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Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў ува гу, што праф са ю зы 
заў сё ды шмат ува гі на да ва лі вы ра шэн ню праб ле мы за ня тас ці:

— І я так са ма бу ду пра сіць, каб вы ад гэ та га пы тан ня не ады хо дзі лі. 
Ну і за ра бот ная пла та — як вы нік. Ад сту паць ня ма ку ды. Вы гэ та ра зу-
ме е це не горш, чым я, па коль кі су ты ка е це ся кож ны дзень з людзь мі, 
якім мы хо чам пад няць уз ро вень за ра бот най пла ты. Та му гэ тыя пы тан ні 
тры май це ў по лі зро ку.

Спар тыў ны пласт
Трэ цяй тэ май, што пад ні ма ла ся пад час су стрэ чы, стаў спорт. Так, 

ця пер ідзе сур' ёз нае пе ра фар ма ці ра ван не спар тыў най сфе ры кра і ны.

— Мы вель мі сур' ёз на вы ра шы лі гэ тым за няц ца. Ця пер ідуць 
спра ва зда чы і вы ба ры ў фе дэ ра цы ях. Спе цы я ліс ты пры хо дзяць да 
кі раў ніц тва фе дэ ра цы я мі. Ідэя та кая, што фе дэ ра цыю па ві нен уз на-
чаль ваць спе цы я ліст — вы зва ле ны ча ла век.

А вось на зі раль ныя са ве ты, па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 
уз на ча ляць служ бо выя асо бы вы со ка га ран гу.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за клі каў праф са ю зы больш ак тыў на 
ўдзель ні чаць у раз віц ці вя лі ка га спор ту:

— У праф са юзаў ве лі зар ны спар тыў ны пласт. Па ва шых спра ва-
зда чах, вы кож ны год ледзь не паў ты ся чы вы да яце на верх спарт-
сме наў, якія га то вы стаць вя лі кі мі. А дзе яны? Іх не ві даць. Та му тут 
нам так са ма трэ ба неш та зра біць, каб у вас цэ лая га лі на бы ла. Мо-
жа быць, і не трэ ба ні ку ды іх пе ра да ваць. А ка лі і пе ра да ваць, то іх 
трэ ба вес ці, кант ра ля ваць, каб мы іх не стра ці лі. А так вы, зда ец ца, 
500 ча ла век і пе рад алі, а вы ні каў у вя лі кім спор це мы не ба чым.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

У тэ му
2018 ГОД МО ЖА СТАЦЬ ГО ДАМ ЧА ЛА ВЕ КА ПРА ЦЫ

Пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там Мі ха іл Ор да, стар шы ня Фе-
дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі, рас ка заў жур на ліс там, што 
га лоў ныя пы тан ні пад час раз мо вы даты чы лі ся эка но мі кі.

— Мы ўнес лі пра па но вы па шэ ра гу па ста ноў ура да ў мэ тах 
іх удас ка на лен ня, — па ве да міў Мі ха іл Ор да. — У пры ват нас ці, 
пы тан не па 744-й Па ста но ве ўра да, якая сён ня вы зна чае фар мі-
ра ван не за ра бот най пла ты. І мы сён ня цал кам згод ны з тым, што 
рост за ра бот най пла ты па ві нен су пра ва джац ца рос там пра дук-
цый нас ці пра цы. Ад на ча со ва мы ба чым, што гэ тая па ста но ва не 
ўліч вае шэ ра гу аб' ек тыў ных фак та раў, якія ёсць сён ня ў ра бо це 
на шых прад пры ем стваў. Гэ та і се зон насць, і спе цы фі ка прад пры-
ем стваў. Сён ня гэ тая па ста но ва не дзе пад тар мож вае раз віц цё 
прад пры ем стваў, а не дзе на ват штуч на стрым лі вае яго.

Стар шы ня ФПБ так са ма па ве да міў, што агу чыў Прэ зі дэн ту 
іні цы я ты ву ар га ні за цыі: на ступ ны год аб' явіць Го дам ча ла ве ка 
пра цы. На дум ку Мі ха і ла Ор ды, гэ та бу дзе са дзей ні чаць па вы-
шэн ню прэ сты жу ра бо чых пра фе сій.

Па слан не кі раў ні ка дзяр жа вы бе ла рус-

ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду 

кож ны раз без пе ра больш ван ня ста-

но віц ца ад ной з клю ча вых па дзей го-

да. Гэ та — кан крэт ны, па кро ка вы план 

та го, як бу дзем пра ца ваць і якія мэ ты 

ста яць пе рад усі мі на мі на най блі жэй-

шую перс пек ты ву. Дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў вы ка за лі ся, як яны ба-

чаць рэа лі за цыю па стаў ле ных за дач.

Лі бе ра лі за цыя по руч 
з дзярж кант ро лем

Па тэ ме біз не су ў Па слан ні пра гу ча-

лі два па сы лы. Па-пер шае, лі бе ра лі за цыя 

мае мес ца быць, але да вай це не ады хо дзіць 

ад дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня — у тым лі ку 

эка на міч ных пра цэ саў. Па-дру гое, стаў ка 

па він на ра біц ца на ін вес ты цыі, раз віц цё іна-

ва цый ных тэх на ло гій, ім парт аза мя шчэн не.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка-

мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах Ва ле рый 

БА РА ДЗЕ НЯ ўпэў не ны: на вы ха дзе бу дуць 

сфар мі ра ва ныя да стат ко ва доб рыя, кам-

форт ныя ўмо вы для біз не су.

— Ка лі б бы лі га ран тыі, што лі бе ра лі за-

цыя вя дзе да па вы шэн ня эка на міч най эфек-

тыў нас ці, яна б у Бе ла ру сі бы ла пра ве дзе на 

ўжо даў ным даў но. Та му, без умоў на, дзяр-

жаў ны кант роль па ві нен за ха вац ца. Вель мі 

ма ла ёсць сфер, якія мо гуць са праў ды са ма-

рэ гу ля вац ца. І са мае ці ка вае, ка лі мы ідзём 

па шля ху лі бе ра ліз му, мы ў лю бым вы пад ку 

су тык нём ся з тым, што аказ ва ец ца іг ра кам 

рын ку — і буй ным, і дроб ным — не вель мі 

ці ка ва кан ку рэн цыя і яе раз віц цё. Яны, на-

ад ва рот, спяць і ба чаць, як бы яе аб ме жа-

ваць. І тут ро ля дзяр жа вы ў тым, каб усё ж 

та кі, ад да ючы сва бо ду, за бяс пе чыць роў ныя 

пра вы і не да зво ліць ні ко му вы ка рыс тоў ваць 

сваё да мі нант нае ста но ві шча.

Штра фа ваць ста нуць менш?
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па эка-

на міч най па лі ты цы Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ 

ад зна чае: пра ана лі за ваў шы Па слан не, пар-

ла мен та рыі ба чаць, што трэ ба зра біць па 

кож ным кі рун ку.

— Ця пер дэ пу та та мі на шай про філь най 

ка мі сіі па эка на міч най па лі ты цы рых ту юц ца 

да ўня сен ня два важ ней шыя за ко на пра ек ты 

аб ін вес ты цы ях і пры ва ты за цыі, — рас ка заў 

ён. — Там як раз праб лем ныя мо ман ты або 

пе ра шко ды для пры цяг нен ня ін вес ты цый 

бу дуць лік ві да ва ныя.

Дэ пу тат так са ма па ве да міў, што ў Па ла ту 

прад стаў ні коў бу дзе ўно сіц ца за ко на пра ект 

аб зме нах у Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях. Бу дуць пе ра гля дац ца 

штраф ныя санк цыі ў да чы нен ні да прад пры-

маль ні каў так, каб яны бы лі су раз мер ныя 

зроб ле ным па ру шэн ням.

— У нас у за ка на даў стве ёсць санк цыі за 

фар маль ныя па мыл кі ў да ку мен тах, — кан-

ста туе Ула дзі слаў Шчэ паў. — Ка лі ёсць шко-

да ча ла ве ку, юры дыч най асо бе або дзяр-

жа ве, то та ды трэ ба на клад ваць санк цыі. А 

ка лі ад па вед ны ўрон у су дзе не да ка за ны, 

то санк цыя не па він на на клад вац ца.

1000 мож на атрым лі ваць 
і ў куль ту ры

Ад каз ва ю чы на пы тан не «Звяз ды» пра 

зар пла ту ў 1000 руб лёў — на коль кі рэ аль-

на яе за бяс пе чыць лю дзям, што пра цу юць, 

на прык лад, у сфе ры куль ту ры — Ва ле рый 

Ба ра дзе ня за явіў:

— Я не згод ны, што сфе ра куль ту ры 

ніз ка аплат ная. Ёсць ба га тыя спе ва кі, мас-

та кі. Трэ ба па гля дець, як лі чыц ца ся рэд няя 

зар пла та ў цэ лым па га лі не... Гэ та як ся рэд-

няя тэм пе ра ту ра па баль ні цы. На са мрэч, 

дзе б ні бы лі зной дзе ны срод кі, яны бу дуць 

за роб ле ны. Але мы не ўме ем пра да ваць 

свой пра дукт! Ка лі лю дзі крыху за ду ма юц-

ца, а мы да дзім ім маг чы мас ці, ры ча гі, то 

на ват у бюд жэт най сфе ры мож на мно га га 

да сяг нуць.

— Я ве даю, што ў спор це па вы шаць 

за роб кі мож на за кошт па за бюд жэт ных 

срод каў, ка лі ўста но ва, прад пры ем ства са-

ма стой на за ра бі ла ней кія гро шы. Так што 

ў спар тыў най сфе ры пы тан ні бу дуць вы ра-

шац ца, — лі чыць на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч-
най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най 
па лі ты цы Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі па між на род ных спра вах Дзміт рый 
ШАЎ ЦОЎ упэў не ны: трэ ба больш эка ном на 

ста віц ца да та го, што ма ем.

— Ка лі мы і на да лей бу дзем мар на траў на 

ста віц ца да тых ба гац цяў, да бро таў, якія дае 

на ша кра і на (гэ та ва да, ін шыя ка рыс ныя рэ-

чы), то мы ні ко лі не на ву чым ся эка но міць. Мы 

жы вём у са праўд най са цы яль най дзяр жа ве, 

дзе са цы яль ная пад трым ка ўраз лі вых сла ёў 

знач ная і па не ка то рых кры тэ ры ях пе ра вы-

шае на ват еў ра пей скія кра і ны. Мы ка жам пра 

тое, што гэ та пра віль на, і мы па він ны раз ві-

вац ца і да лей у гэ тым кі рун ку, але мы па-

він ны лік ві да ваць са цы яль нае ўтры ман ства. 

Па він ны ад ву чаць лю дзей да та го, што нех та 

прый дзе і зро біць неш та за іх. Гэ та ка зус для 

лю бо га еў ра пей ца, — ска заў дэ пу тат.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Па рламенцкі дзённікПа рламенцкі дзённік  

ГОД НАЯ ЗАР ПЛА ТА І РАЗ ВІЦ ЦЁ 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА

Як пар ла мен та рыі пла ну юць рэа лі зоў ваць за да чы, па стаў ле ныя Прэ зі дэн там

«ВЯ ЛІ КА МУ КА МЕ НЮ» — 
НАЙ ЛЕП ШЫЯ ЎМО ВЫ

Для рэ зі дэн таў Кі тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар-
ка «Вя лі кі ка мень» ства ра ец ца най леп шы пра ва вы рэ жым 
вя дзен ня ка мер цый най дзей нас ці ў па раў на нні з ін шы мі рэ-
жы ма мі ў Бе ла ру сі і кра і нах ЕА ЭС. Ад па вед ны Указ №166 ад 
12 мая пад пі саў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Да ку мент вы зна чае па ра дак дзей нас ці ад мі ніст ра цыі пар ка па 
прын цы пе «ад на стан цыя». Дзярж ор га ны па за пы це ад мі ніст ра цыі 
пар ка бу дуць аба вя за ны на кі роў ваць сва іх су пра цоў ні каў у парк 
для вы ка нан ня ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур. Гэ та зна чыць за яў ні ку 
не трэ ба бу дзе ха дзіць па ка бі не тах вы кан ка маў, мі ніс тэр стваў ці 
ін шых ар га ні за цый. Указ пра ду гледж вае ства рэн не ў пар ку зо ны 
сва бод на га ганд лю, а так са ма ўста наў лі вае ме ха нізм уз гад нен ня 
з ад мі ніст ра цы яй пар ка пра ве рак, якія пра вод зяц ца ў рам ках кант-
роль най дзей нас ці ў да чы нен ні да суб' ек таў пар ка.

Акра мя та го, па шы ра ны кры тэ рыі для рэ гіст ра цыі ў якас ці рэ-
зі дэн таў пар ка: па вя лі ча ны пе ра лік асноў ных кі рун каў рэа лі за цыі 
ін вес ты цый ных пра ек таў і па ні жа ны мі ні маль ны па рог па аб' ёме 
ін вес ты цый пры ўмо ве іх укла дан няў у сціс лы тэр мін.

ПАГАВОРЫМ АБ АДУКАЦЫІ
Узор, які варта пераймаць і развіваць

Дэ пу та ты Па ста ян най ка мі-
сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
аду ка цыі, куль ту ры і на ву-
цы на ве да лі Бабруйск, каб 
азна ё міц ца з асаб лі вас ця мі 
мяс цо ва га ву чэб на га пра-
цэ су.

За апош нія га ды баб руй ча-
нам ха па ла на го даў га на рыц ца 
ма ла ды мі ін тэ ле кту а ла мі.Толь кі 
за 2016—2017 на ву чаль ны год 
з між на род ных алім пі яд па ма-
тэ ма ты цы ў Швей ца рыі і хі міі 
ў Аста не баб руй ча не пры вез лі 
брон за вы і за ла ты ме да лі. Па 
вы ні ках аб лас но га эта пу рэс пуб-
лі кан скіх алім пі яд у Бе ла ру сі го-
рад са браў 84 дып ло мы, а на 
за ключ ным эта пе — яшчэ 19. 
Пры клад на 65 пра цэн таў вы-
пуск ні коў ста но віц ца сту дэн та-
мі ВНУ. Та кія пос пе хі не маг лі 
за стац ца не за ўва жа ны мі.

— Сён ня мы на пры кла дзе 
Баб руй ска ба чы лі, на коль кі 
эфек тыў на дзей ні чае сіс тэ ма 
аду ка цыі, ка лі на стаў ні кі са-
праў ды пра цу юць па пра гра ме, 
вы кон ва юць пла ны і ўкла да юць 
ду шу ў сваю ра бо ту. Ка лі дзе-
ці атрым лі ва юць уз на га ро ды 
рэс пуб лі кан ска га і між на род-
на га ўзроў ню, то гэ та свед чыць 
толь кі, што на стаў ні кі са праў ды 
якас на па да лі ма тэ ры ял, — па-
дзя ліў ся ўра жан ня мі стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў па аду ка-

цыі, куль ту ры і на ву цы Ігар 
МАР ЗА ЛЮК.

Па сло вах стар шы ні, тая сіс-
тэ ма аду ка цыі, што іс нуе сён ня ў 
кра і не, цал кам жыц ця здоль ная, 
та му трэ ба быць абач лі вы мі ў 
сфе ры рэ фор маў, якія мо гуць 
ака зац ца па спеш лі вы мі і стаць 
шля хам да не пра ду ма ных дзе-
ян няў і зні шчэн ня ста рой сіс тэ-
мы без год най для яе аль тэр-
на ты вы. Вы праў ляць не аб ход на 
толь кі тыя ню ан сы, што пе ра-
шка джа юць раз віц цю, але пры 
гэ тым не за кра на ю чы глы бін ных 
усто яў і пра цэ саў.

На дум ку па лі ты ка, не аб ход-

насць ка рэн ных змен ад па дае з 
дзвюх пры чын.

Перс пек тыў ным для па ве лі-
чэн ня за ці каў ле нас ці на стаў ні каў 
дэ пу тат лі чыць во пыт уста ноў ся-
рэд няй аду ка цыі. У ад роз нен не 
ад вы шэй шай, там ёсць па няц це 
«ра бо ты на вы нік» і «ма ты ва цыі 
асоб на ўзя та га ак тыў на га пе да-
го га». Ка лі ву чань бя рэ ме да лі і 
дып ло мы, то вы клад чы ку прад-
ме та ідзе ма тэ ры яль ная над баў-
ка да за роб ку за доб рую пра цу. 
Стар шы ня пар ла менц кай ка мі сіі 
лі чыць, што трэ ба ды фе рэн цы-
ра ва на па ды хо дзіць да апла ты 
пра цы, пры чым да пла ты за пос-

пе хі вуч няў па він ны быць са праў-
ды знач ны мі.

Яшчэ адзін важ ны на дум ку 
дэ пу та та кі ру нак у пад рых тоў цы 
якас ных аду ка цый ных кад раў 
быў агу ча ны ў Па слан ні Прэ зі-
дэн та да бе ла рус ка га на ро да і 
На цы я наль на га схо ду. Зна ём-
ства з пра фе сі яй для ма ла дых 
на стаў ні каў па жа да на па чы наць 
ужо на пер шых-дру гіх кур сах, 
каб сту дэнт ву чыў ся кан так та-
ваць з дзець мі.

А вось у да чы нен ні да ўста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі пра гу ча лі і 
кры тыч ныя вы каз ван ні. Ігар Мар-
за люк на га даў, што сён ня са мы 
вя лі кі ад ток сту дэн таў з ВНУ ад-
бы ва ец ца пас ля пер ша га і дру-
го га кур са, пры чым гэ та ста тыс-
ты ка свед чыць не пра цяж касць 
іс пы таў. Бы вае, што ма ла дыя 
лю дзі рас ча роў ва юц ца ў абра най 
спе цы яль нас ці, бо якасць вы кла-
дан ня прад ме та ва ўні вер сі тэ це 
ча сам гор шая, чым у ста рэй шых 
кла сах гім на зіі. Як вы нік — ка ля 
35 ты сяч бе ла рус кіх вы пуск ні-
коў ву чац ца за мя жой. Вы ха дам 
з азна ча най сі ту а цыі, на дум ку 
стар шы ні пар ла менц кай ка мі сіі, 
мо жа стаць ска ра чэн не коль кас-
ці ўні вер сі тэ таў праз да лу чэн не 
іх да вя ду чых га лі но вых ВНУ ў 
якас ці ін сты ту таў.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
yurgel@zvіazda.by

г. Баб руйск



Эка но мі каЭка но мі ка  

ЗБА ЛАН СА ВА НЫ 
І РЭА ЛІС ТЫЧ НЫ

Та кім бу дзе рэс пуб лі кан скі бюд жэт у 2018-м
Дзяр жаў ная каз на за ха вае са цы яль ную на кі ра ва насць і бу дзе 
фар мі ра вац ца зы хо дзя чы з кан сер ва тыў на га сцэ на рыя. Пры 
тым пра ект кан цэп цыі пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Бе ла ру сі на 2018 год бу дзе ўне се ны ў Са вет Мі ніст раў да 
кан ца мая, па ве да міў на мес нік мі ніст ра эка но мі кі Аляк сандр 
Чар вя коў. Пра гэ та ста ла вя до ма пад час се мі на ра аб ар га ні-
за цыі бюд жэт на га пра цэ су ў Бе ла ру сі, што ад быў ся ў Па ла це 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду.

«Трэ ба дак лад на раз ме жа ваць утры ман скія на строі і гра мад скія 
ін та рэ сы. Зар пла та па він на быць за роб ле на, та вар — пра да дзе ны, 
а бюд жэт — пра ца ваць на раз віц цё. Пад трым лі ваць не аб ход на тых, 
хто без гэ та га не пра жы ве: дзя цей, ста рых, ін ва лі даў, ін шыя са цы-
яль на не аба ро не ныя слаі на сель ніц тва. Ас тат нім трэ ба ства рыць 
умо вы, каб яны маг лі за раб ляць са ма стой на», — ска заў стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА.

Па сло вах Люд мі лы ДА БРЫ НІ НАЙ, стар шы ні Па ста ян най ка-
 мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, бюд жэт 
у на ступ ным го дзе бу дзе на кі ра ва ны на па вы шэн не ін вес ты цый най і
іна ва цый най дзей нас ці, на вы ка нан не асноў ных аба вя за цель стваў 
пе рад на сель ніц твам, а так са ма на вы ра шэн не агуль ных за дач, што 
ста яць пе рад эка но мі кай сён ня.

Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы, пад крэс ліў, што бюд жэт 
бу дзе фар мі ра вац ца па кан сер ва тыў ным сцэ на рыі. «У яго бу дуць 
за клад вац ца пэў ныя ры зы кі ў знеш не эка на міч най дзей нас ці, ён бу-
дзе рэа ліс тыч ны, бу дзе мець са цы яль ную на кі ра ва насць, а так са ма 
ра шаць най важ ней шыя пы тан ні, якія ста яць пе рад кра і най: экс пар ту, 
бяс пе кі, са цы яль ных га ран тый, фар мі ра ван ня ін вес ты цый на га клі ма-
ту, — да даў ён. — Пра гноз на на ступ ны год не вель мі ап ты міс тыч ны, 
ча каць знач на га эка на міч на га рос ту не да во дзіц ца. Але мы пра цу ем 
у ме жах та го пра гно зу пя ці год кі, які ма ец ца».

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ рас тлу ма-
чыў, што пад час фар мі ра ван ня бюд жэ ту на 2018 год пра па ну ец ца 
раз гля даць тры сцэ на рыі пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця: 
ба за вы, мэ та вы і кан сер ва тыў ны. «Пры рас пра цоў цы кан сер ва тыў-
на га сцэ на рыя ўліч ва юц ца маг чы мас ці рэа лі за цыі тых ры зык, якія 
не га тыў на мо гуць ад біц ца на раз віц ці асноў ных ганд лё вых парт нё раў 
і знач на па гор шыць цэ на вую кан' юнк ту ру на знеш ніх рын ках. Гэ ты 
сцэ на рый пра па ну ец ца вы ка рыс тоў ваць для фар мі ра ван ня бюд жэ-
ту», — па ве да міў ён.

Пры гэ тым ба за вы сцэ на рый пра ду гледж вае ста бі лі за цыю су свет-
на га рын ку наф ты, уліч вае да моў ле нас ці з Ра сі яй, а так са ма па сту-
по вае па ве лі чэн не по пы ту на бе ла рус кую пра дук цыю на экс парт ных 
рын ках. Мэ та вы грун ту ец ца на вы ха дзе на асноў ныя па каз чы кі пя ці-
га до вай пра гра мы, што пра ду гледж вае рэа лі за цыю за пла на ва ных 
мер эка на міч най па лі ты кі, якія ства ра юць сты му лы для па ска рэн ня 
эка на міч на га рос ту. Важ на пры фар мі ра ван ні бюд жэ ту, лі чыць на-
мес нік мі ніст ра эка но мі кі, не па мы ліц ца са сцэ на ры ем, бо за ліш не 
ап ты міс тыч ныя ацэн кі знеш ніх і ўнут ра ных умоў па цяг нуць за са бой 
не аб ход насць удак лад нен ня бюд жэ ту, рэ зер ва ван ня вы дат каў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. рustаvіt@zvіаzdа.bу



Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по доброволь-
ному страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу 
формы 2РН, 2РП серии БА 1061182 считать недействительным.

Заў сё ды га то вы!Заў сё ды га то вы!  

СВЯ ТА ЎСІХ 
ПА КА ЛЕН НЯЎ

Між на род ны злёт пі я не раў са браў у ста лі цы ка ля дзвюх ты сяч 
юных ак ты віс таў ар га ні за цыі з усіх рэ гі ё наў кра і ны і за меж жа. 
Акра мя іх, удзель ні ка мі ме ра пры ем ства пад наз вай «Заў сё ды 
га то вы!» ста лі лі да ры і кі раў ні кі ру ху роз ных га доў, ве тэ ра ны, 
а так са ма па чэс ныя гос ці. Та кім чы нам у Мін скім дзяр жаў ным 
па ла цы дзя цей і мо ла дзі ад зна ча лі 95-год дзе з дня ства рэн ня 
пі я нер скай ар га ні за цыі.

— Гэ та свя та не толь кі ця пе раш ніх пі я не раў, але і на шых баць коў, 

дзя дуль, ба буль, — ад зна чы ла стар шы ня Цэнт раль на га са ве та 

БРПА Вік то рыя МЯ НА НА ВА. — Мы вель мі ра ды, што здо ле лі за-

ха ваць у ар га ні за цыі пе ра ем насць. «Пі я нер — усім прык лад» — гэ ты 

прын цып быў і за ста ец ца ня змен ным, як і на шы га лоў ныя тра ды цыі. 

Хлоп цы і дзяў ча ты па-ра ней ша му да па ма га юць пен сі я не рам, ву чаць 

ма лод шых, пра соў ва юць агуль на ча ла ве чыя каш тоў нас ці. Хоць, вя-

до ма, мно гае змя ня ец ца, бо мы імк нём ся іс ці ў на гу з ча сам. У пры-

ват нас ці, ак тыў на пра цу ем у ін тэр нэ це, са цы яль ных сет ках.

Гос ці ме ра пры ем ства маг лі ўба чыць плац-па рад пі я не раў-лі да раў, 

сцяг-шоу, па ка заль ныя вы ступ лен ні гру пы ба ра бан шчы каў, най леп шых 

пі я нер скіх ка ман даў пад трым кі і мно гае ін шае. Пад час фо ру му пра ца ва-

ла вы ста ва «Пі я не рыя — цу доў ная кра і на», на якой бы лі прад стаў ле ны 

ўні каль ныя ра ры тэт ныя экс па на ты: ка лек цыі знач коў і на шы вак, паш то-

вак і ма рак, фар фо ра вых фі гур, пі я нер скіх сця гоў з ці ка вы мі гіс то ры я мі, 

вы мпе лаў, да ку мен таў, гра мат, дзён ні каў ва жа тых. 

— Вель мі доб ра па мя таю, як сам быў пі я не рам, — рас ка заў адзін 

з гас цей фо ру му, пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ -
зі дэн та Мак сім РЫ ЖАН КОЎ. — Як ус ту паў у шэ ра гі ар га ні за цыі 

ў Му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, як хва ля ваў ся, бо кож ны 

ха цеў, каб яго пры ня лі ў пер шую чар гу. Бо ў тыя ча сы не быць пі я-

не рам звы чай на азна ча ла, што ты ў не чым пра ві ніў ся. Тая ідэа ло гія 

пра ду гледж ва ла, што пі я нер — са мы ма лод шы па моч нік па лі тыч на га 

ла ду цэ лай кра і ны. Ця пер ро ля ар га ні за цыі, вя до ма, транс фар ма ва-

ла ся — па лі тыч ная функ цыя ады шла на дру гі план, але ідэа ла гіч ны 

склад нік за стаў ся. Бо рух да па ма гае вы хоў ваць у на шых дзя цей 

бе раж лі вае стаў лен не да жыц ця, лю боў да пра цы, ак тыў насць. Праз 

пі я не рыю мы вы хоў ва ем са праўд ных па тры ё таў сва ёй кра і ны, не 

ста вя чы пры гэ тым ні я кіх па лі тыч ных за дач.

Куль мі на цы яй свят ка ван ня ста ла тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не 

«Ле та піс пі я не рыі», пры све ча нае лё сам ге ро яў ру ху, ся мей ным ле-

ген дам і па дзе ям, звя за ным з ар га ні за цы яй, ад 20-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя да на шых дзён. У асно ву сцэ на рыя спек так ля ляг лі гіс то рыі 

юн ка раў, «ажыць» якім да па маг лі ўдзель ні кі най леп шых тэ ат раль ных 

ка лек ты ваў Мін шчы ны.

— Мы з сяб роў ка мі пры еха лі, каб паў дзель ні чаць у фо ру ме, а 

не па срэд на я зна хо джу ся тут у якас ці юна га жур на ліс та, — рас ка-

за ла ву ча ні ца 11 кла са рэ чыц кай ся рэд няй шко лы №9 Ма рыя 
КО ЦУР. — Да ар га ні за цыі да лу чы ла ся яшчэ ў ма лод шай шко ле, з 

тых ча соў пры маю ўдзел у са мых роз ных ме ра пры ем ствах, якія мы 

пра во дзім. Аба вяз ко ва він шу ем ве тэ ра наў на Дзень Пе ра мо гі, са мі 

ўдзель ні ча ем у па ра дах, мно гія ці ка вяц ца ру хам юных ін спек та раў 

да рож на га ру ху. Мне вель мі па да ба ец ца быць пі я не рам, бо рух аб'-

яд ноў вае ўсіх дзя цей. Ня важ на, з яко га ты го ра да, кож ны тут — твой 
ся бар, бо ўсе мы ро бім агуль ную спра ву.

Са свя там пі я не раў кра і ны па він ша ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА. У сва ім па слан ні ён пад крэс ліў, што БРПА 
з'яў ля ец ца ад ным з са мых ма са вых гра мад скіх аб' яд нан няў кра і ны, вы-
хоў вае та ле на ві тых дзя цей і пад лет каў, ста но віц ца стар та вай пля цоў кай, 
з якой па чы на ец ца іх жыц цё вы шлях. Ус ту па ю чы ў шэ ра гі пі я не рыі, кож ны 
мо жа знай сці за ня так па ду шы, су стрэць на дзей ных сяб роў і ад на дум цаў, 
раз віць свае здоль нас ці і да ра ван ні, пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by



Біз несБіз нес  

КІ ТАЙ ЦЫ ЎКЛА ДА ЮЦЬ ГРО ШЫ 
Ў ГО РАД НАД НЁ МА НАМ

Ін вес тар з КНР па чы нае рэ кан струк цыю ад ной 
з най буй ней шых гро дзен скіх гас ці ніц

Лёс шмат па вяр хо ва га аб' ек та доў гі час не вы ра шаў ся, што 
ад бі ла ся на яго ста не. Ка лі до ры і па коі стра ці лі на леж ны вы-
гляд. Аб' ект сем ра зоў вы стаў ляў ся на аў кцы ён, па куль яго не 
на бы ла кі тай ская Ганд лё ва-пра мыс ло вая кар па ра цыя «Цю ань 
Шэн» з пра він цыі Гань су.

Но вым ула даль ні кам гас ці ні ца 1984 го да па бу до вы абы шла ся 
ў 3 млн до ла раў. За год зроб ле на пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя бу дын ка, рэ кан струк цыя яко га пра ду гледж вае доб ра ўпа рад-
ка ван не і азе ля нен не тэ ры то рыі. Згод на з пра ек там тут раз мес ціц ца 
гас ці ніч на-рэ ста ран ны комп лекс. Як па ве да міў кі раў нік прад стаў ніц тва 
кі тай скай кам па ніі ў Бе ла ру сі Лю Ха а мін, гро дзен скі га тэль увой дзе 
ў сет ку кі тай скіх гас ці ніц Есhеng. Ця пер вя дзец ца по шук ге не раль-
на га пад рад чы ка, вы бар яко га вы зна чыц ца праз тэн дар. Ра бо ты па 
ўзнаў лен ні пла ну ец ца па чаць з дэ ман та жу вок наў і дзвя рэй. Па вод ле 
пра ек та, усе ма лыя ну ма ры па шы рац ца. Уся го бу дзе іх доб ра ўпа рад-
ка ва на 110. Не каль кі па вер хаў ады дуць пад арэн ду офі саў.

Яшчэ адзін кі тай скі ін вес тар з пра він цыі Гань су ства рае ў Грод не 
Цэнтр тра ды цый най кі тай скай ме ды цы ны. Пад гэ ты аб' ект ад ве дзе ны 
бу ды нак бы лой ма лоч най кух ні, дзе ўжо па ча ла ся рэ кан струк цыя. 
Пла ну ец ца, што цэнтр ад кры ец ца сё ле та. Да рэ чы, ін вес тар, а гэ та 
кам па нія «Сі гі коп-Бел», раз гля дае пы тан не аб на быц ці праз аў кцы ён 
зя мель на га ўчаст ка для бу даў ніц тва ка мер цый на га жыл ля.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by



Пер шыя элект ро бу сы ў Мін ску бу дуць ха дзіць па марш ру це 
тра лей бу са №59 «ДС Ся ро ва — Даў га брод ская». Як па ве да-
мі лі на прад пры ем стве «Мінск транс», яны па ча лі пе ра во зіць 
па са жы раў з 12 мая.

Уся го на ба лан се тра лей бус на га пар ка №2 зна хо дзяц ца шэсць 
элект ро бу саў, ча ты ры з іх вый шлі на лі нію. Ас тат нія бу дуць за дзей ні-
ча ны ў най блі жэй шы час. Для па цвяр джэн ня апла ты пра ез ду пры мя-
ня юц ца бі ле ты на ад ну па езд ку і элект рон ныя бі ле ты, у скла дзе якіх 
адзін з ві даў транс пар ту — тра лей бус. Но вую тэх ні ку для ста лі цы вы-
ра біў «Бел ка мун маш». Дзя ку ю чы ад сут нас ці вы кі ду шкод ных рэ чы ваў, 
ніз ка му ўзроў ню шу му і вы ка ры стан ню чыс тых кры ніц энер гіі элект-
ро бу сы лі чац ца «зя лё ным» транс пар там ХХІ ста год дзя. Для за рад кі 
элект ро бу са не па тра бу ец ца пад клю чэн не да лі ній элект ра пе ра да чы — 
на канцавым пры пын ку ўста лёў ва ец ца за рад ны слуп.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

НА ЛІ НІІ — «ЗЯ ЛЁ НЫ» ТРАНС ПАРТ

На слы хуНа слы ху  

ХА БАР У АХО ВЕ ЗДА РОЎЯ
Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі за тры маў з на яў ны мі пры атры-
ман ні ха ба ру ў па ме ры 2,8 ты ся чы еў ра га лоў на га ўра ча Пін-
скай цэнт раль най баль ні цы. Паз ней за ха бар за тры ма ны яшчэ 
дзе сяць кі раў ні коў сіс тэ мы ахо вы зда роўя Мін ска, Го мель скай, 
Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас цей. Су мы не за кон ных гра шо-
вых уз на га ро джан няў скла да лі ад 400 да 5 ты сяч до ла раў.

Служ бо выя асо бы сіс тэ ма тыч на атрым лі ва лі ха бар за ства рэн не 
ўмоў для пе ра мо гі пад час тэн да ра «па трэб на му па стаў шчы ку» аб ста-
ля ван ня і рэ аген таў, па ве дам ляе прэс-служ ба КДБ Бе ла ру сі. Пас ля 
ўда ла га афарм лен ня здзел кі ме не джа ры ка мер цый ных струк тур 
пе ра да ва лі да пя ці пра цэн таў ад кош ту рэа лі за ва ных та ва раў. Та кія 
схе мы пры вя лі да па да ра жан ня аб ста ля ван ня і рэ аген таў на 30—70 
пра цэн таў для баль ніц і па лі клі нік. За ве дзе ны кры мі наль ныя спра вы. 
Пад вар тай зна хо дзяц ца і тыя, хто ха бар да ваў, у тым лі ку кі раў нік 
пры ват на га прад пры ем ства «Бел рэ амед».

Кры мі наль ная спра ва за ве дзе на так са ма ў да чы нен ні да га лоў на-
га ўра ча Рэс пуб лі кан скай клі ніч най баль ні цы ме ды цын скай рэ абі лі-
та цыі Вік та ра Мас ло, які ар га ні за ваў вы кра дан не гро шай, на лі ча ных
ра бот ні кам ад мі ніст ра цыі ў вы гля дзе прэ мі яль ных на су му ка ля 
21 ты ся чы руб лёў. Яго за тры ма лі і прад' яві лі аб ві на ва чан не.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by



Меркаванні
Дэ пу тат Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, Ша ба ноў ская акру га №91:

— Лі чу, што ад бы ла ся кан струк тыў ная раз мо ва. Мя не за ці ка-
ві ла праб ле ма ме ды цын скіх ра бот ні каў у да школь ных уста но вах. 
Ра ней та кія спе цы я ліс ты пры ліч ва лі ся да сіс тэ мы аду ка цыі, ад нак 
ця пер спе цы я ліс таў у дзі ця чыя сад кі вы дзя ляе сіс тэ ма ахо вы зда-
роўя. Сён ня мы ба чым, што ме ды каў у шко лах не ха пае, ня рэд ка на 
дзве-тры ву чэб ныя ўста но вы пра цуе па гра фі ку адзін ме ды цын скі 
ра бот нік. Трэ ба пра ана лі за ваць гэ ту праб ле му.

Свят ла на УКЛЕЙ КА, на чаль нік упраў лен ня агуль най ся рэд-
няй аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі:

— Ха це ла ся б ад зна чыць сіс тэ му ра бо ты з адо ра ны мі на ву чэн-
ца мі — гэ та адзі ная сіс тэ ма аду ка цыі ў го ра дзе без драб нен ня на 
част кі. У той жа час Баб руйск на сва ім пры кла дзе па ка заў, што 
для вы ні ку трэ ба раз мя жоў ваць алім пі яд ную і да след чую пад-
рых тоў кі. Гэ ты во пыт, лі чу, мож на бы ло б узяць для да лей шай 
рас пра цоў кі. Ра дуе так са ма, што баб руй скія на стаў ні кі з'яў ля юц ца 
пра фе сі я на ла мі, якія мо гуць пад рых та ваць пе ра мож цаў між на-
род ных алім пі яд.

Аб гэ тым за явіў мі ністр за меж ных 

спраў Ула дзі мір МА КЕЙ на між на род-

най кан фе рэн цыі экс перт най іні цы я ты-

вы «Мін скі дыя лог». Яе пад ста вай ста ла 

25-год дзе знеш няй па лі ты кі Бе ла ру сі. 

У ме ра пры ем стве пры ня лі ўдзел усе 

бы лыя мі ніст ры за меж ных спраў 

краіны, на ву коў цы і дып ла ма ты.

— Двац цаць пяць га доў уста наў лен ня дып-

ла ма тыч ных ад но сін Бе ла ру сі з ін шы мі дзяр-

жа ва мі — гэ та доб рая маг чы масць аца ніць, 

дзе мы за раз зна хо дзім ся, дак лад на ад зна-

чыць свае ка ар ды на ты на шка ле век та раў 

знеш няй па лі ты кі і зве рыць пла ны на бу ду чы-

ню, — пад крэс ліў ва ўступ ным сло ве кі раў нік 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства кра і ны.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ма кея, Бе ла русь 

на цэ ле на на ўма ца ван не ўза е ма дзе ян ня з 

усі мі су се дзя мі і парт нё ра мі не на шко ду 

ка му-не будзь і не за кошт ка го-не будзь. 

Больш за тое, уся сут насць на шай знеш-

няй па лі ты кі за клю ча ец ца ў пла на мер най 

вы пра цоў цы ўнут ра ных і знеш ніх умоў для 

па бу до вы множ ных геа па лі тыч ных апор.

Кі раў нік МЗС так са ма ад зна чыў, што 

знеш няя па лі ты ка Бе ла ру сі грун ту ец ца на 

на ступ ных прын цы пах: не пры мя нен не сі-
лы або па гро зы сі лай, мір нае ўрэ гу ля ван не 
спрэ чак, не па руш насць меж і не ўмя шан не 
ва ўнут ра ныя спра вы. «У тым лі ку, ме на ві та 
ў сі лу пас ля доў на га вы ка нан ня гэ тых прын-

цы паў бе ла ру сы, і гэ та так са ма ад но сіц ца да 

на шых бяс спрэч ных да сяг нен няў, у най скла-

да ней шым геа па лі тыч ным кан тэкс це здо ле лі 

не да пус ціць пра нік нен ня ха о су і гвал ту, збе-

раг лі мір, бяс пе ку, ста біль насць у гра мад стве 

і дзяр жа ве», — да даў Ула дзі мір Ма кей.

Сён ня Бе ла русь са праў ды з'яў ля ец ца пля-

цоў кай для пе ра моў, па цвяр джае стар шы-

ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду па між на род ных 

спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 

РАХ МА НАЎ. «На ша дзяр жа ва сіс тэм на і 

ўвесь час, зай ма ю чы шмат ба ко вую па зі цыю, 

ады гры вае вель мі важ ную ро лю, — ска заў 

се на тар. — Не заў сё ды гэ та ме ла ацэн ку, 

ад нак апош нім ча сам гэ та ад бы ва ец ца. Што 

да ты чыц ца да лей шых кро каў, то Бе ла русь 

ні ко му не на вяз вае сваю па зі цыю, але яна 

ка жа пра га тоў насць да па маг чы, ка лі гэ та 
бу дзе не аб ход на. А гэ та са праў ды трэ ба, 
па коль кі, на жаль, па лі ты кі роз ных кра ін не 
мо гуць да мо віц ца ў тым фар ма це, у якім ха-

це ла ся б ім са мім. Та му мы спа дзя ём ся, што 
па лі ты ка, якую пра во дзіць Бе ла русь, бу дзе 
ўспры мац ца чым да лей, тым лепш». Сяр гей 
Рах ма наў так са ма да даў, што Бе ла русь і на-
да лей бу дзе ўдзель ні чаць ва ўрэ гу ля ван ні
шмат лі кіх праб лем, якія іс ну юць у све це, але —
не на вяз ва ю чы сваю во лю і ра шэн ні.

— Га лоў ны вы клік для знеш няй па лі ты кі 
Бе ла ру сі сён ня за клю ча ец ца ў тым, што свет 
увай шоў у сі ту а цыю, ка лі ста рая сіс тэ ма і ста-
рыя пра ві лы гуль ні ўжо не да юць вы нік ста-
біль нас ці і раз віц ця, які быў ра ней, — ад зна-
чыў кі раў нік экс перт най іні цы я ты вы «Мін-
скі дыя лог» Яў ген ПРЭЙ ГЕР МАН. — І свет
зна хо дзіц ца ў по шу ку гэ тых но вых пра ві лаў. 
У та кіх сі ту а цы ях ма лыя кра і ны, за ціс ну тыя па-
між геа па лі тыч ны мі цэнт ра мі пры цяг нен ня — 
а гэ та ме на ві та сі ту а цыя Бе ла ру сі — аказ ва юц-
ца пе рад вы клі кам сва ёй вы жы ва льна сці.

На яго дум ку, сён ня пе рад Бе ла рус сю ста-
іць за да ча вы бу да ваць сваю знеш нюю па лі-
ты ку та кім чы нам, каб усе тыя рэ сур сы, якія 
ў нас ёсць, мак сі маль на на кі ра ваць на за бес-
пя чэн не ўлас на га су ве рэ ні тэ ту і раз віц ця.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка   ВЫ КЛІ КІ І ВЫСНОВЫ
Бе ла русь пра цуе на ўзмац нен не ад но сін з усі мі парт нё ра мі
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