы ла На тал ля 

Па спе ла ва. — Да ма ло га вель мі 
хут ка пры вяз ва еш ся і не хо чаш 
з ім раз віт вац ца. Ад нак гэ та тая 
сі ту а цыя, ка лі дзі ця трэ ба, як каш-
тоў ны дар, пе ра даць з ад ных лю-
бя чых рук у дру гія, не звяр та ю чы 
ўва гі на ўлас ныя па чуц ці. Та ды 
гэ та бу дзе па каз чы кам іс на ван-
ня сіс тэ мы ад на дум цаў, для якіх 
са мае га лоў нае — да па маг чы 
дзі ця ці пай сці да лей да леп ша га 
жыц ця. Гэ тая сіс тэ ма дае вы ні-
кі — кож нае трэ цяе дзі ця, усы ноў-
ле нае ў Бе ла ру сі, пэў ны час жы ло 
ў за мя шчаль най сям'і.

Ста ноў чы во пыт та кой пра-
цы мае ў на шай кра і не ін сты тут 
пра фе сій на га за мя шчаль на га 
кло па ту, які сён ня прад стаў ле-
ны дзвю ма фор ма мі вы ха ван-
ня дзя цей-сі рот: гэ та пры ём ныя 
сем'і, дзе мож на да гля даць да 
ча ты рох ма лых, і дзі ця чыя да мы 
ся мей на га ты пу, дзе кло па там 
баць коў-вы ха валь ні каў акру жа-
на ад пя ці да дзе ся ці дзе так.

Та кі ін сты тут ства раў ся ме на-
ві та пад па трэ бы дзя цей, а не пад 
жа дан ні да рос лых. За 15 га доў іс-
на ван ня праз яго прай шлі 10 000 
ма лых, якія жы лі ў ат мас фе ры 
па спя хо ва га ася род дзя і атры ма-
лі ста ноў чы ся мей ны во пыт. Яго 
«вы пуск ні кі» са мі ства ра юць сем'і і 
вы хоў ва юць дзя цей — у ад роз нен-
не ад вы хад цаў з ін тэр на таў, у якіх 
зні жа на здоль насць да адап та цыі 
і пры ві ты комп лекс па сіў на га спа-
жыў ца са цы яль ных па слуг.

Іры на СІ ДА РОК
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Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

ЧА СО ВАЕ ВЫ ХА ВАН НЕ,
або Як не вы га да ваць з дзі ця ці па сіў на га спа жыў ца

Сіс тэ ма ся мей на га ўлад ка ван ня дзя цей-сі рот і тых, што стра-
ці лі баць коў скую апе ку, — адзін з на прам каў не толь кі пра-
фі лак ты кі са цы яль на га сі роц тва, але і ахо вы дзя цін ства ў 
Бе ла ру сі ў цэ лым. Пры гэ тым са мая ўраз лі вая ка тэ го рыя 
ма лых, якім па трэб на піль ная ўва га і тэр мі но вая да па мо га, — 
гэ та не маў ля ты ад на ра джэн ня да трох га доў. Ме на ві та яны 
най больш па ку ту юць ад зна хо джан ня ў да мах дзі ця ці і ма юць 
шан цы по тым вы рас ці ў «праб лем ных да рос лых».

Ін фар ма цый ныя тэх на ло гііІн фар ма цый ныя тэх на ло гіі  ��

НАШЫ ПРА ГРА МІС ТЫ НА ВА ГУ ЗО ЛА ТА
Ці за ха ваецца прэ фе рэн цый ны рэ жы м для Пар ка вы со кіх тэх на ло гій?

У Па ла це прад стаў ні коў аб мяр коў ва лі  гэта і іншыя пы тан ні 
Парк вы со кіх тэх на ло гій атры маў уні каль ныя ўмо вы для 
раз віц ця. Як ад зна чае на мес нік ды рэк та ра ад мі ніст ра цыі 
ПВТ Аляк сандр МАР ЦІН КЕ ВІЧ, за дзе сяць га доў, па чы на ю-
чы з да ты рэ гіст ра цыі свай го пер ша га рэ зі дэн та, кам па ніі 
рас туць не толь кі коль кас на, але і якас на. У Бе ла русь пры-
хо дзіць усё больш вя до мых між на род ных гуль цоў рын ку, 
ства ра юц ца цэнт ры рас пра цоў кі. Ад сут ні ча юць праб ле мы 
як з бо ку біз не су, так і з бо ку дзяр жа вы. А гэ та да зва ляе 
па шы рац ца ІT-сфе ры не толь кі ў Мін ску. У Бе ла ру сі ство-
ра ны яшчэ буй ныя ІT-клас та ры ў Го ме лі і Брэс це. Так са ма 
ў маі 2016 го да фі лі ял Пар ка вы со кіх тэх на ло гій пла ну ец ца 
ад крыць у Грод не.

У Гро дзен скім ра ё не ста ра юц-
ца па пу ля ры за ваць гіс то ры-
ка-куль тур ную спад чы ну, тра-
ды цыі сва іх на се ле ных пунк-
таў — дзе ля мяс цо вых жы ха-
роў і гас цей. Вось і ня даў на ў 
аг ра га рад ку Ад эльск ад бы ло ся 
свя та млы на роў. З гэ тай на го-
ды — пы тан ні ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» да на чаль ні ка ад-
дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 
На тал лі РА МА НО ВІЧ.

— У чым гіс та рыч ныя ка ра ні 
свя та млы на роў і якія ці ка він кі 
там мож на ўба чыць?

— Гэ тае свя та пры мер ка ва лі ў Ад эль ску да дня 
свя то га Мар ці на, за ступ ні ка млы на роў. Яно рас-
па чы на ец ца са служ бы ў кас цё ле, а за тым, пас ля 
тэ ат ра лі за ва на га шэс ця ўдзель ні каў ла дзяц ца роз-
ныя ім прэ зы. Сё ле та, на прык лад, у пра гра ме свя та, 
акра мя вы ступ лен няў ама та раў на род най пес ні, 
бы лі кон курс бы та вых тан цаў «Во сень у сты лі эт-
на», а так са ма кон кур сы «Най леп шы свя точ ны ка-
ра вай» і «Най леп шы тра ды цый ны пад во рак». Гос ці 
па бы ва лі ў му зей ных па ко ях Ад эль ска га цэнт ра 
куль ту ры і на род най твор час ці. У ад ным прад стаў-
ле ны драў ля ныя му зыч ныя ін стру мен ты на род на га 
май стра Бе ла ру сі Мар' я на Скрамб ле ві ча, а ў дру-
гім — ткац тва і вы шыў ка На тал лі Ка валь ко вай. 
Пры чым і Мар' ян Ан то на віч, і На тал ля Мі ка ла еў на 
не прос та па каз ва юць свае вы ра бы, але і пра во-
дзяць май стар-кла сы для ўсіх за ці каў ле ных.

Да рэ чы, дзя ку ю чы су пра цоў ні кам мяс цо ва га 
цэнт ра куль ту ры і на род най твор час ці быц цам вяр-
ну ла ся з мі нуў шчы ны і яшчэ ад но свя та — «Ад эль-
скі фэст». Як і ў бы лыя ча сы, ім прэ зы ла дзяць на 
ста ра жыт най кір ма шо вай пло шчы. Не каль кі ме ся-
цаў та му пад час фэс ту ўра чыс та ад кры лі па мят ны 
знак да 525-год дзя за сна ван ня Ад эль ска, на якім 
вы гра ві ра ва на вы ява за ступ ні ка мяс цо вых жы-
ха роў — свя то га Ан то нія. Ства ры лі ін тэр нэт-блог 
аг ра га рад ка «Ад эль скі ле та піс» з гіс та рыч ны мі, 
ар хеа ла гіч ны мі і ін шы мі звест ка мі пра яго.

— Якія яшчэ ім прэ зы ла дзяц ца ў тых ці ін шых 
мес цах ра ё на?

— Ста ра ем ся, каб у кож ным аг ра-
гарад ку бы ло сваё брэн да вае свя та. 
У Азё рах гэ та свя та ры ба ка, у Кап-
цёў цы — свя та вянд лі ны, у Па рэч-
чы — лі сі чак, у Ін ду ры — бе ла рус кай 
ляль кі, у Ква соў цы — фес ты валь 
фальк ло ру «Вяр тан не да вы то каў». 
На прык лад, у апош нім удзель ні ча-
юць усе клуб ныя ўста но вы ра ё на, 
ама тар скія ка лек ты вы і са ліс ты. Сё-
ле та ў пер шы фес ты валь ны дзень 
прай шоў кон курс рэ гі я наль най кух ні 
і ра мёст ваў «Ча роў ная скарб ні ца». 
На пад вор ках пра во дзі лі май стар-
кла сы на род ныя май стры, дэ ман-
стра ва лі пэў ныя эта пы пры га та ван-
ня мяс цо вых страў. А ў дру гі дзень 
ад быў ся кон курс эт на гра фіч най і 

фальк лор най спад чы ны, дзе ўста но вы куль ту ры 
прад ста ві лі пра гра мы, за сна ва ныя на мяс цо вых 
тра ды цы ях, — з пес ня мі і пры пеў ка мі, на род ны мі 
тан ца мі і гуль ня мі.

— На коль кі перс пек тыў ныя гэ тыя мяс цо выя 
«фіш кі» з пунк ту гле джан ня пры цяг нен ня ту-
рыс таў?

— Шмат ім прэз ла дзім у ра ё не на шай пры род-
най жам чу жы ны — Аў гус тоў ска га ка на ла. Ужо 
тра ды цый ны мі ста лі рэ гі я наль нае свя та на род най 
твор час ці «Аў гус тоў скі ка нал за пра шае сяб роў» 
і аб лас ны фес ты валь «Аў гус тоў скі ка нал у куль-
ту ры трох на ро даў», дру гі дзень яко га з мі ну ла га 
го да пра хо дзіць і ў г. Аў гус тоў (Поль шча). Ра бот ні кі 
куль ту ры пра па ну юць ту рыс там фальк лор нае шоу 
«За ба вы па-жы там лян ску», тэ ат ра лі за ва ныя па-
ка зы «Гу лян ка па-ква соў ску», «У гос ці да Ган дзі» 
і ін шыя. Не па кі дае ту рыс таў абы яка вы мі і дэ гус-
та цыя страў на цы я наль най кух ні.

Да рэ чы, вы шэй зга да ны пра ект «Свя та млы-
на роў» пе ра мог на кон кур се «Най леп шы пра ект 
ту рыс тыч най па дзеі 2014 го да ў Брэсц кай і Гро-
дзен скай аб лас цях». А ўво гу ле ў ра ё не рас пра ца-
ва лі і ця пер па спя хо ва рэа лі зу ем шэсць гіс то ры ка-
куль тур ных ту рыс тыч ных марш ру таў, дзя ку ю чы 
якім сё ле та ўжо атры ма лі больш за 125 міль ё наў 
руб лёў па за бюд жэт ных да хо даў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by

Гро дзен скі ра ён
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

У АД ЭЛЬ СКУ — СВЯ ТА МЛЫ НА РОЎ, 
У АЗЁ РАХ — РЫ БА КОЎ, 
або Кож на му мяс тэч ку па «фіш цы»

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са-
ве та Мі ніст раў №996 ад 30 ліс та па да 
2015 го да, па ве дам ляе прэс-служ ба 
ўра да. Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што за 
сне жань спа жыў цы ўжо ў на ступ ным 
ме ся цы па пэў ных па зі цы ях бу дуць 
пла ціць пры клад на на 3,8% больш.

Та кім чы нам, з пер шых дзён ме ся ца та-
рыф на цеп ла вую энер гію для па трэб ацяп-
лен ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня вы зна-
ча ны ў па ме ры 100 088 руб лёў за 1 Гкал. 
Кошт 1 ку біч на га мет ра пры род на га га зу 
пры на яў нас ці ін ды ві ду аль ных пры бо раў 
улі ку рас хо ду га зу і ін ды ві ду аль ных га за-
вых ацяп ляль ных пры бо раў у ацяп ляль ны 
пе ры яд вы зна ча ны на ўзроў ні 646,9 руб ля, 
у лет ні пе ры яд — 2 368,5 руб ля. Пры ад сут-
нас ці ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп ляль ных 
пры бо раў (не за леж на ад се зо на) кошт ад на-
го «ку ба» га зу скла дзе 2 368,5 руб ля.

Без пры бо раў ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас-
хо ду га зу ца на яго пры на яў нас ці га за вай 
плі ты і цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за-
бес пя чэн ня або ін ды ві ду аль на га во да на-
гра валь ні ка (за вы клю чэн нем га за ва га) 
скла дзе 18 800 руб лёў з ад на го ча ла ве ка 
ў ме сяц, пры на яў нас ці га за вай плі ты і га-
за ва га во да на гра валь ні ка (пры ад сут нас ці 
цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня) — 54 300 руб лёў, а пры на яў нас ці 
га за вай плі ты і ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га 

га ра ча га во да за бес пя чэн ня і га за ва га во да-
на гра валь ні ка — 30 700 руб лёў.

У да ку мен це га во рыц ца і пра па вы шэн не 
цэн на звад ка ва ны газ. Так, кошт 1 ку біч на га 
мет ра з уста ноў ле ны мі пры бо ра мі ін ды ві ду аль-
на га ўлі ку рас хо ду га зу пры на яў нас ці ін ды ві-
ду аль ных га за вых ацяп ляль ных пры бо раў у 
ацяп ляль ны пе ры яд скла дзе 10 025,7 руб ля, у 
лет ні пе ры яд — 6 315,1 руб ля. Пры ад сут нас ці 
ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп ляль ных пры бо-
раў кошт «ку ба» та ко га га зу скла дзе так са ма 
6 315,1 руб ля. Без пры бо раў ін ды ві ду аль на га 
ўлі ку рас хо ду га зу пры на яў нас ці га за вай плі ты 
і цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн ня 
або ін ды ві ду аль на га во да на гра валь ні ка (за вы-
клю чэн нем га за ва га) кошт звад ка ва на га га зу з 
ад на го ча ла ве ка ў ме сяц вы зна ча на на ўзроў ні 
18 800 руб лёў, пры на яў нас ці га за вай плі ты і 
га за ва га во да на гра валь ні ка (пры ад сут нас ці 
цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн-
ня) — 53 500 руб лёў, а пры на яў нас ці га за вай 
плі ты (пры ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га га ра-
ча га во да за бес пя чэн ня і га за ва га во да на гра-
валь ні ка) — 25 100 руб лёў.

Ін дэк су юц ца ў снеж ні і та ры фы на элект-
ра энер гію. Ця пер кошт элект рыч нас ці ў 
жы лых да мах (ква тэ рах), аб ста ля ва ных ва 
ўста ноў ле ным па рад ку элект рыч ны мі плі-
та мі, па ад на ста вач ным та ры фе скла дае 
841,5 руб ля за 1 кВт·г, па ды фе рэн ца ва-
ным та ры фе — 589 руб лёў за 1 кВт·г у пе-
рыяд мі ні маль ных на гру зак з 22.00 да 17.00 

і 1 683 руб лёў за 1 кВт·г у пе ры яд мак сі-
маль ных на гру зак з 17.00 да 22.00.

Кошт элект ра энер гіі для па трэб ацяп лен-
ня і га ра ча га во да за бес пя чэн ня з да лу ча най 
ма гут нас цю аб ста ля ван ня больш за 5 кВт вы-
зна ча ны на ўзроў ні 990 руб лёў за 1 кВт·г у 
пе ры яд мі ні маль ных на гру зак з 23.00 да 6.00 і 
2 970 руб лёў за 1 кВт·г у ас тат ні час су так.

Элект рыч ная энер гія, за вы клю чэн нем па-
зна ча най у па пя рэд ніх вы пад ках, па ад на ста-
вач ным та ры фе бу дзе абы хо дзіц ца жы ха рам 
кра і ны ў па ме ры 990 руб лёў за 1 кВт·г, па 
ды фе рэн ца ва ным та ры фе — 693 руб лёў за 
1 кВт·г у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак з 22.00 
да 17.00 і 1 980 руб лёў за 1 кВт·г у пе ры яд 
мак сі маль ных на гру зак з 17.00 да 22.00.

У прэс-служ бе Мі нэ ка но мі кі нам па ве да-
мі лі, што зме ны та ры фаў ажыц цяў ляюц ца 
згод на з Ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы №550 
«Аб не ка то рых пы тан нях рэ гу ля ван ня та ры-
фаў (цэн) на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
і ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у не ка-
то рыя ўка зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь». У гэ тым да ку мен це ад зна ча ец ца, што 
та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
што квар таль на ін дэк су юц ца на пра ця гу фі-
нан са ва га го да ў па ме рах, якія не пе ра вы-
ша юць фак тыч ных ін дэк саў на мі наль най 
за ра бот най пла ты па кра і не, якія скла лі ся 
ў Бе ла ру сі за па пя рэд ні квар тал.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Цэ ныЦэ ны  ��

«ЖЫ РОЎ КІ» ПА ЦЯ ЖЭ ЮЦЬ
З пер шых дзён зі мы пра ін дэк са ва лі цэ ны (якія суб сі ду юц ца дзяр жа вай) на газ, 

а так са ма та ры фы на элект рыч ную і цеп ла вую энер гію для на сель ніц тва

ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ НА СЯ БЕ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не каль кі эк земп ля раў, адзін з якіх учо ра быў па-
до ра ны Му зею су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, 
а дру гі — Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы, пры вез ла ў Мінск 
ад на з аў та раў вы дан ня — док тар па лі тыч ных на-
вук, пра фе сар Мас коў ска га дзяр жаў на га ін сты ту та 
між на род ных ад но сін Але на Па на ма ро ва.

Уні каль насць кні гі ў тым, што пра Бе ла русь 
раз ва жа юць, яе фе но мен да сле ду юць і ана лі зу-
юць пе ра важ на аў та ры за меж ныя. Гэ та по гляд 
на на шу кра і ну збо ку. Кні га ўяў ляе са бой збор нік 
ар ты ку лаў 20 вя до мых ву чо ных і пуб лі цыс таў з 
Аў стрыі, Бель гіі, Бал га рыі, Бе ла ру сі, Іта ліі, Поль-
шчы, Ра сіі, Сер біі, Фран цыі, ЗША, Швей ца рыі. У 
ЗША кні га вый дзе на анг лій скай мо ве, яна бу дзе 
ад роз ні вац ца знеш не і па змес це. На жаль, па куль 
не вя до ма, ка лі з'я віц ца кні га ў бе ла рус кіх кра мах 
і біб лі я тэ ках.

Што ты чыц ца філь ма, то яго бе ла рус кія тэ ле гле-
да чы ме лі маг чы масць ба чыць у дзень інаў гу ра цыі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

У прэ зен та цыі кні гі і філь ма, пры све ча ных най-
ноў шай гіс то рыі на шай дзяр жа вы, удзель ні ча лі 
пар ла мен та рыі, прад стаў ні кі дзярж ор га наў, ву чо ныя, жур на ліс ты і экс пер ты.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. medvedeva@zviazda.by

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут куе ў су вя зі са 
смер цю ака дэ мі ка На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, док та ра тэх ніч ных на вук, пра фе са ра, 

за слу жа на га дзея ча на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі СССР АСТАП ЧЫ КА 
Ста ні сла ва Аляк санд ра ві ча і вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Та ма ра Ніж ні ка ва, Ге надзь Аў сян-
ні каў, Рас ці слаў Ян коў скі — ім ёны, 
якія ве да юць ама та ры тэ ат ра, кі но і 
му зы кі Бе ла ру сі. Іх пра ца бы ла ўвесь 
час на ві да во ку, увесь час ад зна ча-
ла ся. Але ўпер шы ню дзея чы бе ла-
рус кай куль ту ры, трое на шых лю бі-
мых, са праў ды на род ных ар тыс таў 
ад зна ча ны ме да ля мі ЮНЕСКА «Вік-
тор Гю го» (уру ча ец ца з 1985 го да). 
Так са ма кож на му з іх быў уру ча ны 
дып лом Ге не раль на га ды рэк та ра 
ЮНЕС КА Іры ны Бо ка вай.

Яны вель мі шчы рыя лю дзі. На прык-
лад, опер ная «зор ка» Та ма ра Ніж ні ка-
ва, атрым лі ва ю чы ўзна га ро ду, дзя ка ва-
ла бе ла рус кай пуб лі цы, якая яе лю бі ла і 
слу ха ла. Пры гэ тым Та ма ра Мі ка ла еў на 
ўмуд ры ла ся ак тыў ную пра цу на сцэ не 
су мя шчаць з ма ця рын скі мі кло па та мі. 
Яна вы рас ці ла тра іх дзя цей і пры гэ тым 
га то вая бы ла ў лю бы мо мант, ка лі трэ ба, 
вый сці на сцэ ну і спя ваць.

Ге надзь Аў сян ні каў быў вель мі рас чу ле-
ны тым, што пры маў ўзна га ро ду на сцэ не 
На цы я наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на-
га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, у якім слу жыць 
усё жыц цё: «Я на гэ тую сцэ ну прый шоў, 
ка лі ў роск ві це бы лі за сна валь ні кі гэ та га 
тэ ат ра. І ця пер удзяч ны ўсім, хто пра цуе 
ў тру пе». На па ста ноў кі з удзе лам Рас ці-

сла ва Ян коў ска га пуб лі ка хо дзіць у На цы-
я наль ны ака дэ міч ны дра ма тыч ны тэ атр імя 
Мак сі ма Гор ка га. Адзін з ці ка вых воб ра заў 
прад стаў ні ка бе ла рус кай шлях ты ён ства-
рыў у спек так лі «Па не Ка хан ку».

— Пры ня тае ЮНЕС КА ра шэн не аб 
уз на га ро джан ні тра іх гра ма дзян Бе ла-
ру сі гэ тай вы со кай ад зна кай свед чыць 
аб пры знан ні іх знач най ро лі ў за ха ван ні 
і раз віц ці на шай на цы я наль най куль ту ры. 
Гэ та так са ма з'яў ля ец ца вы со кай ацэн кай 
мес ца бе ла рус кай куль ту ры ў су поль нас-
ці су свет ных куль тур, — ад зна чыў пер-
шы на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Аляк сандр МІХ НЕ ВІЧ.

А Па вел ЛА ТУШ КА, Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Фран-
цыі, па ста ян ны прад стаў нік Бе ла ру сі 
пры ЮНЕС КА, падкрэсліў:

— Бе ла русь — кра і на ба га тай гіс то рыі, 
ба га тай куль ту ры. Як у кож най кра і не, гіс-
то рыя склад ва ец ца з фак таў і па дзей. 
А гэ тыя фак ты і па дзеі ро бяць кан крэт-
ныя лю дзі — вы ключ ныя, та ле на ві тыя, 
крэ а тыў ныя, над звы чай ныя і не звы чай-
ныя. Для мя не сён ня як для гра ма дзя ні на 
сва ёй кра і ны і як прад стаў ні ка Бе ла ру сі 
пры ЮНЕС КА вя лі кі го нар ві таць та кіх 
вы ключ ных лю дзей. Гэ тыя лю дзі — са-
праўд ныя зор кі бе ла рус кай куль ту ры.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. tsimoshyk@zviazda.by
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Дзяр жаў ны ака дэ міч ны Ма лы тэ атр, 
а не ка лі Ім пе ра тар скі мас коў скі ма-
лы тэ атр, мае та кі слаў ны і ба га ты 
во пыт, што гіс то рыя гэ тай уста но вы 
ў ней кім сэн се з'яўля ец ца гіс то ры-
яй рус ка га тэ ат ра. Ство ра ны яшчэ ў 
1756 го дзе, на зва ны «до мам Аст роў-
ска га» та му, што на яго сцэ не ста-
ві лі ся ўсе тво ры дра ма тур га, Ма лы 
тэ атр па сён няш ні дзень за хоў вае 
вы со кую план ку, тры ма ец ца тра ды-
цый і заў сё ды ак ту аль най кла сі кі. У 
пер шы зім ні дзень ён рас па чаў свае 
гаст ро лі на сцэ не На цы я наль на га 
ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя Гор ка га ў Мін ску.

У на шу ста лі цу ка ман да тэ ат ра пры-
еха ла па пра гра ме ўза е ма дзе ян ня з рус-
ка моў ны мі за меж ны мі (для Ра сіі) тэ ат ра мі 
«Вя лі кія гаст ро лі—2015. За меж ная пра-
гра ма», што фі нан су ец ца Фе дэ раль ным 
цэнт рам пад трым кі гаст роль най дзей нас ці 
(мі ніс тэр ствам куль ту ры Ра сіі). Дзя ку ю чы 
гэ та му ча ты ры дні, да 4 снеж ня, на сцэ не 
тэ ат ра імя Гор ка га ў Мін ску па каз ва юць 
два спек так лі — ка ме дыю «Ваў кі і авеч кі» 
Аст роў ска га ў па ста ноў цы ад на го з вя-
ду чых рэ жы сё раў Ма ла га тэ ат ра Ві та лія 
Іва но ва і ім жа па стаў ле ны спек такль «Вя-

сел ле, вя сел ле, вя сел ле!» па тво рах Чэ ха-
ва «Пра па но ва» і «Мядз ведзь». Па ча лі з 
«Ваў коў і аве чак», дзе воб ра зы жы вёль-
на га све ту пра ецы ру юц ца на ад но сі ны 
па між людзь мі. У ка ме дыі за дзей ні ча ны 
на род ныя ар тыс ты Ра сіі Люд мі ла Па ля-
ко ва, Ба рыс Не ўзо раў, Яў ге нія Глу шэн ка 
і Люд мі ла Ці то ва.

— Рэ пер ту ар гаст ро ляў вы зна чаў ся 
жа дан нем па ка заць на шы най леп шыя 
спек так лі; акра мя гэ та га, вы бар быў аб-
умоў ле ны тэх ніч ны мі маг чы мас ця мі сцэ ны 
тэ ат ра імя Гор ка га ў Мін ску, — па тлу ма-
чыў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
ДАМТ Вік тар БА РА БАШ КІН.

Спек так лі «Ваў кі і авеч кі» і «Вя сел ле, 
вя сел ле, вя сел ле!» бу дуць па ка за ны ў 
тым жа вы гля дзе, у якім яны ста вяц ца 
на мас коў скай сцэ не, — для гэ та га Ма лы 
тэ атр пры вёз поў ны кам плект дэ ка ра цый 
і апа ра ту ру. Част ку вы дат каў па ар га ні за-
цыі гаст ро ляў, акра мя ўлас на ра сій ска га 
мі ніс тэр ства куль ту ры, узяў на ся бе і сам 
тэ атр імя Гор ка га. Доб ра бы ло б, ка лі б 
па доб ная гаст роль ная пра гра ма бы ла ар-
га ні за ва на для бе ла рус кіх тэ ат раў.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by
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Фор му ла пос пе хуФор му ла пос пе ху  ��

«ВІК ТОР ГЮ ГО» ДЛЯ ТЫХ, 
ХТО СТВА РАЕ БЕ ЛА РУС КУЮ КУЛЬ ТУ РУ

ПЕРШЫЯ АХ ВЯ РЫ 
ТОН КАГА ЛЁДУ

Дзя ку ю чы не каль кім ма-
роз ным на чам на пры кан цы 
мі ну ла га тыд ня дзе-ні дзе на 
ва да ёмах па чаў утва рац ца 
лёд. Але ён вель мі крох кі, і 
вы хад на яго не бяс печ ны.

— Жы ха ра вёс кі Ход цы, 
яко му бы ло 53 га ды, па ча лі 
шу каць сва я кі ў ня дзе лю, — 
па ве да міў ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» вя ду чы спе цы я ліст 
Ві цеб скай аб лас ной ар га ні-
за цыі Та ва рыст ва ра та ван-
ня на во дах Вя ча слаў ВА НЁ-
НАК. — На лё дзе ма лень ка га 
во зе ра, якое зна хо дзіц ца по-
бач з вёс кай, яны пры кме ці лі 
яго шап ку і звяр ну лі ся па да па-
мо гу. На ша ма неў ра на-по шу-
ка вая гру па знай шла та пель ца 
за двац цаць мет раў ад бе ра га. 
Ад нак не вя до ма, ка лі ад бы ла-
ся тра ге дыя — поз на ўве ча ры 
ў су бо ту ці ў ня дзе лю ра ні цай. 
Ня бож чык не быў апра ну ты ў 
кас цюм для рыб най лоў лі, по-
бач не знай шлі ні я кіх ры бац кіх 
пры лад. Пэў на, ён вы ра шыў 
зрэ заць шлях і пай шоў на-
праст кі праз во зе ра. 

Бяс печ ным жа для ча ла ве-
ка лі чыц ца лёд, не тан чэй шы 
за 7 сан ты мет раў. Ка лі ўлі-
чыць, што ў най блі жэй шыя 
дні ма ра зоў не ча ка ец ца, то 
вы хад на ва да ёмы трэ ба ад-
клас ці да леп шых ча соў. Не 
ры зы куй це жыц цём!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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