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— Ва ўмо вах ад сут нас ці кон кур су прак-
тыч на па ўсіх спе цы яль нас цях пра фе сій-
на-тэх ніч най аду ка цыі на ву чэн цы не імк-
нуц ца за клю чаць да га во ры аб мэ та вай 
пад рых тоў цы, а ар га ні за цыі — за каз чы кі 
кад раў — прак тыч на не ўдзель ні ча юць у 
ра бо це па пры цяг нен ні на ву чэн цаў да па-
ступ лен ня на ўмо вах мэ тай пад рых тоў кі і не 
пра ду гледж ва юць для вы пуск ні коў-мэ та ві-
коў да дат ко выя са цы яль ныя льго ты і прэ-
фе рэн цыі, — кан ста туе пер шы на мес нік 
мі ніст ра аду ка цыі Ва дзім БО ГУШ.

Най больш за па тра ба ва ныя на ўзроў ні 
пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі ў мо ла дзі 
пра фе сіі цы руль ні ка, ку ха ра, кан ды та ра, 
трак та рыс та-ма шы ніс та, кі роў цы аў та ма бі-
ля, элект ра га за звар шчы ка, элект ра ман цё ра 
ахоў на-па жар най сіг на лі за цыі. Як і ле тась, 
бы лі іс тот ныя праб ле мы з кам плек та ван нем 
груп па пра фе сі ях лёг кай пра мыс ло вас ці, 
ма шы на бу да ван ня, сель ска гас па дар чай вы-
твор час ці, дрэ ва ап ра цоў кі, бу даў ніц тва...

— Пра ца па па вы шэн ні прэ стыж нас ці ра бо-
чых пра фе сій і пры цяг нен ні ўва гі вы пуск ні коў 
да атры ман ня пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі 
па він на быць па ста ян най, — пад крэс лі вае Ва-
дзім Бо гуш. — Ві да воч на, што толь кі на ма ган-
няў уста ноў аду ка цыі і ор га наў кі ра ван ня аду-
ка цы яй у гэ тым на прам ку бу дзе не да стат ко ва. 
Трэ ба кар ды наль на змя ніць ро лю пра ца даў ца: 
у роз най фор ме пры цяг ваць да гэ тай ра бо ты 
ар га ні за цыі — за каз чы каў кад раў, аб' яд нан ні 
най маль ні каў і праф са ю зы.

ДА ДАТ КО ВЫ НА БОР — БЕЗ 
ЗНІ ЖЭН НЯ «ПА РО ГА»

Не да пра цоў ва юць за каз чы кі кад раў пры 
за клю чэн ні да га во раў на мэ та вую пад рых-
тоў ку і з бу ду чы мі сту дэн та мі ВНУ. Так, на 
ўмо вах мэ та вай пад рых тоў кі ў вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы бы лі пры ня ты 2225 
ча ла век, што скла дае 85,4 пра цэн та ад пла-
на. Цал кам вы ка на лі па каз чы кі пры ёму на 
мэ та выя мес цы толь кі ВНУ Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя, Мі ніс тэр ства куль ту ры і 
МНС.

До ля тэх ніч ных, тэх на ла гіч ных і бу даў-
ні чых спе цы яль нас цей у агуль ным пры ёме 
на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан-
ня скла ла ў бя гу чым го дзе 33 пра цэн ты, 
ме ды цын скіх — 9,4 пра цэн та, сель ска гас-
па дар чых — 10 пра цэн таў, эка на міч ных і 
юры дыч ных — амаль 14 пра цэн таў, пе да-
га гіч ных — 9,6 пра цэн та.

— За каз на пад рых тоў ку юрыс таў, эка-
на міс таў, кі раў ні коў пра цяг вае зні жац ца, 
за тое хут кі мі тэм па мі па вя ліч ва ец ца по пыт 
най маль ні каў на спе цы я ліс таў па эка ло гіі, 
ра дыё элект рон най і вы лі чаль най тэх ні цы, хі-
міч най і па лі гра фіч най пра мыс ло вас ці, спор-
це, ту рыз ме. З ін ша га бо ку, вы клі кае тры во-
гу змян шэн не пры ёму па спе цы яль нас цях 
транс пар ту, ме та лур гіі, лёг кай пра мыс ло-
вас ці... Мяр ку ем, што зні жэн не па каз чы каў 
пры ёму па гэ тых на прам ках звя за на з ніз кай 
за па тра ба ва нас цю вост ра дэ фі цыт ных спе-
цы яль нас цей у абі ту ры ен таў, што на ўпрост 
звя за на з не да стат ко вай праф ары ен та цый-
най ра бо тай ар га ні за цый — за каз чы каў кад-
раў, — ка жа Ва дзім Бо гуш.

Кант роль ныя ліч бы пры ёму на бюд жэт 
(на дзён ную і за воч ную фор му на ву чан ня) 
на 100 пра цэн таў вы ка на лі ВНУ Мі ніс тэр-
ства куль ту ры, Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 
МУС, Мі ніс тэр ства аба ро ны, Дзярж па гран-
ка мі тэт, Мін су вя зі і МНС.

Па вы ні ках за лі чэн ня ў рам ках асноў на-

га на бо ру на дзён ную бюд жэт ную фор му ў 
ВНУ ва кант ным за ста ло ся 391 мес ца, што 
скла ла 1,7 пра цэн та ад кант роль ных ліч баў 
пры ёму (у 2014 го дзе — 1561 мес ца, або 
6,8 пра цэн та ад кант роль ных ліч баў пры-
ёму). Не за поў не ны мі па вы ні ках асноў на га 
на бо ру за ста ва лі ся мес цы ў 12 уста но вах 
вы шэй шай аду ка цыі.

У да дат ко вую хва лю «па ро га выя» зна-
чэн ні пра хад ных ба лаў па вы ні ках ЦТ не 
зні жа лі ся, як гэ та ра бі ла ся ў па пя рэд ні год. 
Тым не менш, пас ля пра вя дзен ня да дат ко-
ва га на бо ру коль касць ва кант ных мес цаў 
ска ра ці ла ся да 147.

РОСТ БА ЛАЎ НА ЦТ ПА ВЫ СІЎ 
ПРА ХАД НУЮ ПЛАН КУ

У 2015 го дзе ВНУ кан ста та ва лі пры ход 
абі ту ры ен таў з больш вы со кі мі ба ла мі ў 
сер ты фі ка тах ЦТ і ад па вед на рост пра хад-
ных ба лаў. Уся го на цэнт ра лі за ва ным тэс ці-
ра ван ні бы ло за фік са ва на 277 ста баль ных 
вы ні каў: па рус кай мо ве — 83, бе ла рус кай 
мо ве — 18, ма тэ ма ты цы — 89, фі зі цы — 7, 
хі міі — 21, гра ма да знаў стве — 29, анг лій-
скай мо ве — 23, бія ло гіі — 5, гіс то рыі Бе ла-
ру сі — 2. А 11 абі ту ры ен таў атры ма лі 100 
ба лаў па двух ву чэб ных прад ме тах (у 2014 
го дзе — трое).

На спе цы яль нас ці «Па чат ко вая аду ка-
цыя» ў Ма зыр скім пе да га гіч ным уні вер сі-
тэ це пра хад ны бал склаў 315 (у 2014 го-
дзе — 132); на «Ла га пе дыі» ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це 
імя Мак сі ма Тан ка — 279 (у 2014 го дзе — 
244); на «Гіс то рыі» ў БДУ — 292 (у 2014 
го дзе — 254); «Ядзер ная фі зі ка і тэх на ло гіі» 

ў БДУ — 222 (у 2014 го дзе — 169).
А нуль ба лаў бы лі атры ма ны па вы ні ках 

ЦТ у 237 вы пад ках: боль шасць з іх пры па ла 
на ма тэ ма ты ку (149) і фі зі ку (61).

Мі ні маль ныя пра хад ныя ба лы для атры-
ман ня вы шэй шай аду ка цыі за кошт срод каў 
бюд жэ ту бы лі за фік са ва ны ў 2015 го дзе па 
спе цы яль нас цях «Заа тэх нія» — 87 (у Бе ла-
рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар чай ака-
дэ міі), «Пра ек та ван не і вы твор часць сель-
ска гас па дар чай тэх ні кі» — 93 (у Го мель скім 
тэх ніч ным уні вер сі тэ це імя Су хо га), «Авія-
цый ныя ра дыё элект рон ныя сіс тэ мы» — 93 
(у Ва ен най ака дэ міі), «Аб ста ля ван не і тэх на-
ло гія зва рач най вы твор час ці» — 96 (у Бе ла-
рус ка-Ра сій скім уні вер сі тэ це).

ДЛЯ ПЛАТ НА ГА НА ВУ ЧАН НЯ 
АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ НЕ ХА ПІ ЛА

На плат ную фор му на ву чан ня ў дзяр жаў-
ныя і пры ват ныя ВНУ бы ло пры ня та 29,6 
ты ся чы ча ла век. Не за поў не ны мі ў дзяр жаў-
ных ВНУ за ста лі ся 1178 плат ных мес цаў на 
дзён най фор ме на ву чан ня, або 9,2 пра цэн-
та ад пла на, і 968 мес цаў — на за воч най 
фор ме, або 6,8 пра цэн та ад пла на.

Ліч бы пры ёму на ўмо вах апла ты (на 
дзён най і за воч най фор мах на ву чан ня) 
вы ка на лі толь кі ВНУ Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, Мі ніс тэр ства спор ту, Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а цы ях і Ака дэ мія кі-
ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. А план пры ёму ў пры ват ныя ўста но вы 
вы шэй шай аду ка цыі быў вы ка на ны ў 2015 
го дзе на 46 пра цэн таў (ле тась но гул толь кі 
на 25 пра цэн таў). Най леп шы па каз чык вы-
ка нан ня ліч баў пры ёму ся род пры ват ных 

уста ноў вы шэй шай аду ка цыі — у Го мель-
ска га ўні вер сі тэ та спа жыў ка а пе ра цыі: на 
дзён най фор ме — 69,2 пра цэн та і на за-
воч най — 99,5 пра цэн та.

Ва дзім Бо гуш па ве да міў, што ў бя гу чым 
го дзе ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі, асаб-
лі ва тыя, у струк ту ры якіх зна хо дзяц ца ка ле-
джы, па шы ры лі пад рых тоў ку ў ска ро ча ныя 
тэр мі ны на асно ве ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыі (на 0,9 пра цэн та). Да дзе ную прак-
ты ку пла ну ец ца пра доў жыць і ў 2016 го дзе.

У на ступ ным го дзе аб' ёмы пад рых тоў кі 
на ўсіх уз роў нях атры ман ня аду ка цыі пла-
ну ец ца за ха ваць на ўзроў ні фак та пры ёму 
бя гу ча га го да. Вы клю чэн не скла да юць аб'-
ёмы пад рых тоў кі на дзён най фор ме атры-
ман ня вы шэй шай аду ка цыі ў пры ват ных 
уста но вах — іх пра па ну ец ца за ха ваць на 
ўзроў ні пла на пры ёму 2015 го да.

Між ін шым, коль касць вы пуск ні коў ся-
рэд ніх школ пач не па кры се пры рас таць: 
ка лі сё ле та са школ вый шлі 54 ты ся чы адзі-
нац ца ці клас ні каў, то ў на ступ ным го дзе іх 
бу дзе ўжо 57,9 ты ся чы ча ла век.

Пры фар мі ра ван ні кант роль ных ліч-
баў пры ёму на ўзроў ні пра фе сій на-тэх-
ніч най, ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй-
шай аду ка цыі пла ну ец ца пра ду гле дзець 
па ве лі чэн не пе ры я дыч нас ці пры ёму па 
ма ла за па тра ба ва ных спе цы яль нас цях, 
уста на віў шы пры гэ тым пры яры тэт для 
тых, дзе сіс тэ ма тыч на не за да валь ня юц-
ца за яў кі ад ар га ні за цый — за каз чы каў 
кад раў. Ад бы вац ца гэ та бу дзе за кошт 
ска ра чэн ня кант роль ных ліч баў пры ёму 
па не за па тра ба ва ных эка но мі кай спе цы-
яль нас цях.

Каб вы ка наць за каз на пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў, у тым лі ку і па спе цы яль-
нас цях, па якіх на пра ця гу апош ніх трох 
га доў і бо лей не за да валь ня юц ца за яў-
кі ад ар га ні за цый — за каз чы каў кад раў, 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі пра па нуе ўвес ці 
ў Пра ві лы пры ёму нор му, якая за бяс пе-
чыць пра ва на за лі чэн не без ус туп ных 
вы пра ба ван няў на вост ра за пат ра ба ва ныя 
эка но мі кай спе цы яль нас ці не ка то рым ка-
тэ го ры ям абі ту ры ен таў: пе ра мож цам між-
на род ных і рэс пуб лі кан скіх алім пі яд па 
ву чэб ных прад ме тах, якія ад па вя да юць 
дру го му про філь на му іс пы ту, і абі ту ры ен-
там-ме да ліс там або вы пуск ні кам ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў, якія 
ма юць дып лом з ад зна кай.

Ва дзім Бо гуш упэў не ны, што ўвя дзен не 
та кой нор мы не толь кі па вы сіць якасць пад-
рых тоў кі спе цы я ліс таў, але і зні зіць ры зы ку 
фар мі ра ван ня ма ла кам плект ных на ву чаль-
ных груп.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ЭКО ЛА ГІ, 

РА ДЫЁ ЭЛЕКТ РОН ШЧЫ КІ І ПА ЛІ ГРА ФІС ТЫ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі пра па нуе 
ўвес ці ў Пра ві лы пры ёму нор му, 
якая за бяс пе чыць пра ва на за лі чэн не 
без ус туп ных вы пра ба ван няў на 
вост ра за пат ра ба ва ныя эка но мі кай 
спе цы яль нас ці не ка то рым ка тэ го ры ям 
абі ту ры ен таў: пе ра мож цам 
між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 
алім пі яд па ву чэб ных прад ме тах, якія 
ад па вя да юць дру го му про філь на му 
іс пы ту, і абі ту ры ен там-ме да ліс там або 
вы пуск ні кам ся рэд ніх спе цы яль ных 
на ву чаль ных уста ноў, якія ма юць 
дып лом з ад зна кай.

Гэ та пра ду гле джа на ўка зам № 523, 
які Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 
28 снеж ня 2015 го да, па ве да мі лі БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Указ на кі ра ва ны на ўдас ка на лен не з улі кам 
пра ва пры мя няль най прак ты кі па рад ку ўня сен ня 
на раз гляд Прэ зі дэн та Бе ла ру сі пра ек таў пра ва-
вых ак таў. У ад па вед нас ці з ука зам пра па но вы аб 
пры няц ці ра шэн няў, што па тра бу юць пра ва во га рэ-
гу ля ван ня, па він ны ўно сіц ца ў вы гля дзе поў нас цю 

ад пра ца ва ных і ўзгод не ных з за ці каў ле ны мі пра ек-
таў пра ва вых ак таў, а не пі сем з іні цы я ты ва мі.

Удак лад не ны пра ві лы прад стаў лен ня на раз гляд 
кі раў ні ка дзяр жа вы пра ек таў пра ва вых ак таў, пад-
рых та ва ных абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан-
ка мам. Та кія пра ек ты па він ны прад стаў ляц ца на 
раз гляд Прэ зі дэн та праз Са вет Мі ніст раў. Пра ек ты 
пра ва вых ак таў па пы тан нях са цы яль на-эка на міч-
на га раз віц ця кра і ны прад стаў ля юц ца Прэ зі дэн ту ў 
пер ша чар го вым па рад ку. Указ ус ту пае ў сі лу пас ля 
яго афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Ня гле дзя чы на ня прос-
тую сі ту а цыю ў эка но мі-
цы і не да бор за пла на ва-
ных па ступ лен няў у бюд-
жэт, у воб лас ці вы ка на лі 
пер ша чар го выя за да чы 
ў са цы яль най сфе ры і ні 
на дзень не са рва лі вы-
пла ту за роб каў бюд жэт-
ні кам. Пра гэ та па ве да міў 
стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
КРАЎ ЦОЎ.

За да ча на на ступ ны год — 
ства рыць на Гро дзен шчы не 
2200 но вых ра бо чых мес цаў. 
Пры чым гэ тую ліч бу вы зна чы лі не 
пры бліз на, а дак лад на пра лі чы лі з 
улі кам уво ду ў экс плу а та цыю но-
вых аб' ек таў у роз ных сфе рах. Па 
шэ ра гу з іх за чын ужо зроб ле ны. У 
пры ват нас ці, у Лі дзе, дзе лі тоў ская 
кам па нія АRVІ ўз во дзіць комп лекс 
па вы твор час ці мя са ін дыч кі. У ся-
рэ дзі не 2016-га пла ну ец ца атры-
маць пер шую пра дук цыю, якая 
бу дзе пра да вац ца не толь кі ў Бе-
ла ру сі, але і на за меж ных рын ках. 
Зра зу ме ла, ства ра ю чы но выя ра-
бо чыя мес цы і па паў ня ючы бюд-
жэт па дат ка мі.

Акра мя та го, Ула дзі мір Краў-
цоў лі чыць вель мі важ най ла гіс-
тыч ную пры ваб насць Гро дзен-
шчы ны. Кож ныя су ткі праз тэ-
ры то рыю воб лас ці пра хо дзяць 
больш за 10 ты сяч адзі нак 
транс пар ту, і гэ ты мі транс парт-
ны мі ка лі до ра мі трэ ба ўме ла ка-
рыс тац ца — з вы га дай і для аў-
та ма біль ных пе ра воз чы каў, і для 
рэ гі ё на. З гэ тай мэ тай бу ду ец ца 
буй ны транс парт на-ла гіс тыч ны 
цэнтр у пунк це про пус ку «Бруз-
гі» на бе ла рус ка-поль скай мя жы. 
Та кія цэнт ры з'я вяц ца так са ма ў 
пунк тах про пус ку «Бе рас та ві ца» 
і «Ка мен ны Лог». Гэ та па  спрыяе 
рос ту ла гіс тыч ных па слуг і, ра-
зам з тым, пра ца ўлад ка ван ню 

на шых спе цы я ліс таў.
Што ж ты чыц ца доў га ча ка-

най рэ кан струк цыі аў та тра сы М6 
Мінск — Грод на (на гэ тыя мэ ты 
Су свет ны банк вы дзе ліў крэ дыт 
у па ме ры 250 міль ё наў до ла раў 
і, акра мя та го, пла ну ец ца ўдзел 
кі тай ска га ка пі та лу), то ця пер у 
за вяр шаль най ста дыі вы бар пад-
рад чы ка, а ў кра са ві ку 2016-га 
пла ну ец ца рас па чаць да рож на бу-
даў ні чыя ра бо ты. На ўсім пра ця гу 
гэ та бу дзе тра са пер шай ка тэ го рыі 
з дзвю ма па ло са мі ру ху ў кож ным 
кі рун ку.

Ула дзі мір Краў цоў па ве да міў, 
што ў на ступ ным го дзе ста віц ца 
за да ча ды вер сі фі ка ваць знеш не-
эка на міч ную дзей насць. Пры ўсім 
зна чэн ні для нас тра ды цый на га 
рын ку Ра сіі сё лет нія рэа ліі па ка за-
лі, што не аб ход на больш ак тыў на 
пра ца ваць не толь кі там, але і на ін-
шых за меж ных рын ках — Еў ро пы, 
Азіі, Паўд нё вай Аме ры кі. Шэ раг 
кро каў у гэ тым кі рун ку сё ле та зра-
бі лі. У пры ват нас ці за клю чы лі тры 
па гад нен ні з рэ гі ё на мі Ка зах ста-
на, і ўжо ёсць кан крэт ныя пра ек ты. 
На прык лад, ААТ «Лід сель маш» 
пла нуе па стаў ляць кам бай ны ў 
Джам быль скую воб ласць з перс-
пек ты вай ства рэн ня там су мес най 
збо рач най вы твор час ці. Шкло за-
вод «Нё ман» упер шы ню вый шаў 

са сва ёй пра дук цы яй на кі тай-
скі ры нак. Кі тай цы за ці ка ві лі-
ся і дзі ця чым хар ча ван нем, 
якое вы раб ляе «Бел лакт» — 
прад пры ем ства ўжо прай шло 
ад па вед ную сер ты фі ка цыю і 
пас ля вы ра шэн ня з да па мо-
гай бе ла рус кіх дып ла ма таў 
не ка то рых ар га ні за цый ных 
пы тан няў рас пач не па стаў кі 
пра дук цыі ў Кі тай. Ёсць так-
са ма доб рыя на пра цоў кі па 
экс пар це та ва ру вы твор цаў 
Гро дзен шчы ны ў Па кі стан і 
ін шыя кра і ны.

Па коль кі не ха пае бюд-
жэт ных ін вес ты цый у бу даў-

ніц тва, на па ра дак дня вы хо дзіць 
і пы тан не экс пар ту бу даў ні чых 
па слуг. Пэў ны во пыт тут ужо 
ёсць: прад пры ем ствы «Грод-
нап рам буд» і «Грод на жыл буд» 
за дзей ні ча юць свой па тэн цы ял 
у тым лі ку і за ме жа мі на шай 
кра і ны, ма юць там пад ра ды на 
на ступ ны год.

Яшчэ ад ной пры яры тэт най 
за да чай на бу ду чы год Ула дзі-
мір Краў цоў лі чыць па ляп шэн не 
ту рыс тыч най пры ваб нас ці бе-
ла рус кай част кі Аў гус тоў ска га 
ка на ла. Шэ раг пе ра ўтва рэн няў 
ча ка ец ца ўжо да па чат ку чар го-
ва га ту рыс тыч на га се зо на. Па 
абод ва ба кі мя жы ёсць за ці каў-
ле насць у тым, каб на даць но-
вы ста тус па гра ніч на му пунк ту 
про пус ку «Ляс ная-Ру даў ка». Ка-
лі ра ней ён быў толь кі вод ным, то 
не ўза ба ве па ві нен па слу жыць і 
пе ша хо дам, ве ла сі пе дыс там. 
Яшчэ ад ным важ ным кро кам у 
ін та рэ сах ту рыс таў і па меж ных 
рэ гі ё наў маг ло б стаць ства рэн не 
на Аў гус тоў скім ка на ле зо ны для 
бяз ві за ва га ўез ду — на кшталт 
той, што дзей ні чае ў Бе ла веж-
скай пу шчы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by
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Сё лет ні прэ зі дэнц кі дэ крэт №3 «Аб па пя-
рэ джан ні са цы яль на га ўтры ман ства» стаў 
ад ным з за ка на даў чых ак таў, якія бур на 
аб мяр коў ва юц ца. Як у «глы бін цы» прад-
стаў ні кі ўла ды ўпэў ні ва юць зем ля коў у не-
аб ход нас ці пра ца ваць, пла ціць па да ткі, кам-
пен са ваць дзяр жа ве вы дат кі на ўтры ман не 
дзя цей? Пра гэ та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
рас па вя ла на мес нік стар шы ні Лёз нен ска га 
рай вы кан ка ма Іры на ДЗЕР ВА ЕД.

— Дня мі вы бра лі ўдзел у па ся джэн ні са ве-
та пра фі лак ты кі Лёз нен ска га сель вы кан ка ма. 
Яны пра вод зяц ца з мэ тай уз дзе ян ня на тых, 
хто зло ўжы вае спірт ным, не хо ча пра ца ваць, 
вы хоў ваць дзя цей і г.д. На коль кі эфек тыў ныя 
та кія ме ра пры ем ствы?

— Гэ та толь кі част ка грун тоў най пра цы, якую 
пра вод зяць у сель вы кан ка мах і на ра ён ным уз роў-
ні ўла ды. На прык лад, яшчэ дзей ні ча юць на зі раль-
ныя ка мі сіі, ка ар ды на цый ны са вет па вы ка нан ні 
дэ крэ та Прэ зі дэн та №18, які на кі ра ва ны на аба-
ро ну дзя цей, ка мі сія па спра вах не паў на лет ніх... 
Звы чай на на па ся джэн ні, акра мя служ бо вых асоб, 
за пра ша ем прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд нан няў, 
свя та роў. На чаль нік РА УС, прад стаў нік пра ку ра-
ту ры рас па вя да юць вы клі ка ным пра іх «перс пек-
ты ву» з пунк ту гле джан ня за ко ну. А свя тар га-
во рыць пра Біб лію, пра не аб ход насць вы кон ваць 
за па ве дзі... Ся род чле наў ка мі сіі ёсць і нар ко лаг, 
кі раў нік цэнт ра за ня тас ці. Апош ні ад ра зу ж мо жа 
пра па на ваць пра цоў нае мес ца з улі кам спе цы яль-
нас ці, якой ча ла век ва ло дае. Ёсць маг чы масць 
бяс плат на атры маць но вую спе цы яль насць.

— Да рэ чы, Іры на Апа лі на р'еў на, ці шмат у 
ра ё не бес пра цоў ных?

— Сён ня толь кі 34 гра ма дзя ні ны за рэ гіст ра ва ны 
ў якас ці бес пра цоў ных, уз ро вень бес пра цоўя — 
0,8%... Так, бліз ка Ра сія, і не ка то рыя пра цу юць 
там. І ка лі лю дзі за мя жой на пра цы афі цый на, 
зра зу ме ла, прэ тэн зій ня ма.

У нас ёсць і прак ты ка ўлад ка ван ня на пра цу тых, 
хто вы зва ліў ся з мес цаў па збаў лен ня во лі... Зра-
зу ме ла, што ў та кой жыц цё вай сі ту а цыі ча ла ве ку 
вель мі скла да на. У пер шы час «Чыр во ны Крыж» 
вы лу чае для та кіх пра дук то выя на бо ры, адзен не. 
Зда ра ла ся, што ад каз ныя асо бы пра во дзі лі ак-
цыі па збо ры адзен ня, пра дук таў. Мы, да рэ чы, не 

толь кі ра ней су дзі мых пад трым лі ва ем. Ка лі ёсць 
праб ле ма, гра ма дзя не мо гуць атры маць ад на ра-
зо вую і ад рас ную да па мо гу...

— Вы зга да лі дэ крэт №18. Ён, акра мя ін ша га, 
аба вяз вае праб лем ных баць коў кам пен са ваць 
дзяр жа ве вы дат кі на вы ха ван не дзя цей. На-
коль кі па спя хо ва ў Лёз нен скім ра ё не пра во-
дзіц ца пра ца ў гэ тым кі рун ку?

— Пра ца з аба вя за ны мі асо ба мі — вя лі кі 
«пласт» дзей нас ці ўла ды. Іх у ра ё не 46 ча ла век. 
Вя до ма, най перш нам трэ ба аба ра ніць дзя цей у 
сем' ях. І ўжо дру гі на пра мак на шай пра цы — па-
крыц цё вы дат каў аба вя за ны мі. Сён ня яно да сяг-
ну ла ўзроў ню 56%. Але ёсць праб ле ма. У пры ват-
нас ці, ка лі аба вя за ныя жы вуць у на шым ра ё не, 
мы мо жам кант ра ля ваць пра цэс вы плат. А ка лі 
пе ра еха лі, уз ні ка юць цяж кас ці. Без умоў на, ка лі 
пра цэнт пе ра лі чэн няў ніз кі, мы звяр та ем ся ў цэнтр 
за ня тас ці і гэ так да лей. Але ме ха нізм гэ ты пе ры-
я дыч на не спра цоў вае да кан ца... Пра цу ем над 
тым, каб і баць коў ства пры зна ва лі. Зра зу ме ла, 
ка лі і ма ма, і та та бу дуць ра зам кам пен са ваць 
дзяр жаў ныя вы дат кі, пра цэнт кам пен са цыі аба-
вя за ны мі па вы сіц ца...

Пры гэ тым, лі чу, са мае га лоў нае — вяр нуць дзя-
цей у бія ла гіч ныя сем'і. Пры маг чы мас ці трэ ба зра-
біць усё, каб за ха ваць, ад на віць сям'ю. І зноў жа 
прад стаў ні кі ўла ды па він ны гэ тым зай мац ца... У нас, 
да рэ чы, ня дрэн ныя вы ні кі. У ра ё не ніз кі па каз чык 
па па збаў лен ні баць коў скіх пра воў. Сё ле та, на прык-
лад, ні ко га не па зба ві лі. На ад ва рот — баць коў у 
ча ты рох сем' ях, дзе 7 дзя цей, ад на ві лі ў пра вах.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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Най больш за па тра ба ва ныя спе цы яль нас ці на ўзроў ні 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі ў 2015 го дзе:

«Пад' ём на-транс парт ныя, бу даў ні чыя, да рож ныя ма шы ны і аб ста ля ван не»: 
кон курс — 10,2 ча ла ве ка на мес ца;

«Ар хі тэк ту ра»: кон курс — 10 ча ла век на мес ца;
«Вы лі чаль ныя ма шы ны, сіс тэ мы і сет кі»: кон курс — 8,8 ча ла ве ка на мес ца;
«Ды зайн»: кон курс — 8,8 ча ла ве ка на мес ца;
«Пра ва знаў ства» — 8 ча ла век на мес ца;
«Бан каў ская спра ва» — 7,4 ча ла ве ка на мес ца;
«Ме ды ка-пра фі лак тыч ная спра ва» — 7 ча ла век на мес ца;
«Цы руль ніц кае майс тэрства і дэ ка ра тыў ная кас ме ты ка» — 6 ча ла век на мес ца;
«Пра грам нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій» — 5,8 ча ла ве ка на 

мес ца;
«Лінг віс тыч нае за бес пя чэн не са цы я куль тур най дзей нас ці» — 5,6 ча ла ве ка на 

мес ца.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

2200 НО ВЫХ РА БО ЧЫХ МЕС ЦАЎ 
СТВО РАЦЬ НА ГРО ДЗЕН ШЧЫ НЕ
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У ПЕР ША ЧАР ГО ВЫМ ПА РАД КУ
бу дуць прад стаў ляц ца Прэ зі дэн ту Пра ек ты пра ва вых ак таў 

па пы тан нях са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ВЫ ХА ВАН НЕ... ДА РОС ЛЫХ

«Бел авія» ўвя ла чац вёр-
ты што дзён ны рэйс па між 
Мінск ам і Кі е вам у Між-
на род ны аэ ра порт Кі еў 
(Жу ля ны). Аб гэ тым па ве-
да мі ла на чаль нік ад дзе ла 
рэ кла мы і ка му ні ка цый 
авія кам па ніі Воль га Ге ра-
сен ка.

«Да ня даў ня га ча су па гэ тым 
на прам ку са ма лё ты «Бел авія» 
ля та лі двой чы ў дзень у аэ ра порт 
Ба рыс паль і адзін раз у Між на-
род ны аэ ра порт Кі еў (Жу ля ны). 
Што ты чыц ца На цы я наль на га 
аэ ра пор та Мінск, то па са жы ры, 
якія пры бы ва юць сю ды, за раз 
мо гуць ска рыс тац ца сты коў ка мі 

з ін шы мі рэй са мі «Бел авія» для 
па лё таў па боль шас ці кі рун каў 
на шай марш рут най сет кі», — ад-
зна чы ла на чаль нік ад дзе ла.

Вы лет з Мін ска пры зна ча ны 
на 13.30, з Кі е ва — у 14.20 па 
мяс цо вым ча се. Па лёт зой ме ад-
ну га дзі ну.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ДА КІ Е ВА ЗА РАЗ ЛЯ ТА ЮЦЬ ЧАС ЦЕЙ

ПІ РА ТЭХ НІ КУ — 
ПАД КАНТ РОЛЬ

На пя рэ дад ні на ва год ніх свят су-
пра цоў ні кі Мін ганд лю, МНС і МУС 
су мес на пра вод зяць кант роль ныя 
ме ра пры ем ствы па мес цах про да-
жу пі ра тэх ні кі.

У гэ тай су вя зі Мі ніс тэр ства ганд лю 
на гад вае, што рэа лі за цыя пі ра тэх ніч ных 
вы ра баў не да пус ка ец ца ў ганд лё вых 
аб' ек тах, якія не з'яў ля юц ца кра ма мі ці 
па віль ё на мі, гэ та зна чыць, што яны не мо-
гуць пра да вац ца, на прык лад, у не іза ля ва-
ных ганд лё вых пунк тах, кі ёс ках, па лат ках, 
з ру хо мых срод каў раз ваз но га ганд лю. 
Апроч та го, коль касць пі ра тэх ніч ных вы ра-
баў у мес цы про да жу (у тым лі ку ў склад-
скіх па мяш кан нях кра маў, па віль ё наў) не 
па він на пе ра вы шаць 50 кі ла гра маў.

Па куп ні кам пры на быц ці пі ра тэх ні-
кі трэ ба звяр таць ува гу на на яў насць 
сер ты фі ка та ад па вед нас ці, які мож на 
па тра ба ваць у пра даў ца. Упа коў ка вы-
ра бу па він на быць без па шко джан няў 
з аба вяз ко вай на яў нас цю ін струк цыі па 
яго вы ка ры стан ні, ад ра са і тэ ле фо на 
вы твор цы. Не ле галь ных пра даў цоў пі-
ра тэх ніч ных вы ра баў ча ка юць штра фы: 
для фі зіч ных асоб — ад 10 да 50 ба за вых 
ве лі чынь, ін ды ві ду аль ных прад пры маль-
ні каў — ад 10 да 200 ба за вых, юры дыч-
най асо бы — да 500 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СКА НЕР БА ЧЫЦЬ УСЁ
У аў та да рож ным пунк це про пус ку 
«Бруз гі» на бе ла рус ка-поль скай мя-
жы рас па чаў пра цу но вы ін спек цый-
на-агляд ны комп лекс «Ра піс кан».

Ён знач на па ляп шае якасць мыт на га 
кант ро лю гру за ві коў і пры гэ тым іх агляд 

у па раў на нні з ра ней шай сіс тэ май па-
тра буе знач на менш ча су. Ска на ван не 
аў та ма бі ля і гру заў зай мае ад ну хві лі ну, 
а ўвесь кант роль ны пра цэс — не больш 
за дзе сяць. За зме ну комп лекс без ус-
крыц ця і раз груз кі ма шы ны, дэ ман та жу 
яе эле мен таў (су пра цоў нік мыт ні ўсё ба-
чыць на ма ні то ры кам п'ю та ра) здоль ны 
аб слу жыць 120 адзі нак тэх ні кі.

У гэ ты пра ект ін вес та ва на ка ля 2,4 
міль ё на еў ра срод каў Еў ра са ю за па 
пра гра ме транс гра ніч на га су пра цоў ніц-
тва «Поль шча — Бе ла русь — Укра і на» і 
больш за 20 міль яр даў руб лёў з рэс пуб-
лі кан ска га бюд жэ ту.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

МЯН ТУЗ ІДЗЕ НА НЕ РАСТ
Згод на з Пра ві ла мі вя дзен ня ры ба-
лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства, 
з 25 снеж ня па 28 лю та га ў кра і не 
ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на лоў-
лю звы чай на га мен ту за.

— Ро біц ца гэ та ў мэ тах за ха ван ня рыб-
ных рэ сур саў і ства рэн ня спры яль ных умоў 
для ўзнаў лен не ры бы: за раз мян туз бу дзе 
не рас ціц ца, — рас па вёў стар шы дзяр жаў-
ны ін спек тар Мін скай аб лас ной ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
Ва дзім Ва ра бей. — За зда бы чу ры бы ў 
за ба ро не ны час пра ду гле джа ны штраф 
у па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь 
з кан фіс ка цы яй пры лад зда бы чы ры бы і 
ін шых прад ме таў, што ста лі пры ла дай ці 
срод кам здзяйс нен ня па ру шэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РЭ КЛА МЫ Ў ІН ТЭР НЭ ЦЕ 
СТА НЕ МЕНШ?

Па вод ле ін фар ма цыі стар шы ні 
Аса цы я цыі ін тэр ак тыў най рэ кла-
мы Аляк санд ра ВА СІ ЛЕ ВІ ЧА, аб' ём 

рын ку ін тэр нэт-рэ кла мы ў Бе ла ру сі 
па вы ні ках 2015 го да скла дзе ка ля 
18 млн до ла раў.

Пры да сяг нен ні гэ тай су мы ён упад зе 
на 15% у па раў на нні з па пя рэд нім го дам. 
У Ра сіі па дзен не ча ка ец ца на ўзроў ні 30-
40%. Як ад зна чае Аляк сандр Ва сі ле віч, 
рэ клам ны ры нак кра і ны за раз пе ра жы-
вае струк тур ныя зме ны. Роз ні ца па між 
аб' ёма мі тэ ле ві зій най і ін тэр нэт-рэ кла-
май ска ра ча ец ца. У най блі жэй шай бу ду-
чы ні аса цы я цыя зой мец ца пра соў ван нем 
ін тэр ак тыў ных ме та даў рэ кла мы.

Бе ла рус кая Аса цы я цыя ін тэр ак тыў-
най рэ кла мы (ІАB Bеlаrus) бы ла ство ра-
на сё ле та і з'яў ля ец ца не ка мер цый най 
ар га ні за цы яй. Яе асноў ная мэ та — раз-
ві ваць га лі ну з да па мо гай ін тэ гра цыі ай-
чын на га рын ку ў су свет ны. 

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ГРУ ЗА ВІ КАМ НЕ МЕС ЦА 
Ў ЖЫ ЛОЙ ЗО НЕ

Ста ліч ная Дзяр жаў та інс пек цыя 
ўзмац няе кант роль за за ха ван нем 
пра ві лаў спы нен ня і ста ян кі гру за-
вых транс парт ных срод каў у жы-
лых зо нах.

— З па чат ку го да за та кое пра ва па ру-
шэн не да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
бы ло пры цяг ну та амаль паў та ры ты ся чы 
кі роў цаў, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе ДАІ 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма. — На га да ем, што, 
у ад па вед нас ці з пунк там 137.5 Пра ві лаў 
да рож на га ру ху, у жы лой і пе ша ход ных 
зо нах, на пры лег лай тэ ры то рыі за ба ра ня-
ец ца ста ян ка гру за вых аў та ма бі ляў, аў то-
бу саў, ко ла вых трак та роў і спе цы яль ных 
ма шын па-за спе цы яль на ад ве дзе ны мі 
мес ца мі, аба зна ча ны мі да рож ным зна кам 
«Мес ца ста ян кі», ка лі гэ та не звя за на з вы-
ка нан нем імі ра бот. Трэ ба ра зу мець, што, 

па кі да ю чы гру за вы аў та ма біль у два ры, 
вы ства ра е це не толь кі ня зруч нас ці для 
ін шых кі роў цаў, але і пад вяр га е це не бяс-
пе цы жыц ці пе ша хо даў, асаб лі ва дзя цей. 
Яны, вы хо дзя чы з-за гру за во га транс пар-
ту, час та ро бяц ца ня бач ны мі для кі роў цаў. 
За не за ха ван не Пра ві лаў да рож на га ру ху 
пра ду гле джа ны штраф — пяць ба за вых 
ве лі чынь, пры паў тор ным па ру шэн ні ця-
гам го да — дзе сяць ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УЛА ЗІ НЫ ДЛЯ КА РО ВАК
У аг ра га рад ку Кар ма Доб руш ска га 
ра ё на 300 ка ро вак толь кі што пе ра-
ве дзе ны ў но вае па мяш кан не. На 
ма лоч на та вар най фер ме «Куд ла ёў-
ка» СВК «Аба ро на» ўве дзе ны ў экс-
плу а та цыю ка роў нік для жы вё лы. 
Ён па бу да ва ны за Br17 млрд 83 млн, 
вы дат ка ва ных з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту, рас ка заў за гад чык сек-
та ра ін тэн сі фі ка цыі вы твор час ці 
ўпраў лен ня сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня Доб руш ска га рай вы-
кан ка ма Ула дзі мір Зу ба раў.

Гэ та дру гі та кі вы твор чы бу ды нак, уве-
дзе ны ў гас па дар цы сё ле та. Вя ліз ны хлеў 
з плас ты ка вы мі вок на мі знут ры доб ра 
ўцеп ле ны. Дзён нае свят ло ў па мяш кан не 
для жы вёл пра ні кае праз вок ны на да-
ху. Да рэ чы, на Доб ру шчы не ана ла гіч ны 
бу ды нак сё ле та ад кры ты і ў та ва рыст ве 
«Уцеў скае». Ён абы шоў ся дзяр жа ве ў 
звыш Br16,5 млрд. А жы вё ла во ды СВК 
«Бар шоў скі» зу сім ня даў на ад зна чы лі 
ўла зі ны ара зу ў пяць вы твор чых па мяш-
кан няў но вай фер мы агуль ным кош там 
звыш Br100 млрд. Ця пер тут ча ка юць, 
што дой ны ста так з 660 га лоў ад гук нец-
ца на кло пат гас па да роў па ве лі чэн нем 
коль кас ці ма ла ка.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Ура чыс тае ад крыц цё ма дэр ні за ва най вы твор час ці 
фар ма цэў тыч ных суб стан цый і ле ка вых срод каў 
ад бы ло ся ва ўні тар ным прад пры ем стве «Уні тэх-
прам» БДУ.

Ма дэр ні за цыя пра во дзі ла ся ў рам ках пра ек та «Ства-
рэн не ма ла та наж най вы твор час ці фар ма цэў тыч ных суб-
стан цый для атры ман ня про ці пух лін ных, кар дыя троп ных 
і ін шых ле ка вых срод каў, якія ад па вя да юць стан дар там 
GMP, на ба зе ар га ні за цый Мі на ду ка цыі». Гэ ты пра ект 
уклю ча ны ў Дзяр жаў ную пра гра му па вы пус ку ім парт аза-
мя шчаль най фар ма цэў тыч най пра дук цыі: яго рэа лі за цыя 
бы ла раз лі ча на на 2013—2015 га ды.

У вы ні ку рэ кан струк цыі ад кры ты і асна шча ны вы со ка-

тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем два ўчаст кі: па вы твор час-
ці про ці пух лін ных суб стан цый і ле ка вых срод каў і ўчас так 
па вы твор час ці кар дыя троп най суб стан цыі «Ні тар гал».

На менк ла ту ра пла ну е май да вы твор час ці фар ма цэў-
тыч най пра дук цыі «Уні тэхп рам» БДУ ўклю чае ары гі наль ны 
су праць пух лін ны ле ка вы сро дак «Цысп ла цэл», джэ не рыч-
ную суб стан цыю «Тэ ма за ла мід», су праць пух лін ны прэ па-
рат для ла каль най хі мі я тэ ра піі пух лін га лаў но га моз га вы-
со кай сту пе ні зла я кас нас ці «Тэ мо дэкс» і ан ты ан гі наль ны 
прэ па рат «Ні тар гал». Гэ тыя прэ па ра ты ма юць су свет ную 
на віз ну і па тэнт ную аба ро ну ў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Спа жыў цом фар ма цэў тыч ных суб стан цый, якія вы-
пус ка юц ца ва «Уні тэхп ра ме», з'яў ля ец ца прад пры ем ства 

«Бел мед прэ па ра ты», дзе вы раб ля юц ца кан чат ко выя ле-
ка выя фор мы. Та кім чы нам, у Бе ла ру сі за бяс печ ва ец ца 
поў ны цыкл: ад атры ман ня фар ма цэў тыч най суб стан цыі 
да вы пус ку га то вай пра дук цыі. Гэ та да зва ляе за бяс-
пе чыць част ко вае ім парт аза мя шчэн не про ці пух лін ных 
прэ па ра таў і ля чэб ных срод каў з ан ты ішэ міч ным і ан ты-
гі пер тэн зіў ным эфек та мі і ле ка вую бяс пе ку дзяр жа вы.

Фі нан са ван не рас пра цоў кі ажыц цяў ля ла ся са срод-
каў іна ва цый ных фон даў Мін гар вы кан ка ма, Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Бе ла ру сі і за кошт улас ных срод каў «Уні тэх-
пра ма» БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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