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РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ о повторном 
открытом аукционе со снижением цены по продаже имущества должника 

(корпус №24 (столовая), расположенный по адресу: Минская обл., 
г. Молодечно, по ул. Великий Гостинец, д. 67)

Наименование
Начальная цена 

продажи, бел. руб. (в 
т.ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб.

Шаг 
аукциона

Лот №1. Капитальное строение (корпус №24 (столовая)) с 
инв. №630/С-41470. Расположено по адресу: Минская обл., г. 
Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 67. Назначение: здание 
специализированное для общественного питания. Составные 
части и принадлежности: подвал, трансформаторная 
подстанция. Общая площадь – 5 378,2 кв. м. Год постройки 
– 1981. Кол-во этажей – 3. Фундамент – бетонный, стены 
– кирпичные, панельные, с ж/б колоннами, перегородки – 
кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, крыша – совмещенная 
рулонная, полы – паркет, линолеум, бетонные, дощатые. 
Проемы – деревянные. Отделка – штукатурка, облицовка 
плиткой. На праве собственности

1 120 716,00
112 

070,00
5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН ОБЪЕКТ
Кадастровый номер земельного участка – 623850100003002722, общая площадь – 0,3801 га, целевое 
назначение - для обслуживания здания корпуса №24 (столовая). Право аренды по 24.07.2044.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель: охранная зона сетей 
и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0230 га. Основание государственной регистрации: Решение 
местного исполнительного и распорядительного органа (Молодечненский районный исполнительный 
комитет) от 28.02.2014 №195 «Об изъятии и предоставлении земельных участков».
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона

ОБРЕМЕНЕНИЕ
Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося предметом ипотеки, ипотека 
прекращается в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Аукцион состоится 12.07.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Комсомольская, 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. 
Кальварийская, д. 4а, код 369. 
Получатель - РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия аукционе по продаже имущества (столовая) (Лот № 1), проводимом 12 июля 2017 г. 
(Партизанский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 
6 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений – 10.07.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра 
Объекта: И.о директора ОАО «Электромодуль» Шкода Владимир Иванович, тел. +375 (44) 779-06-59 (пн. 
- чт. с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30).
Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия.

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 
356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

Извещение о проведении 23 мая 2017 года аукционных торгов по продаже имущества, проводимых 
в электронной форме на электронной торговой площадке «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (minskestate.by)

Предмет электронных торгов (сведения о 
продаваемом имуществе)

административное помещение с инвентарным номером 
500/D-708153681, общая площадь – 119,8 кв. м 

Местонахождение продаваемого 
имущества

г. Минск, ул. Каменногорская, 47-2а

Продавец (собственник), организатор 
электронных торгов

общество с ограниченной ответственностью «БелЛитПроект», 
220036, г. Минск, пер. Домашевский,11А- 602

Оператор ЭТП 
«МИНСК-НЕДВИЖИМОСТЬ»

государственное предприятие «МГЦН», ул.К.Маркса, 39, к.10, 
220030, г.Минск

Начальная цена предмета электронных 
торгов (с учетом НДС)

119 000,00 бел. руб. 

Шаг торгов 10 процентов от начальной цены предмета электронных торгов

Сумма задатка 11 900,00 бел. руб. 
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом информационной торговой системы ЭТП 
«МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент).
Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сайте ЭТП 
по электронному адресу minskestate.by, пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать документы на 
участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № 3012104971019 
в региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583 не позднее срока окончания приема документов на участие в электронных торгах.
Дата и время начала проведения электронных торгов: 23 мая 2017 года в 11.00 (по времени на сервере 
ЭТП «МИНСК – НЕДВИЖИМОСТЬ»). 
Победителем электронных торгов признается участник электронных торгов, предложивший наибольшую 
цену за предмет электронных торгов.
В случае если электронные торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них 
подано только одним участником электронных торгов либо электронную регистрацию прошел только один 
участник, предмет электронных торгов продается этому участнику (претенденту на покупку) при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов (наивысшей цене).
Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществляется победителем электрон-
ных торгов (претендентом на покупку) в течение трех рабочих дней со дня проведения электронных торгов. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем электронных торгов (претендентом на покупку) 
заключается после предъявления продавцу копий платежных документов о перечислении суммы затрат на 
организацию и проведение электронных торгов и подписывается не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения электронных торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (претен-
дентом на покупку) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми документами осуществляется по 17.05.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Дата и время окончания срока подачи заявок: 17.05.2017 в 17.00.
Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК-
НЕДВИЖИМОСТЬ». 
По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефонам: (017) 213-68-58, 
(029) 681-00-74.
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 213-68-58, (029) 681-00-74 (ООО «БелЛитПроект»)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МИНСКИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», 
находящееся по адресу: 220073, г. Минск, ул. Тимирязева, 29, тел. + 375 17 204 34 09, 

извещает своих акционеров о покупке простых (обыкновенных акций) собственной эмиссии 
открытого акционерного общества «Минский завод отопительного оборудования» (далее – Общество) 

с целью последующей безвозмездной передачи государству. 

Количество приобретаемых обществом акций – 
35 149 штук.

Цена покупки акций – 20 копеек за одну акцию.
Дата начала срока представления предложений 

акционеров о продаже акций 21.04.2017 года.
Дата окончания срока представления предложе-

ний акционеров о продаже акций – 30.04.2017 года.
Предложение акционера направляется в пись-

менной форме заказным письмом с уведомлением о 
получении по юридическому адресу: 220073, г. Минск, 
ул. Тимирязева, 29 и должно содержать: фамилию, 
имя, отчество акционера физического лица, его ме-
сто жительства, паспортные данные (№, когда и кем 
выдан паспорт, идентификационный (личный) номер 
либо наименование для юридического лица, его место 
нахождения, учетный номер плательщика, количество 
акций, которое акционер намерен продать, дату подачи 
предложения, подпись акционера (уполномоченного 
лица акционера) и расшифровку подписи.

Дата начала покупки (заключения договоров 
купли-продажи) акций – 2 мая 2017 года.

Дата окончания покупки (заключения договоров 
купли-продажи) акций – 5 июня 2017года.

Заключение договоров купли-продажи акций бу-
дет производиться по адресу: г. Минск, ул. Револю-
ционная, 6В, в рабочие дни (понедельник – пятница) 
с 9.00 до 15.00.

Оплата приобретаемых Обществом акций будет 
производиться денежными средствами в течение 
10 календарных дней с момента заключения договора 
купли – продажи акций в следующих формах:

 работающим в Обществе акционерам – физи-
ческим лицам одновременно с выплатой заработной 
платы в наличной форме либо путем зачисления де-
нежных средств на карт-счет;

неработающим в Обществе акционерам – фи-
зическим лицам – почтовым переводом либо пере-
числением на карт-счет;

юридическим лицам – путем перечисления на 
расчетный счет.

Директор В.А. Булда

УНП 100008064

Пы тан не Прэ зі дэн туПы тан не Прэ зі дэн ту  ��

ЦІ МОЖ НА АД РА ДЗІЦЬ НЕ ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫЯ ВЁС КІ І ЦІ БЫЦЬ ОР ДЭ НУ СЯМ'І
Пра гэ та па ці ка ві лі ся пар ла мен та рыі ў кі раў ні ка дзяр жа вы

Тра ды цый на пас ля Па слан ня 
кі раў ні ка дзяр жа вы 
пар ла мен ту 
і на ро ду Бе ла ру сі дэ пу та ты 
і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 
атры ма лі маг чы масць 
за даць Прэ зі дэн ту свае 
пы тан ні. Як звы чай на, яны 
бы лі роз ныя, за кра на лі як 
тра ды цый ныя эка на міч ныя, 
па лі тыч ныя тэ мы, так і 
кан крэт ныя, ча ла ве чыя.

Дэ пу тат ад Ба ры саў скай сель-
скай акру гі №63 Та ма ра КРА СОЎ-
СКАЯ спы та ла пра бу ду чы ню бе ла-
рус кай вёс кі. Яна звяр ну ла ўва гу, 
што ў мно гіх на се ле ных пунк тах 
за кры ва юц ца шко лы, ФА Пы, да-
мы куль ту ры — як раз тыя ўста но-
вы, якія пад трым лі ва юць жыц цё 
ў сё лах. Дэ пу тат тур ба ва ла ся, як 
мож на за ха ваць пры ця галь насць 
жыц ця на зям лі.

Пад час вы ступ лен ня на Пя тым 
Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе 
Прэ зі дэнт ужо вы каз ваў ся на гэ-
ту тэ му. Ён умоў на па дзя ліў усе 
сель скія на се ле ныя пунк ты на тры 
ты пы: вёс кі, на ба зе якіх ство ра-
ны аг ра га рад кі і ў якіх, ад па вед -
на, жыц цё пра цяг ва ец ца; вёс кі — 
бы лыя цэнт ры кал га саў, у якіх
па куль яшчэ ёсць да стат ко ва на-
сель ніц тва; апош ні тып — ма лень-
кія, так зва ныя не перс пек тыў ныя 

вё сач кі, дзе жы вуць ад сі лы па ру 
дзя сят каў ча ла век. Та кія сё лы, на 
дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, мо гуць 
ад ра дзіць са мі вы хад цы з іх, як гэ-
та зра біў ён сам са сва ёй род най 
вёс кай.

Што да школ, то за крыц цё іх у 
не вя лі кіх вёс ках за ле жыць ад мэ-
та згод нас ці ў кож ным ін ды ві ду аль-
ным вы пад ку. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пад крэс ліў: тут не ста іць пы тан -
не эка на міч нае. Га лоў ная за да ча — 
каб дзе ці атрым лі ва лі год ную 
аду ка цыю, і не вя лі кія шко лы да лё-
ка не заў сё ды да юць та кую маг-
чы масць. Ад па вед на, ка лі шко ла 

за кры ва ец ца, то ўла ды вы дзя ля-
юць аў то бус, які што дзень ад во зіць 
дзя цей у ін шую на ву чаль ную ўста-
но ву. У той жа час, ка лі ў не вя лі-
кай шко ле ство ра ны нар маль ныя 
ўмо вы для на ву чан ня дзя цей, то 
за кры ваць яе нель га.

Ган на КА НА ПАЦ КАЯ, дэ пу тат 
ад Каст рыч ніц кай акру гі №97 
(г. Мінск), за да ла пы тан не, пры-
све ча нае лі бе ра лі за цыі эка но мі кі. 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ўжо не той 
час, ка лі мож на ра біць рэз кія ру хі:

— Та му я, ро бя чы ней кі крок, 
асаб лі ва за раз, — я на па чат ку ка-
заў, што за час мы пе ра жы ва ем, 

цяж кі час, з роз ных пры чын — я 
вель мі асця рож ны... Бо міль ё ны 
лю дзей за та бой. А коль кі яшчэ 
гля дзяць з на дзе яй на Бе ла русь, 
і шмат міль ё наў за ле жаць ад Бе-
ла ру сі. На шы су се дзі — бо ім хо-
чац ца сва бод на пе ра мя шчац ца па 
Бе ла ру сі. Та му мы бу дзем ра біць, 
з ад на го бо ку, кро кі па лі бе ра лі за-
цыі, а з ін ша га — мы бу дзем па-
мя таць, каб не згу біць кі ру е масць 
дзяр жа вы.

Дэ пу тат Ва ле рый КУР СЕ-
ВІЧ, Аў та за вод ская акру га №92 
(г. Мінск), па ці ка віў ся, ці мож на ап-
ты мі за ваць так зва ны транс парт-
ны па да так у за леж нас ці ад та го, 
на коль кі ін тэн сіў на вы ка рыс тоў ва-
ец ца аў та ма біль. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ска заў, што ка лі дэ пу та ты 
ўня суць та кую за ка на даў чую пра-
па но ву, ад пра ца ваў шы яе з ура-
дам, ён яе пад тры мае.

Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, дэ пу-

тат ад Ша ба ноў скай акру гі №91

(г. Мінск), пра па на ва ла кі раў ні ку 
дзяр жа вы пад тры маць ідэю на конт 
за сна ван ня ор дэ на Сям'і. Яна ар гу-
мен та ва ла гэ та тым, што ў кра і не 
ёсць ор дэн Ма ці, а баць ка як быц-
цам бы за ста ец ца ўба ку. Дэ пу тат 
лі чыць, што не аб ход на пад трым-
лі ваць прэ стыж абод вух баць коў. 
Прэ зі дэнт па зі тыў на па ста віў ся да 

та кой пра па но вы і пры знаў ся, што 
га то вы пад тры маць. Але з ага вор-
кай, што на та кую ўзна га ро ду бу-
дуць вы лу чац ца сем'і, у якіх пя цё ра 
і больш дзя цей.

Ана толь ХІ ШЧАН КА, дэ пу тат 
ад Ма гі лёў скай сель скай акру-
гі №88, спы таў пра перс пек ты вы 
і пры яры тэ ты для Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ва ўдзе ле ў та кіх ін тэ гра-
цый ных аб' яд нан нях, як Са юз ная 
дзяр жа ва, Еў ра зій скі эка на міч ны 
са юз.

— Усе на шы пе ра ва гі — у тых 
да ку мен тах, якія пры ня ты, — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Усе да ку-
мен ты, якія пад пі са ны ў рам ках Са-
юз най дзяр жа вы, ЕА ЭС, — пра віль-
 ныя, і нам трэ ба дзей ні чаць, прос-
та рэа лі зу ю чы гэ тыя да ку мен ты... 
Але нас крыў дзіць вель мі, ка лі нам 
у Ра сіі нех та там тал куе, што мы 
ледзь ве не за іх кошт жы вём, што 
мы не ча га про сім. Ні чо га па доб на-
га. Кі раў ніц тва Ра сіі так не ду мае, 
та му што той, хто пры мае ра шэн ні, 
на прык лад Прэ зі дэнт Ра сіі, — ён 
цу доў на ўсё ўзваж вае.

Па сло вах Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі, са мае га лоў нае для нас — гэ та 
роў ныя ўмо вы:

— Трэ ба прос та вы кон ваць на-
шы да моў ле нас ці і не ства раць 
вось гэ тыя пе ра ко сы, праб ле мы 
ў ра бо це прад пры ем стваў. Яны ж 
ры нач ні кі боль шыя, чым мы!.. Та му 

гэ та вы клі кае спрэч кі. Ну на рэш це 
да мо ві лі ся, што на на ступ ным Вы-
шэй шым дзяр жаў ным са ве це мы 
па пра мыс ло вай па лі ты цы вы зна-
чым ся і пры мем ра шэн ні.

Люд мі ла МА КА РЫ НА-КІ БАК, 
дэ пу тат ад Гру шаў скай акру гі 
№99 (г. Мінск), рас ка за ла Прэ зі-
дэн ту, што на ад рас Па ла ты прад-
стаў ні коў па сту па юць пра па но вы 
аб не аб ход нас ці па шы рэн ня га-
ран тыі са цы яль на га за бес пя чэн ня 
ме ды цын скіх ра бот ні каў і пра да-
стаў лен ня ім пра ва аба вяз ко ва га 
стра ха ван ня за кошт срод каў бюд-
жэ ту. Па сло вах пар ла мен та рыя, 
на зва ная праб ле ма ак ту аль ная 
для ра бот ні каў бры гад хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі і асоб, што 
аказ ва юць ме ды цын скую да па-
мо гу па цы ен там, якія па ку ту юць 
на псі хіч ны я або ін фек цый ны я за-
хвор ван ні. Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, ці 
са праў ды ў нас быць ме ды цын скім 
ра бот ні кам на столь кі не бяс печ на? 
Ака за ла ся, што не вель мі: за тры 
га ды па цяр пе лі два ча ла ве кі. Прэ-
зі дэнт у та кім вы пад ку пра па на ваў 
аба вяз ко ва ака заць пад трым ку 
гэ тым лю дзям. Але, на яго дум ку, 
не аба вяз ко ва пры маць для гэ та га 
агуль ны нар ма тыў ны акт.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

�

(Заканэчнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Цэ зій-137 і строн цый-90 
ужо прай шлі праз адзін пе ры-
яд паў рас па ду. Як шмат зям лі 
ачыс ці ла ся з та го ча су?

— У 1986 го дзе пер шы ра ды-
я цый ны ўдар прый шоў ся на ўсю 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Ка рот ка-
жы ву чыя эле мен ты на кшталт 
ёду-131 рас па лі ся хут ка. Праў-
да, чор ную спра ву для шчы та-
па доб ных за лоз зра біць усё ж 
па спе лі. Цэ зій-137 спа чат ку вы-
паў на 22,3% тэ ры то рыі кра і ны. 
На прык лад, ва Укра і не ім бы ло 
за бру джа на ка ля 7 пра цэн таў 
пло шчы, а ў Ра сіі — паў та ра 
пра цэн та еў ра пей скай част кі. 
Ця пер жа ён за стаў ся на 13,4% 
пло шчы Бе ла ру сі. Строн цый-90 
зы ход на тра піў на пло шчу ў два 
з па ло вай ра зы мен шую за тую, 
якую за няў цэ зій. Але 2% кра і ны 
пры ня лі на ся бе ўдар транс ура-
на вых эле мен таў. Іза то пы плу-
то нію-239, -240, -242 бу дуць ля-
жаць на на шай зям лі яшчэ не ад-
ну ты ся чу га доў. У плу то нію-241
пе ры яд паў рас па ду мен шы знач-
на — уся го 14,4 го да.

— Але ён пе ра ўтва ра ец ца ў 
так са ма не бяс печ ны аме ры-
цый-241, пра які апош нім ча-
сам ста лі га ва рыць шмат...

— Так, да 2056 го да коль касць 
аме ры цыю ў гле бе бу дзе рас ці. 
А зні жац ца бу дзе па воль на, бо 
іза топ мае пе ры яд паў рас па ду ў 
432 га ды. Пры чым лі чыц ца, што 
пе ры яд поў на га рас па ду рэ чы ва 
на сту пае толь кі пас ля 10 пе ры я-
даў паў рас па ду.

Але да вай це пра со чым, як 
утва ра ец ца аме ры цый. Транс-
ура на выя эле мен ты рэ ак тар 
вы кі нуў на тэ ры то рыі Ра сіі, Бе-
ла ру сі і Укра і ны. 97% з та го, што 
тра пі ла на Бе ла русь, ля жыць на 
тэ ры то рыі Па лес ка га дзяр жаў-
на га ра ды я цый на-эка ла гіч на га 
за па вед ні ка. У аме ры цый пе-

ра ўтва ра ец ца плу то ній-241. Па 
экс перт ных ацэн ках, па-за ме-
жа мі за па вед ні ка зна хо дзіц ца 
не больш за 50 гра маў рэ чы ва. 
Ін сты тут ра ды я ло гіі ня даў на 
пра во дзіў спе цы яль ныя тэс ты. 
Ма ла ко і буль ба з хат ніх гас па-
да рак, раз ме шча ных ка ля ме жаў 
за па вед ні ка ў Бра гін скім, На раў-
лян скім і Хой ніц кім ра ё нах спе-
цы яль на пра вя ра лі ся на аме ры-
цый. Пры бо ры яго не знай шлі. 
Хоць ад чу валь насць у іх вель мі 
вы со кая — адзін мі лі бе ке рэль на 
кі ла грам. А гэ та зна чыць, ка лі ён 
там і ёсць, то яго на столь кі ма ла, 
што на ват не рэ гіст руе спе цы-
яль ная апа ра ту ра.

— А якая ра бо та вя дзец ца 
не па срэд на ў за па вед ні ку?

— Ён рас кі нуў ся на 216 ты-
ся чах гек та раў зям лі. 68 ты сяч 
з іх зай мае экс пе ры мен таль на-
гас па дар чая зо на. Тут ство ра ны 
экс пе ры мен таль ныя пча ла па се-
ка, сад. Больш за 20 га доў тут 
ужо раз вод зяць ко ней. Сфар мі-
ра ваў ся на ват се лек цый ны ма сіў 
па род. У 2006 го дзе за па вед нік 
быў уклю ча ны ў спіс пле мян ных 
гас па да рак кра і ны. Нам гэ ты 
во пыт важ ны ў пла не раз віц ця 

ко не га доў лі ва ўмо вах ра дые ак-
тыў на га за брудж ван ня.

— На за бру джа ных тэ ры то-
ры ях у Бе ла ру сі жы ве больш 
за міль ён ча ла век. Ся род іх — 
больш за 170 ты сяч дзя цей ва 
ўзрос це ад 3 да 18 га доў. Як 
яны азда раў ля юц ца? І як у гэ-
тым нам да па ма гае за меж жа?

— З 2005 го да ўрад Япо ніі 
рэа лі зуе пра гра му «Ка ра ні тра-
вы». У на шы па цяр пе лыя ра ё-
ны япон цы па ста ві лі ме ды цын -
скай тэх ні кі на су му больш за 
3 міль ё ны до ла раў. Да па мог 
нам і Кі тай. Гэ тая кра і на ўкла ла 
4,5 міль ё на до ла раў у рэ кан-
струк цыю Го мель ска га аб лас но-
га кар дыя ла гіч на га дыс пан се ра, 
а так са ма па ста ві ла ме ды цын-
скай і кам п'ю тар най тэх ні кі на 
2,5 міль ё на. І гэ та толь кі адзін-
ка выя пры кла ды...

— Мы кі ру ем ся За ко нам «Аб 
са цы яль най аба ро не гра ма дзян, 
па цяр пе лых ад ка та стро фы на 
ЧА ЭС і ад ін шых ра ды я цый ных 
ава рый», — да дае на чаль нік 
ад дзе ла са цы яль най аба ро ны і 
пра ва вой ра бо ты Дэ парт амен-
та На тал ля КАХ НОЎ СКАЯ. — 
Пры ня ты ён у 2009 го дзе. Згод на 

з ім, усе дзе ці, якія жы вуць на 
за бру джа ных тэ ры то ры ях, ма-
юць пра ва на бяс плат нае азда-
раў лен не тэр мі нам да ад на го 
ме ся ца. Яны ад праў ля юц ца ў 
дзі ця чыя рэ абі лі та цый на-азда-
раў лен чыя цэнт ры. На тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі па ра шэн ні кі раў-
ні ка дзяр жа вы бы ло ство ра на 
9 та кіх уста ноў ва ўсіх рэ гі ё нах, 
а ця пер іх ужо на ліч ва ец ца 12. 
Та кія цэнт ры здоль ны пры маць 
дзя цей цэ лы мі кла са мі, каб не 
па ру шаць на ву чаль ны пра цэс. 
Яны атрым лі ва юць і спе цы фіч-
нае хар ча ван не: у ра цы ён ува-
хо дзіць шмат ры бы, пек ці наў, са-
да ві ны і га род ні ны. І пра хо дзяць 
праз поў нае ме ды цын скае аб-
сле да ван не, са на тор на-ку рорт-
нае ля чэн не.

Але дзі ця чыя рэ абі лі та цый на-
азда раў лен чыя цэнт ры мо гуць 
пры няць за год толь кі 60 ты сяч 
дзя цей. У той час як на за бру-
джа най тэ ры то рыі іх жы ве ка ля 
170 ты сяч. Та му па маг чы мас ці 
за куп ля юц ца пу цёў кі і ў ін шыя 
дзі ця чыя са на то рыі. Агу лам жа 
за год азда раў ля ец ца больш за 
80 ты сяч дзя цей. Ле тась на гэ-
та бы ло за тра ча на 72 міль ё ны 
руб лёў.

— А ка лі ка заць пра ма ла-
дых спе цы я ліс таў?

— За апош нія два га ды толь-
кі ў Го мель скай воб лас ці бы ло 
па бу да ва на 180 ква тэр. Но вае 
жыл лё з'я ві ла ся ў На роў лі, Ча-
чэр ску, Хой ні ках, Кар ме, Бра гі-
не, Вет цы. Яно ўзво дзіц ца для 
ма ла дых спе цы я ліс таў, на кі ра-
ва ных на ра бо ту на тэ ры то рыю, 
дзе ўзро вень за брудж ван ня пе-
ра вы шае 5 кю ры на квад рат ны 
кі ла метр. І ка лі ма ла ды спе цы я-
ліст за клю чыць кант ракт ад ра зу 
на пяць га доў, то яму вы пла цяць 
300 ба за вых ве лі чынь.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by

ПАС ЛЯ ЧАР НО БЫ ЛЯ. ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
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Адна з вуліц вёскі Судкова, пацярпелага ад чарнобыльскай аварыі 
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Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Мір нае жыц цё ў Бе ла ру сі і тэ ры та ры яль ная цэ лас-
насць дзяр жа вы на дзей на аба ро не ны, за явіў Прэ зі дэнт. 
«Ро бя чы стаў ку на дып ла ма тыю, мы, тым не менш, 
не мо жам вы клю чыць лю бо га па ва ро ту па дзей. Аб-
васт рэн не між на род на га ста но ві шча вы лу чае на пер-
шы план пы тан ні знеш няй і ўнут ра най бяс пе кі на шай 
мі ра лю бі вай дзяр жа вы. Най больш важ кім ар гу мен-
там, здоль ным асту дзіць га ра чыя га ло вы, з'яў ля ец ца 
бе ла рус кая ар мія. Яна ма біль ная, доб ра на ву ча ная і 
ўзбро е на су час ны мі срод ка мі вя дзен ня бою. На род 
Бе ла ру сі мо жа быць упэў не ны, што мір нае жыц цё ў на-
шай дзяр жа ве, яе тэ ры та ры яль ная цэ лас насць на дзей-
на аба ро не ныя», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Важ ны той факт, што па вы сіць свой аба рон ны па-
тэн цы ял Бе ла русь шмат у чым змаг ла ўлас ны мі сі-
ла мі. Аб ноў ле ныя срод кі су вя зі і на ві га цыі, парк ву-
чэб на-ба я вых са ма лё таў. «У кра і не ство ра на но вая 
ва ен на-пра мыс ло вая га лі на ра ке та бу да ван ня, якая, 
да рэ чы, раз ві ва ец ца вель мі бур на. У 2016 го дзе прай-
шла па спя хо выя вы пра ба ван ні і па стаў ле на ў вой скі 
ай чын ная ра кет ная сіс тэ ма зал па ва га агню «Па ла нэз», 
якая з'яў ля ец ца эфек тыў най збро яй стрым лі ван ня», — 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў больш ак тыў на 
пры цяг ваць срод кі пры ват на га біз не су для ства рэн-
ня ва ен най пра дук цыі. Гэ та да зво ліць раз ліч ваць на 
сур' ёз нае па ве лі чэн не экс пар ту па доб най пра дук цыі і 
ўдзель ні чаць у раз віц ці між на род най ка а пе ра цыі. Сён-
ня асар ты мент аба рон на га сек та ра Бе ла ру сі — адзін з 
са мых шы ро кіх у Еў ро пе: ад сіс тэм па ра жэн ня да срод-
каў раз вед кі і ра дыё элект рон най ба раць бы, ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Ад нак якой бы дас ка на лай ні бы ла су час ная зброя, 
для ар міі асаб лі ва важ ныя доб ра на ву ча ныя, вер ныя 
Ра дзі ме, моц ныя ду хам сал да ты і афі цэ ры. Вар та ўдзя-
ляць яшчэ боль шую ўва гу якас ці пад рых тоў кі аса бо ва га 
скла ду, яго па тры я тыч на му вы ха ван ню. Кож ны па ві нен 
глы бо ка ўсве дам ляць аса біс тую да тыч насць да аба ро-
ны Ай чы ны і ад каз насць за ўма ца ван не яе ру бя жоў», — 
да даў Прэ зі дэнт.

ДЗЕ ЛЯ БУ ДУ ЧЫ НІ
Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, у апош нія га ды бе ла рус-

кая ахо ва зда роўя зра бі ла знач ны крок на пе рад. Па 
якас ці ака зан ня ме ды цын скіх па слуг Бе ла русь вы хо-
дзіць на лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў све це. У кра і не ство ра на 
строй ная сіс тэ ма ака зан ня мед да па мо гі: аб лас ныя, 
га рад скія клі ні кі, участ ко выя баль ні цы і ФА Пы — для
кож на га ўзроў ню вы зна ча ны пе ра лік умя шан няў. 
У РНПЦ пры мя ня юц ца най ноў шыя тэх на ло гіі, якія і пад-
цяг ва юць за са бой усю ме ды цын скую га лі ну. У та кіх 
спе цы я ліс таў, як, на прык лад, кі раў нік РНПЦ транс план-
та цыі ор га наў і тка нак Алег Ру мо, па чы на юць ву чыц ца 
ін шыя, мо ладзь, якая пры хо дзіць з ВНУ.

У рэс пуб лі цы ство ра на эфек тыў ная сіс тэ ма ахо вы 
зда роўя ма ці і дзі ця ці. «Дзі ця чая і ма ця рын ская смя рот-
насць у нас на столь кі ніз кая, што Бе ла русь па гэ тым 
па каз чы ку ста іць у ад ным шэ ра гу з са мы мі раз ві ты мі 
дзяр жа ва мі. І мы гэ тым па пра ве га на рым ся. Вар та 
да лей ука ра няць вы со кія тэх на ло гіі ў ра дзіль ных да-
мах і пе ры на таль ных цэнт рах», — упэў не ны Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ад нак, па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, нель га 
вы пус каць з-пад ува гі пер ша снае звя но, дзе яшчэ ёсць 
праб ле мы. На прык лад, аб слу гоў ван не жы ха роў вё сак, 
шэ ра гу рай цэнт раў, ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця ў якіх 
мен шая, чым у га ра дах. «Та му, па-пер шае, не аб ход на 
за бяс пе чыць больш якас ную ўра чэб ную і сяст рын скую 
да па мо гу. Вар та больш ак тыў на ўка ра няць пе ра да выя 
ме ды цын скія тэх на ло гіі. Па-дру гое, укам плек та ваць 
шта ты ўста ноў ахо вы зда роўя ква лі фі ка ва ны мі ме ды-
цын скі мі ра бот ні ка мі. Па-трэ цяе, хут кая ме ды цын ская 
да па мо га ўсю ды, а перш за ўсё на вёс цы, па він на аказ-
вац ца апе ра тыў на і ў поў ным аб' ёме», — за па тра ба ваў 
кі раў нік дзяр жа вы. Піль ная ўва га па він на быць удзе ле-
на так са ма па вы шэн ню да ступ нас ці ды яг нас тыч ных 
па слуг, у тым лі ку ў глы бін цы.

Дзяр жа ва заў сё ды бу дзе пад трым лі ваць та ле на ві-
тых і твор чых асоб, за явіў Прэ зі дэнт, «асаб лі ва тых, хто 
сва і мі ра бо та мі на тхняе міль ё ны лю дзей, пра слаў ляе 
на шу кра і ну». «Ня праў да, што ў нас ня ма гро шай на 
пад трым ку та ле на ві тых лю дзей. Ска жу шчы ра, мо жа, 
гэ та ка мусь ці не спа да ба ец ца: та лен таў не ха пае, якім 
трэ ба за пла ціць. Да вай це гэ тых лю дзей, мы бу дзем іх 
пад трым лі ваць, але толь кі та ле на ві тых. Та ле на ві ты — 
па кла дзі на стол вы нік, атры май і гро шы, і пры знан не. 
Так па він на быць заў сё ды. Для та ле на ві та га ча ла ве ка 
гро шы не га лоў нае. Гэ та важ на, але не га лоў нае. Яму 
трэ ба пры знан не, па ва га, яго па він ны ве даць у гра мад-
стве. Але ча му толь кі з па да чы Прэ зі дэн та мы па чы на ем 
рас круч ваць на шы та лен ты і вы со кія да сяг нен ні?»

У бе ла рус ка га на ро да вы дат ная лі та ра ту ра, му зы-
ка, жы ва піс, ар хі тэк ту ра, якія сіл ку юць і якія вар тыя 
за хап лен ня. «Нам да ра гая на ша вы раз ная мо ва, якую 
трэ ба бе раг чы, вы ву чаць і раз ві ваць. Нам па кі ну тая ў 
спад чы ну ге ра іч ная гіс то рыя, якую не аб ход на па мя таць 
і на паў няць но вы мі здзяйс нен ня мі, каб з год нас цю пе-
ра даць на ступ ным па ка лен ням бе ла ру саў. Гэ та каш-
тоў ныя склад ні кі, якія да зва ля юць не згу біц ца ся род 
мност ва на цый і на род нас цяў, ад чу ваць ся бе адзі най 
са ма быт най сям' ёй, ша на ваць сваю сва бо ду і не за леж-
насць», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Для ўсіх Бе ла русь ста ла пры кла дам мі ра люб нас ці, 
та ле рант нас ці і між на цы я наль на га бра тэр ства. І тут мы 
па він ны вы ка заць шчы рую ўдзяч насць усім рэ лі гій ным 
кан фе сі ям, прад стаў ні кам на цы я наль ных ды яс пар, якія 
сва ёй кан струк тыў най, гу ма ніс тыч най па зі цы яй кан-
са лі ду юць на ша гра мад ства», — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы. «Та кая куль тур ная і рэ лі гій ная раз на стай насць 
не з'яў ля ец ца яб лы кам раз ла ду, як у ін шых кроп ках 
пла не ты, а слу жыць уза ем на му ўзба га чэн ню. Гэ та га 
ўда ец ца да сяг нуць дзя ку ю чы ўзва жа най, мэ та на кі ра-
ва най па лі ты цы дзяр жа вы, і ў гэ тым пла не нам зайз-
дрос цяць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Каб за ха ваць у не да ты каль нас ці су ве рэ ні тэт ма-
ла дой бе ла рус кай дзяр жа вы, трэ ба шмат ча го. Але ў 
пер шую чар гу — адзін ства і яшчэ раз адзін ства ўсіх 
нас, уся го бе ла рус ка га на ро да. Гэ та не прос та сло вы. 
Гэ та ня ўхіль ны за кон, вы пра ца ва ны на асно ве на ша га 
гіс та рыч на га во пы ту», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: «Ка лі на цыя адзі-
ная, яна ў ста не вы ра шыць важ ней шыя за да чы, та му 
што яна мо жа ма бі лі за вац ца і скан цэнт ра ваць на ма ган-
ні на пры яры тэт ных кі рун ках. За чвэрць ста год дзя сва-
ёй не за леж нас ці мы не раз пе ра кон ва лі ся ў гэ тым».

За вяр ша ю чы свой зва рот да на ро да і пар ла мен та, 
бе ла рус кі лі дар ска заў пра тое, што яго хва люе як 
кі раў ні ка дзяр жа вы. «Ста год дзя мі наш на род раз дзі-
ра лі, ра ба ва лі, зні шча лі, у леп шым вы пад ку прос та не 
за ўва жа лі. Та му ён заў сё ды ма рыў аб сва бо дзе. Каб, ні 
на ко га не агляд ва ю чы ся, жыць сва ім ро зу мам, акуль-
тур ваць род ную зям лю, каб раз ві ваць на цы я наль ныя 
тра ды цыі і куль ту ру, мір на пра ца ваць дзе ля ся бе і сва іх 
дзя цей, на ка рысць шмат па кут най Ра дзі мы, — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт. — І вось ма ра спраў дзі ла ся. Мы жы вём 
у не за леж най дзяр жа ве. Ней ма вер на цяж ка бы ло за ва-
я ваць гэ тую сва бо ду. Але знач на ця жэй бу дзе ад ста яць 
яе. Сён ня, ка лі свет сча піў ся ў но вай геа па лі тыч най 
схват цы, мы гэ та ра зу ме ем з асаб лі вай васт ры нёй. 
І не толь кі ра зу ме ем, але ўжо ад чу ва ем».

Бе ла русь ва ло дае моц ным эка на міч ным па тэн цы-
я лам, які вы ста яў пад уда ра мі су свет ных кры зі саў. 
«Ня гле дзя чы ні на што, мы заў сё ды пра цяг ва лі іс ці 
на пе рад, уклад ва лі срод кі ў ма дэр ні за цыю прад пры ем-
стваў, са цы яль нае раз віц цё, зна хо дзі лі сяб роў і парт-
нё раў па ўсім све це, асвой ва лі но выя рын кі збы ту для 
на шай пра дук цыі. Та му сён ня ма ем усё, каб пад няць 
эка но мі ку, за пус ціць най важ ней шыя пра ек ты, на даць 
но вы ім пульс дзе ла вой іні цы я ты ве і твор чай энер гіі 
лю дзей, — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Га лоў-
нае — мець во лю да пе ра мо гі, ве ру ва ўлас ныя сі лы. 
Гэ та зна чыць, што ўсё ў на шых ру ках. І мы ўсё ўме ем 
ра біць. І мы з ва мі гэ та зро бім».

Па вод ле БЕЛ ТА.

У Аваль най за ле До ма ўра да пад час 
Па слан ня Прэ зі дэн та пры сут ні ча лі не 
толь кі дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-
коў і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі. На гэ та 
знач нае дзяр жаў нае ме ра пры ем ства 
бы лі за про ша ны кі раў ні кі мі ніс тэр стваў 
і ве дам стваў, прад стаў ні кі гра мад скіх і 
між на род ных ар га ні за цый, кі раў ні кі вя-
ду чых СМІ, дып ла ма ты... Для кож на га 
вы ступ лен не кі раў ні ка дзяр жа вы ня се 
пэў ны сэнс. «Звяз да» па ці ка ві ла ся, што 
ўдзель ні кі ме ра пры ем ства вы нес лі для 
ся бе з Па слан ня Прэ зі дэн та да бе ла рус-
ка га на ро да і На цы я наль на га схо ду.

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі:

— Важ на бы ло тое, што аб мер ка ван не 
тэ мы лі бе ра лі за цыі, зняц ця ад мі ніст ра цый-
ных бар' е раў, раз ня во лен ня дзе ла вой іні цы я-
 ты вы для раз віц ця біз не су — гэ та, зноў жа, 
бы ло ска рэ лі ра ва на з дум кай пра тое, што 
ад каз насць за лю дзей, якія пра цу юць на гэ-
тых прад пры ем ствах, у ар га ні за цы ях — яна, 
на ту раль на, ля жыць на най маль ні ку. Та му 
ўсё-та кі, зы хо дзя чы з та го, што ў нас ня ма 
ба га тых пры род ных рэ сур саў, вя лі кіх фі нан-
са вых рэ зер ваў, у нас ёсць са мае га лоў нае 
ба гац це — гэ та лю дзі. І та му на ву чан не, зда-
роўе, па ве лі чэн не пра цяг лас ці жыц ця, за ха-
ван не са цы яль ных га ран тый — гэ та сфе ра, у 
якой дзяр жа ва па він на пры маць са мы вя лі кі 
ўдзел.

Яшчэ ад на важ ная тэ ма гу ча ла — гэ та 
на шы сель скія тэ ры то рыі. І па гля дзі це, як 
шчы ра бы ло ска за на пра тое, што ў кож най 
кан крэт най сі ту а цыі не аб ход на раз гля даць 
кож ную кан крэт ную вёс ку, кож ную кан крэт-
ную шко лу, кож нае кан крэт нае прад пры ем-
ства і гля дзець, які бу дзе лёс тых лю дзей, 
якія жы вуць на гэ тых тэ ры то ры ях і што мож-

на зра біць для та го, каб на ша вёс ка толь кі 
раз ві ва ла ся. Ра зам з тым цал кам рэ аль нае 
ба чан не та го, што ўсё-та кі сён ня ўрба ні за цыя 
за кра ну ла і нас. І нель га лю дзей гвал там 
пры му сіць не дзе жыць.

Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі-
я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі-
ра ван ні:

— Прэ зі дэнт за кра нуў у Па слан ні тэ мы ад 
праб лем эка на міч на га раз віц ця да праб лем, 
звя за ных з кож ным ча ла ве кам. Я мяр кую, 
што вы вад мож на зра біць сён ня адзін: мы 
як быц цам бы хут ка ідзём, вы ра ша ем мно гія 
пы тан ні і ў эка но мі цы, і ў са цы яль най сфе ры, 
але прос та трэ ба па ска раць крок, па ска раць 
наш рух пры ра шэн ні тых праб лем, якія бы лі 
сён ня аба зна ча ны.

Мі ха іл ОР ДА, стар шы ня Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі:

— Пад час што га до ва га Па слан ня кі раў-
ні ка дзяр жа вы Прэ зі дэнт удак лад няе шлях 
раз віц ця як гра мад ства, так і эка но мі кі. Пя ты 
Усе бе ла рус кі на род ны сход вы зна чыў на пяць 
га доў і стра тэ гію, і як мы бу дзем раз ві ваць 
тыя ці ін шыя га лі ны, і за ня тасць, і на шу пра-
мыс ло васць. Але што га до вае ўдак лад нен не 
— не аб ход на. Бо ёсць роз ныя пы тан ні, якія 
не аб ход на аб мер ка ваць. Га лоў нае, што Прэ-
зі дэнт дак лад на ўжо на год ста віць за да чы, 
якія мы па він ны вы ра шаць усе ра зам.

Са мым га лоў ным з'яў ля ец ца на ступ ны 
прын цып — са цы яль насць дзяр жа вы, яе раз-
віц ця за ста ец ца. Гэ та тое, што сён ня за ма-
ца ва на ў на шай Кан сты ту цыі. І Бе ла русь — 
гэ та са цы яль ная дзяр жа ва. Гэ та тое, што 
кож ны ча ла век мае пра ва на пра цу і на год-
ную за ра бот ную пла ту. Гэ та Прэ зі дэнт яшчэ 
раз пад крэс ліў.

Ігар МАР ЗА ЛЮК, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка цыі, 
куль ту ры, на ву цы:

— Па слан не — гэ та тра ды цыя, якой сот ні 
га доў. Гэ та агуль на еў ра пей скі і агуль на хрыс-
ці ян скі эле мент куль ту ры — зва рот кі раў ні ка 
дзяр жа вы да на ро да. Ён пе ра гу ка ец ца з пры-
ня тай яшчэ з біб лей скіх ча соў тра ды цы яй ар-
ты ку ля цыі ней кіх важ ных рэ за нанс ных рэ чаў 
для ўся го со цы у му. У прын цы пе лю бы свец кі 
ма нарх, прэ зі дэнт апе ля ваў да гэ тай ка на-
ніч най тра ды цыі, якая бы ла звя за на яшчэ 
з усі мі гэ ты мі ню ан са мі. Гэ та вель мі важ на, 
та му што ў та кім Па слан ні кі раў нік дзяр жа вы 
акрэс лі вае сут нас ныя ма гіст раль ныя кі рун кі і 
апе люе да лю дзей, якія яго аб ра лі. Гэ та вель-
мі важ ны пра мы ме ха нізм ка му ні ка цыі па між 
ула дай і ўсі мі гра ма дзя на мі кра і ны.

Аляк сандр ШУ МІ ЛІН, стар шы ня Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях:

— Трэ ба, каб не толь кі ў Ака дэ міі на вук, 
а ўво гу ле, каб ма ла дыя лю дзі за ста ва лі ся ў 
на ву цы. Тут, без умоў на, не аб ход на ства рыць 
усе ўмо вы для та го, каб ма ла ды ча ла век мог 
рэа лі за ваць свае за дум кі. Усё-та кі, у на ву-
ку не столь кі пры хо дзяць па гро шы, коль кі 
дзе ля та го, каб не ча га да сяг нуць, са ма рэа-
лі за вац ца, ства рыць тое, ча го да гэ та га ні хто 
не ства раў. У нас для гэ та га ёсць не толь кі 
Ака дэ мія на вук. У нас сён ня ство ра на дзе сяць 
тэх на пар каў па ўсёй Бе ла ру сі. Гэ та як раз тыя 
пля цоў кі, ку ды ча ла век мо жа прый сці і сваю 
ідэю як мі ні мум пе ра ўтва рыць у до след ны 
ўзор, а ў перс пек ты ве і ў біз нес. Мы пра во-
дзім свой кон курс іна ва цый ных рас пра цо вак. 
Як па каз вае прак ты ка, пер шыя пра ек ты, якія 
мы пад тры ма лі, сён ня ўжо вы хо дзяць на пэў-
ныя біз не сы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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