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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«З за да валь нен нем ад зна чу і агуль насць на шых па ды хо даў 

да па бу до вы дзяр жа вы. Па вод ле ўза ем на га мер ка ван ня, яна 
па він на быць са цы яль на ары ен та ва ная. Яе важ ней шым прын-
цы пам з'яў ля ец ца якасць жыц ця лю дзей», — пад крэс ліў бе ла-
рус кі лі дар. Прэ зі дэнт Турк ме ні ста на на зваў ві зіт свай го ка ле гі 
зна ка вым і гіс та рыч ным, па коль кі ён пра хо дзіць у свя точ ныя для 
кра і ны дні. Ён ад зна чыў, што Бе ла русь і Турк ме ні стан з'яў ля юц ца 
ад на дум ца мі на між на род най арэ не. Га во ра чы аб эка на міч ным 
склад ні ку двух ба ко вых ад но сін, Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў 
вы со ка аца ніў раз віц цё бе ла рус кай пра мыс ло вас ці, ад зна чыў-
шы, што гэ та пра дук цыя за па тра ба ва на ў Турк ме ні ста не, а Бе-
ла русь сла віц ца ў све це як тэх на ла гіч ная кра і на.

Турк мен скі лі дар звяр нуў ува гу і на гу ма ні тар ную сфе ру 
су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі, пад крэс ліў шы яе важ-
насць для раз віц ця ад но сін па між на ро да мі. Гур бан гу лы Бер ды-
му ха ме даў па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за пад рых тоў ку 
турк мен скіх гра ма дзян у бе ла рус кіх на ву чаль ных уста но вах. 
«У вас на ву ча ец ца больш як 9 тыс. турк мен скай мо ла дзі. Бе-
ла русь — гэ та куз ня кад раў», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт Турк ме ні ста на зга даў так са ма буй на маш таб ны 
пра ект, які рэа лі зу ец ца ба ка мі, — бу даў ніц тва Гар лык ска га гор-
на-аба га чаль на га кам бі на та. Ён пад крэс ліў, што яго пра дук цыя 
за па тра ба ва на не толь кі ў рэ гі ё не, але і ва ўсім све це, і вы ка заў 
над зею, што гэ ты аб' ект бу дзе зда дзе ны ў тэр мін. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ў су вя зі з гэ тым за ўва жыў, што асноў ныя цяж кас ці 
ўжо ў мі ну лым. Турк мен скі лі дар вы ка заў удзяч насць бе ла рус-
ка му бо ку за рэа лі за цыю гэ та га пра ек та ў Турк ме ні ста не.

Бе ла русь i Турк ме нi стан пад пi са лi да рож ную кар ту су пра-
цоў нiц тва на 2016-2017 га ды. Пад пi сан не да ку мен та ад бы ло-
ся ўчора ў пры сут нас цi прэ зi дэн таў дзвюх кра iн Аляк санд ра 
Лу ка шэн кi i Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да ва па вы нi ках iх пе-
ра га во раў. Да рож ная кар та ўяў ляе са бой план су мес ных ме-
ра пры ем стваў па раз вiц цi су пра цоў нiц тва дзвюх кра iн. Лi да ры 
дзвюх дзяр жаў пры ня лi су мес ную за яву аб па глыб лен нi ад но сiн 
друж бы i су пра цоў нiц тва па мiж Бе ла рус сю i Турк ме нi ста нам.

У АД НЫМ 
НА ПРАМ КУ

Учо ра ў Па ла це прад стаў ні коў бы лі 
раз гле джа ны да ку мен ты, якія за клі-
ка ны свое ча со ва зняць на пру жан не 
ў са цы яль най сфе ры на шай кра і ны, 
ства рыць да дат ко выя ўмо вы для 
раз віц ця эка но мі кі і па вы сіць аба-
ра на здоль насць Бе ла ру сі.

ДЗЕ ЛЯ ГРО ШАЙ
— За раз мы, як ні ко лі, за ці каў ле ны ў 

пра мых за меж ных ін вес ты цы ях, доў га-
тэр мі но вым вя дзен ні біз не су ў Бе ла ру сі, 
у рэ ін вес та ван ні (паў тор ным укла дан ні 
ка пі та лу ў эка но мі ку. — Рэд.) атры ма-
най пры бы лі, вы ка ры стан ні су час ных 
тэх на ло гій вы твор час ці і ме недж мен ту, 
— за явіў учо ра ў Аваль най за ле Па ла ты 
прад стаў ні коў Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, на-
мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
эка на міч най па лі ты цы. — Па тэн цый ны 
ін вес тар час та ста іць пе рад вы ба рам: дзе 
па чы наць свой біз нес — у Бе ла ру сі, Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі або Ка зах ста не. У Бе-
ла ру сі для мак сі маль на га вы ка ры стан ня 
кан ку рэнт ных пе ра ваг (эка но мі ка-геа гра-
фіч нае ста но ві шча, па лі тыч ная ста біль-
насць і бяс пе ка) уста ноў ле ны пра ва выя 
га ран тыі для ін вес ты цый, спры яль ны рэ-
жым дзей нас ці, і льго ты і прэ фе рэн цыі 
для ін вес та раў.

Яшчэ ад ным да ку мен там, які ство-
рыць да дат ко выя пры ваб ныя ўмо вы для 
ін вес ты цый у пры яры тэт ных сек та рах 
эка но мі кі, за клі ка ны стаць Дэ крэт Прэ-
зі дэн та №8 (ад 12 ліс та па да 2015 го да).

Гэ ты да ку мент вы кла дае ў но вай рэ-
дак цыі Дэ крэт Прэ зі дэн та №10 «Аб ства-
рэн ні да дат ко вых умоў для ін вес ты цый-
най дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 
Ён пра ду гледж вае зняц це за ба ро ны на 
здзяйс нен не здзе лак з аб' ек та мі бу даў-
ніц тва да іх уво ду ў экс плу а та цыю, ін ды-
ві ду аль ны па ды ход у вы пад ку спы нен-
ня ін вес ты цый най дзей нас ці (маг чы ма 
вы зва лен не ін вес та ра ад кам пен са цыі 
да дзе ных яму льгот, прэ фе рэн цый і ад 
вы пла ты штра фаў і ня ўсто ек або іх рас-
тэр мі ноў ка).

У вы пад ку не вы ка нан ня ін вес та рам 
сва іх аба вя за цель стваў і ада бран ня ў 
яго зя мель на га ўчаст ка з не за вер ша-
ным бу даў ніц твам дэ крэт пра ду гледж-
вае про даж гэ тых аб' ек таў праз тар гі або 
аў кцы ён і вяр тан не ін вес та ру па не се ных 
вы дат каў з улі кам вы дат каў дзяр жа вы.

Асноў ныя па ла жэн ні дэ крэ та ўсту пяць 
у сі лу ў маі 2015 го да.

ДЗЕ ЛЯ 
ІНФ РА СТРУК ТУ РЫ

Яшчэ ад ным сты му лам для пры цяг-
нен ня ін вес ты цый па ві нен стаць за ко на-
пра ект аб дзяр жаў на-пры ват ным парт-
нёр стве, які быў раз гле джа ны ў дру гім 
чы тан ні.

— Пры няц це за ко на пра ек та — гэ та 
но вая ста рон ка ў ін вес ты цый най дзей-
нас ці на шай кра і ны, — лічыць Вік тар 
Ва лю шыц кі, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па эка на міч най па лі ты цы.

Па вод ле яго слоў, пра ек ты дзяр жаў-
на-пры ват на га парт нёр ства вы гад ны 
дзяр жа ве з пунк ту гле джан ня вы ра шэн ня 
пы тан няў бу даў ніц тва інф ра струк тур ных 
аб' ек таў. «У пе ры яд вост ра га дэ фі цы ту 
срод каў бюд жэ ту мы хо чам пры цяг нуць 
срод кі біз не су для рэа лі за цыі інф ра струк-
тур ных пра ек таў. Біз нес, рэа лі зу ю чы кож-
ны з пра ек таў, мо жа на гэ тым за ра біць. Гэ-
та зна чыць, уза е ма вы гад нае парт нёр ства 
— вы га да і для дзяр жа вы, і для пры ват на га 
парт нё ра», — рэ зю ма ваў дэ пу тат.

ДЗЕ ЛЯ АБА РО НЫ
Па ла та прад стаў ні коў ад ра зу ў двух 

чы тан нях раз гле дзе ла змя нен ні ў за кон 
«Аб дзяр жаў най пра гра ме ўзбра ен ня і 
дзяр жаў ным аба рон чым за ка зе».

— Во пыт рэа лі за цыі пра гра мы, якая 
сфар мі ра ва на на 10 га доў на пе рад, па ка заў 
не аб ход насць уня сен ня ў яе змен у са мыя 
ка рот кія тэр мі ны, — да ла жыў пар ла мен та-
ры ям пер шы на мес нік стар шы ні Дзяр-
жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі Ігар БЫ КАЎ. — Дзярж пра гра ма 
ўяў ляе з ся бе су куп насць ты сяч ме ра пры ем-
стваў, і сфар мі ра ваць яе так, каб яна маг ла 
быць дак лад на вы ка на на, не маг чы ма. Гэ та 
пры во дзіць да што га до вых ка рэк ці ро вак 
праз ука зы кі раў ні ка дзяр жа вы.

У 2012 го дзе пар ла мен там Бе ла ру сі ўжо 
быў зроб ле ны крок у бок больш ма біль най 
пра гра мы ўзбра ен ня — не на 10 га доў на-
пе рад, а на 5. Но вы за ко на пра ект да зво ліць 
зра біць сам ме ха нізм яе змя нен ня больш 
гнут кім і ап ты маль ным — праз што га до выя 
дзяр жаў ныя аба рон чыя за ка зы. Акра мя 
та го, за ко на пра ект да зва ляе пе ра но сіць 
не за вер ша ныя з аб' ек тыў ных пры чын ме-
ра пры ем ствы на на ступ ны год.

ДЗЕ ЛЯ БЯС ПЕ КІ
У дру гім чы тан ні быў пры ня ты і за ко-

на пра ект аб пра мыс ло вай бяс пе цы. Но-
вы за кон бу дзе пра ду гледж ваць уня сен-
не ўсіх не бяс печ ных вы твор чых аб' ек таў 
яшчэ да іх уво ду ў экс плу а та цыю ў спе-
цы яль ны дзяр жаў ны рэ естр, ад куль яны 
бу дуць вы клю чац ца толь кі пас ля вы ва ду 
з экс плу а та цыі. Ін шы мі сло ва мі, прад пры-
ем ствы не змо гуць вый сці з-пад кант ро-
лю, на ват ка лі зме няць улас ні ка.

Да ку мент пра ду гледж вае, што ў 
дзярж рэ ест ры не бяс печ ных вы твор чых 
аб' ек таў бу дуць вес ці свае раз дзе лы і 
сі ла выя ве дам ствы. Больш дак лад на 
пра пі са ны па ды хо ды да пад рых тоў кі спе-
цы я ліс таў у га лі не пра мыс ло вай бяс пе кі 
і пра вер кі ве даў тых, хто экс плу а туе па-
тэн цы яль на не бяс печ ныя аб' ек ты.

ДЗЕ ЛЯ ЗА НЯ ТАС ЦІ
За ко на пра ект аб уня сен ні змя нен-

няў і да паў нен няў у за кон «Аб за ня тас ці 
на сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь» быў 
пры ня ты дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў ні-
коў у пер шым чы тан ні.

Уве дзе на нор ма, згод на з якой пра-
ца даў ца, ка лі яго ра бот нік аказ ва ец ца 
пад па гро зай зваль нен ня, па ві нен па пя-
рэ дзіць аб гэ тым ор га ны па пра цы і за-
ня тас ці за два ме ся цы.

Ра бот ні ка мі, якія зна хо дзяц ца пад па гро-
зай зваль нен ня, за раз пра па ну ец ца лі чыць 
не толь кі тых, хто пад па дае пад ска ра чэн не 
кад раў, але і тых, хто не за ня ты поў ны пра-
цоў ны дзень або зна хо дзіц ца ў ад па чын ку 
за свой кошт з пры чы ны пра стою.

Для най маль ні ка, ка лі ён ар га ні зуе 
пе ра на ву чан не ра бот ні каў, якія апы ну лі-
ся пад па гро зай зваль нен ня, каб по тым 
пра ца ўлад ка ваць іх на ін шую па са ду, 
пра ду гледж ва ец ца кам пен са цыя з бо ку 
дзяр жа вы.

Най маль нік па ві нен па ве да міць аб 
сва бод най ва кан сіі ор га нам па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не ў пя ці-
дзён ны тэр мін.

За ко на пра ект дае но выя маг чы мас ці 
для пра фе сій на га на ву чан ня. Ад на ча со ва 
за ма цоў ва юц ца аба вяз кі бес пра цоў ных і 
дэк ла ру ец ца па вы шэн не іх ад каз нас ці за 
па ру шэн не за ка на даў ства аб за ня тас ці 
на сель ніц тва. На прык лад, ка лі бес пра-
цоў ны не бу дзе на вед ваць за ня ткі, ён мо-
жа на год па зба віц ца пра ва ста на віц ца на 
ўлік у цэнт ры за ня тас ці.

Гра ма дзя нам, якія прай шлі аль тэр на-
тыў ную служ бу, бу дуць да вац ца пэў ныя 
га ран тыі ад нос на ва ры ян таў пра ца ўлад-
ка ван ня.

Па праў кі, пры ня тыя ў за кон аб за ня-
тас ці, бу дуць ты чыц ца не толь кі гра ма-
дзян Бе ла ру сі, але і па ста ян на пра жы-
ва ючых у на шай кра і не за меж ных гра ма-
дзян і асоб без гра ма дзян ства.

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

Свят ла на БУСЬ КО, busko@zvіazda.by

«Маша@БДУІР ра зам ужо два га ды і 3 ме ся цы. Што гэ та 
зна чыць для Ма шы? 297 360 хві лін удва іх. 101 пра чы та ная 
кні га. 225 но вых сяб роў. 24 эк за ме ны. 1 таб лет ка ва ляр'-
ян кі. 7 спан тан ных учын каў. 21 рэ пе ты цыя. 70 пра пу-
шча ных пар. 2 дні на ра джэн ня. 556 ра дас ных мо ман таў. 
3 рэ кор ды. 4 фа куль тэц кія ве ча рын кі. 220 важ ных спраў. 
281 пры ем ны ўспа мін. 266 ла ба ра тор ных. 703 абе ды. 
199 пон чы каў. 50 куб каў ка вы. Маша@БДУІР— у іх на-
пе ра дзе яшчэ два га ды».

Ме на ві та гэ ты ро лік з вя лі кім ад ры вам пе ра мог у на мі на цыі 
«Сту дэнт го да ONLІNE» ў фі на ле Рэс пуб лі кан ска га кон кур су 
«Сту дэнт го да — 2015». Яго аў тар — сту дэнт ка 3 кур са фа-
куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм і се так Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі Ма рыя МАР ЧУК. 
Ад кры тае га ла са ван не пра хо дзі ла ў са цы яль ных сет ках, дзе 
кож ны ах вот ны мог па кі нуць свой го лас за той ці ін шы ро лік 

фі на ліс та. Сё ле та за ты тул «Сту дэнт го да — 2015» зма га лі ся 
дзе вяць най леп шых сту дэн таў — пе ра мож цы рэ гі я наль ных эта-
паў. Але для Ма шы шлях у фі нал ака заў ся са мым ня прос тым: 
пер ша па чат ко ва ў за ключ ны этап спа бор ніц тваў па він ны бы лі 
прай сці толь кі тры прад стаў ні кі ад ста лі цы і сту дэнт кі БДУ ІР ся-
род іх не бы ло. Ад нак Цэнт раль ны ка мі тэт БРСМ (па ха дай ніц тве 
гар ка ма) пры няў ра шэн не, што ў фі на ле бу дуць прад стаў ле ны 
не тры, а ча ты ры мін скія сту дэн ты. Ме на ві та Бе ла рус кі рэс-
пуб лі кан скі са юз мо ла дзі з'яў ля ец ца ідэй ным на тхняль ні кам 
кон кур су «Сту дэнт го да», які пра во дзіц ца ў кра і не, па чы на ю чы 
з 2011 го да.

«Ві зіт ная карт ка», «Парт фо ліа», Ма ла дая Бе ла русь», кон-
курс ара тар ска га май стэр ства, аба ро на ма ла дзёж ных пра ек-
таў — ад зна кі су мі ру юц ца за ўсе эта пы, і, на рэш це, са сцэ ны 
Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та жу ры аб' яў ляе 
аб са лют на га пе ра мож цу. Зван не «Сту дэнт го да» за ва я ва ла 
сту дэнт ка БДУ ІР Ма рыя Мар чук!

Як пры зна ла ся Ма рыя жур на ліс ту «Звяз ды», яе пе ра мо-
га — вы нік пра цы цэ лай ка ман ды: «Нам усім вель мі ха це ла ся 
пе ра маг чы. Гэ та штось ці не ве ра год нае...»

Ня гле дзя чы на тое, што дзяў чы на ўжо пра цуе на па ло ву 
стаў кі ў кам па ніі, якая зай ма ец ца рас пра цоў кай бан каў ска га 
пра грам на га за бес пя чэн ня, яна цу доў на спраў ля ец ца з ка ме рай 
і мік ра фо нам, та му што су пра цоў ні чае з Ма ла дзёж ным тэ ле-
ба чан нем БДУ ІР. Ка жа, што не за леж на ад та го, у якой сфе ры 

яна бу дзе да лей рэа лі зоў вац ца, до свед ад зно сі наў з людзь мі, 
атры ма ны пад час «жур на лісц кай дзей нас ці», ліш нім дак лад на 
не бу дзе. Ма рыя ўзна чаль вае сту дэнц кі са вет фа куль тэ та, да па-
ма гае на ка фед ры вес ці спра ва вод ства. З'яў ля ец ца ўдзель ні цай 
паэ тыч на га тэ ат ра «Рыт мы сэр ца»... Ка лі толь кі ўсё па спя вае? 
Плюс выдатна спявае, хоць сама даволі крытычна ставіцца да 
свайго вакальнага майстэрства  (лічыць яго аматарскім).

— Ка лі па сту па ла ў БДУ ІР, мер ка ва ла, што ста ну «тэх на-
ром», але ж мая твор чая на ту ра ўсё роў на рвец ца на верх, — 
усмі ха ец ца дзяў чы на.

Да рэ чы, два га ды та му яшчэ абі ту ры ент ка Ма рыя пе ра маг ла 
ў твор чым кон кур се эсэ «Мая ма ра — БДУ ІР». Яе ма ра спраў-
дзі ла ся — яна ста ла сту дэнт кай ад ной з са мых прэ стыж ных у 
мо ла дзі ВНУ спецыяльнасцей «Інфарматыка і  тэхналогіі пра-
грамавання». А пры па ступ лен ні дзяў чы на на бра ла 386 ба лаў 
з 400 маг чы мых!

— Як пра вя дзеш пер шы дзень у зор ным ста ту се? — па ці ка-
ві лі ся мы ў пе ра мож цы.

— Бу ду зда ваць ла ба ра тор ныя... Вы клад чы кі, па куль я рых та-
ва ла ся да фі на лу, іш лі мне на су страч, — шчы ра ад ка за ла Ма рыя 
і да да ла: — «Зор ная хва ро ба» да сту дэн таў БДУ ІР пры ча піц ца 
не мо жа, гэ та дак лад на не пра наш уні вер сі тэт. Я ра зу мею, што 
маё зван не — гэ та яшчэ і вя лі кая ад каз насць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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«СТУ ДЭНТ ГО ДА» — 
ПРА ГРА МІСТ І ТВОР ЧАЯ НА ТУ РА

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

РЭ АК ЦЫЯ НА АПЯ РЭ ДЖАН НЕ

Да тэ мы
ПЛА НУ ЮЦ ЦА ЗМЕ НЫ І Ў ДЭ КРЭ ЦЕ АБ СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ УТРЫ МАН СТВЕ
Бу дзе ўдак лад не ны пе ра лік асоб, якія пад па да юць пад дзе ян не Дэ крэ та №3 

«Аб па пя рэ джан ні са цы яль на га ўтры ман ства». Пра гэ та за явіў пер шы на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва Анд рэй ЛА БО ВІЧ.

У пры ват нас ці, зы хо дзя чы з прак ты кі пры мя нен ня гэ та га дэ крэ та, бу дзе ўдак-
лад не ны пе ра лі к асоб, якія не тра пяць пад дзе ян не да ку мен та. Так са ма бу дзе 
ўдак лад не ны ме ха нізм вы пла ты збо ру асо ба мі, якія бу дуць пры зна ны аба вя за-
ны мі кам пен са ваць рас хо ды дзяр жа вы.

Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

У Но вы год бу дзем 
з шам пан скім і цу кер ка мі

У кра мах з'я ві лі ся но выя спе цы я лі за ва ныя сек цыі па про-
да жы асар ты мен ту на ва год няй тэ ма ты кі. Ад ных толь кі 
штуч ных елак у ганд лё вай сет цы Мін ска на ліч ва ец ца 
ка ля 100 раз на від нас цей!
Кош ты на сін тэ тыч ных веч на зя лё ных пры га жунь ва га юц ца ад 

60 ты сяч руб лёў да 5 млн — у за леж нас ці ад вы шы ні. Жы выя ж 
ел кі на елач ных ба за рах (іх у Мін ску бу дзе ка ля 200) пач нуць пра-
да ваць з 22 снеж ня, кош ты на іх скла дуць ад 70 ты сяч да 220 ты сяч 
руб лёў. Як па ве да міў пер шы на мес нік на чаль ні ка Га лоў на га 
ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма Аляк сей 
РА МА НАЎ, у ганд лё вых пунк тах за пла на ва ны раз на стай ныя свя-
точ ныя ак цыі, рас про да жы і па да рун кі, пра ца Дзя доў Ма ра зоў і 
Сня гу рак. Хар чо выя кра мы пла ну юць атры маць больш за 2,5 млн 
бу тэ лек шам пан ска га, 10 ты сяч тон кан ды тар скіх вы ра баў і больш 
як 620 ты сяч па да рун ка вых на бо раў цу ке рак роз ных па ме раў і 
на паў нен ня (кош там ад 45 да 400 ты сяч руб лёў).

Па вя лі ча ны рэ жым пра цы аб' ек таў ганд лю. З 15 снеж ня 2015 го да 
да 7 сту дзе ня 2016-га для хар чо вых крам ганд лё вай пло шчай звыш 650 
кв. м за кан чэн не пра цы ўста ноў ле на не ра ней за 22.00. А 25, 31 снеж ня 
і 7 сту дзе ня кра мы бу дуць пра ца ваць па рэ жы ме ра бо ча га дня.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by
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Най леп шыя з най леп шыхНай леп шыя з най леп шых  ��


