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— Ма ем пра ва ска заць, што 
транс парт нi кi ця пер, як i ме ды кi, 
на ва ен ным ста но вi шчы. Па гро за 
для iх iс нуе, як для ўсiх, але яны не 
мо гуць сыс цi на «ад да лен ку», узяць 
ра бо ту з са бой да моў, па вiн ны пра-
ца ваць дак лад на i эфек тыў на.

— Так, транс парт нi кi, як i ме ды кi, 

зна хо дзяц ца на пе ра да вой. Пра ца кi-

роў цаў, ма шы нiс таў, пра вад нi коў, пi-

ло таў i сцю ар дэс звя за на з цес ны мi 

кан так та мi з людзь мi. З усi мi на ступ-

ства мi, якiя ад сюль вы ця ка юць. Гэ та 

азна чае, што кож на му трэ ба ду маць i 

пра тое, каб вы кон ваць рэ ка мен да цыi 

ме ды каў ва ўмо вах пан дэ мii. Яны ро-

бяць гэ та з на шай да па мо гай. Iн шая 

рэч, што эпi дэ мiч ная аб ста ноў ка знач-

на паў плы ва ла на аб' ёмы па слуг, якiя 

аказ ва юць транс парт нi кi (па не за леж-

ных ад нас аб ста вi нах), але пры чын 

для пе ра сця ро гi менш не ста ла.

— Да рэ чы, рас ка жы це, як пан дэ-
мiя «пад рэ за ла кры лы» транс пар ту 
i та кiм чы нам на ўпрост уплы вае на 
эка но мi ку.

— Ра ней Бе ла рус кая чы гун ка ў 

дзень пе ра во зi ла 150–200 ты сяч па-

са жы раў, ця пер уся го 15 ты сяч. Не да-

вы ка нан не па каз чы ка «гру за а ба рот» 

скла дае 12,1 %, «па са жы ра а ба рот» — 

48,3 %, «экс парт па слуг» — 27,6 %.

Коль касць па са жы раў, пе ра ве-

зе ных авiя кам па нi яй «Бел авiя», да 

ана ла гiч на га пе ры я ду мi ну ла га го да 

не пе ра вы шае 8 %, па са жы ра а ба рот 

вы кон ва ец ца на 9,3 %.

На дзяр жаў ным прад пры ем стве 

«Бе ла эра на вi га цыя» ад зна ча ец ца знi-

жэн не аб' ёмаў ра бо ты на 70 %.

У На цы я наль ным аэ ра пор це Мiнск 

iс тот на не да вы кон ва юц ца па каз чы-

кi «са ма лё тавы ле ты» i «па са жы ра  -

а ба рот».

На 4,4 % знi зiў ся аб' ём пе ра во зак 

дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мiн скi 

мет ра па лi тэн». Упа лi да хо ды па вы-

руч цы i на дзяр жаў ным прад пры ем-

стве «Мiнск транс».

Знi жэн не асноў ных тэх нi ка-эка-

на мiч ных па каз чы каў у па раў на ннi з 

ад па вед ным пе ры я дам 2019 го да ад-

зна ча ец ца ў аб лаў тат ран сах. На 60 % 

змен шы лi ся да хо ды па па са жыр скiх пе-

ра воз ках. За гру жа насць ру хо ма га са-

ста ву ў га дзi ны пiк скла дае 50-58 %.

Па вод ле апе ра тыў най iн фар ма цыi, 

у бя гу чым кра са вi ку ў па раў на ннi з 

кра са вi ком 2019-га аб' ём вы руч кi ад 

рэа лi за цыi ўсiх вi даў транс парт ных па-

слуг упаў на 34,2 %. Пры гэ тым аб' ём 

ра бо ты, што вы кон ва ец ца транс парт-

нi ка мi на га рад скiх i пры га рад ных па-

са жыр скiх пе ра воз ках, за хоў ва ец ца 

на ра ней шым уз роў нi пры iс тот ным 

знi жэн нi па са жы ра па то ку.

Вы пра вiль на ка жа це, што гэ та 

аказ вае не га тыў ны ўплыў на эка но-

мi ку кра i ны.

Да та го ж мно гiя ра бот нi кi транс-

парт ных прад пры ем стваў зна хо дзяц-

ца ў пра цоў ных i са цы яль ных ад па-

чын ках. Ёсць у га лi не i вы пад кi за хвор-

ван ня на ка ра на вi рус.

У мен шай сту пе нi эпi дэ мi я ла гiч ная 

сi ту а цыя за кра ну ла да рож ныя прад-

пры ем ствы. Аб лдар бу ды, аў та да ры, 

да рож на бу даў нi чыя трэс ты пра цяг-

ва юць пра ца ваць у штат ным рэ жы ме 

i без пра сто яў. Пер са нал у поў ным 

аб' ёме за бяс пе ча ны срод ка мi iн ды вi-

ду аль най ахо вы.

Ха рак тэр на, што два цэ хi КУП 

«Мiнск аб лдар буд», якiя ра ней шы лi 

спец воп рат ку, ця пер асво i лi i вы раб-

ля юць ахоў ныя мас кi. Па шыў ма сак 

асвое ны i ў КУП «Вi цеб скабл дар буд».

— Не ве даю, цi iнi цы я ва лi вы 
пе рад Фе дэ ра цы яй праф са юзаў i 
ўра дам пы тан не аб па ве лi чэн нi зар-
пла ты сва iм лю дзям на лi нii (як ме-
ды цын скiм, а ця пер i са цы яль ным 
ра бот нi кам). Маг чы ма, прад пры ем-
ствы зной дуць (ужо знай шлi) унут-
ра ныя рэ зер вы. Але, на пэў на ж, у 
га лi не неш та ро бiц ца для та го, каб 
яшчэ больш эфек тыў на пра ца ва ла 
ўлас ная са цы яль ная сфе ра — ра бi-
лi ся са цы яль ныя вы пла ты, ка лi яны 
пра ду гле джа ны, дзей нi ча лi да мы 
ад па чын ку i свае са на то рыi i гэ-
так да лей. Што кан крэт на, Мi ка лай 
Мi ка ла е вiч?

— Трэ ба мець на ўва зе, што ў пы-

тан нях за ра бот най пла ты i яе па вы-

шэн ня транс парт нi каў нель га па раў-

ноў ваць з ме ды ка мi. Ме ды кi фi нан су-

юц ца з бюд жэ ту, а транс парт нi кi, як 

пра вi ла, што за ро бяць — тое i атры-

ма юць.

Ва ўмо вах ска ра чэн ня аб' ёмаў ра-

бот на прад пры ем ствах транс парт най 

га лi ны ў рам ках нор маў за ка на даў-

ства аб пра цы пры ня ты ме ры, на кi ра-

ва ныя, у пер шую чар гу, на за ха ван не 

пра цоў ных ка лек ты ваў, зме ну рэ жы-

маў ра бо ты з уста ля ван нем ня поў най 

за ня тас цi ра бот нi каў як з iнi цы я ты вы 

най маль нi ка, так i з iнi цы я ты вы ра-

НО ВЫ ПЛАН ГО ЭЛ РО 
АД... ПРАФ СА ЮЗАЎ

На пы тан нi ка рэс пан дэн та 
«Звяз ды» ад каз вае 
стар шы ня Рэс пуб лi кан ска га 
ка мi тэ та Бе ла рус ка га праф са ю за 
ра бот нi каў транс пар ту 
i ка му нi ка цый «Бел Пра фТранс» 
Мi ка лай МА ЦЮК.

Старшыня рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў транспарту і камунікацый 
Мікалай МАЦЮК і намеснік старшыні Наталля РУСАКОВІЧ.

За работай – швачка 4-га разра-
ду Наталля МАЖАР (справа) і рас-
кройшчык матэрыялаў 5-га раз-
раду Алена ЦЕРАМАВА з філіяла 
«Рамонтна-механічны завод» 
ДП «Мінсктранс». 

Перадача ахоўных медыцынскіх масак ад транспартнікаў установам аховы здароўя.Перадача ахоўных медыцынскіх масак ад транспартнікаў установам аховы здароўя.

На такіх прыгажунах дастаўляюцца ў Беларусь гуманітарныя грузы.

бот нi ка, за бес пя чэн-
не вод пус каў без за-
ха ван ня за ра бот най 
пла ты ўсiм ах вот ным, 
аб' яў лен не пра стою 
пры знач ным па мян-
шэн нi аб' ёмаў ра бо ты 
аль бо iх ча со вай ад-
сут нас цi.

Ад ным з важ ных 
кi рун каў дзей нас цi 
«Бел Пра фТран са» ў 
та кой сi ту а цыi з'яў ля-
ец ца кант роль за вы-
ка нан нем нор маў ка лек тыў ных да га-
во раў на прад пры ем ствах га лi ны.

У ця пе раш нi час, ня гле дзя чы на 
скла да ную эпi дэ мi я ла гiч ную аб ста ноў-
ку, аў та транс парт ныя прад пры ем ствы 
за бяс печ ва юць бес пе ра бой ную ра бо ту 
пры га рад на га i га рад ско га транс пар-
ту як важ на га склад нi ка нар маль на га 
функ цы я на ван ня эка но мi кi i са цы яль-
най сфе ры Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

— Вер нем ся яшчэ раз да той сi ту а  -
цыi, ка лi рэа лi за цыя су праць э пi дэ-
мiч ных аб ме жа валь ных ме ра пры ем-
стваў па цяг ну ла за са бой рэз кае знi-
жэн не па са жы ра а ба ро ту на транс-
пар це агуль на га ка ры стан ня...

— Тут спра ва хут чэй не ў аб ме жа-
валь ных ме ра пры ем ствах, а ў за ка-
на мер най рэ ак цыi на сi ту а цыю з бо ку 
са мо га на сель нiц тва. Iнакш i быць 
не маг ло. Ка неш не ж, гэ та пры вя-
ло да знач на га знi жэн ня вы руч кi ад 
рэа лi за цыi транс парт ных па слуг на 
рэ гу ляр ных га рад скiх i пры га рад ных 
пе ра воз ках, якiя ажыц цяў ля юц ца па 
фiк са ва ных та ры фах.

Вы руч ка ад про да жу ра за вых бi ле-
таў на пра езд у рэ гу ляр ных зно сi нах 
мае ад моў ную ды на мi ку, у кра са вi ку 
2020 го да ў па раў на ннi з са ка вi ком 
вы руч ка знi зi ла ся на 45 %: на пры га-
рад ных марш ру тах — на 33 %, мiж га-
род нiх — на 46 %.

Мы ад рэ ага ва лi на сi ту а цыю, Бе ла-
рус кiм праф са юзам транс пар ту i ка-
му нi ка цый у Фе дэ ра цыю праф са юзаў 
Бе ла ру сi бы лi на кi ра ва ныя пра па но вы 
па ста бi лi за цыi аб ста ноў кi на прад-
пры ем ствах га лi ны для на кi ра ван ня iх 
на раз гляд у Са вет Мi нiст раў.

Мы пра па на ва лi ўста на вiць на пе-
ры яд з 1 мая да 31 снеж ня 2020 го да 
ну ля вую стаў ку па ПДВ пры вы ка нан-
нi пе ра во зак па са жы раў транс пар там 
агуль на га ка ры стан ня ў рэ гу ляр ных 
га рад скiх i пры га рад ных зно сi нах; пра-
ду гле дзець вы дзя лен не да дат ко вых 
суб сi дый для транс пар ту агуль на га ка-
ры стан ня, якi за бяс печ вае пе ра воз ку 
па са жы раў у рэ гу ляр ных га рад скiх i 
пры га рад ных зно сi нах.

Важ на так са ма пры няць рэ ка мен-
да цыi На цы я наль на га бан ка ка мер-
цый ным бан кам i лi зiн га вым кам па-
нi ям аб ад тэр мi ноў цы вы пла ты аль бо 
рэ струк ту ры за цыi крэ дыт ных або лi-
зiн га вых пла ця жоў па на бы тых аў-
та ма бiль ных транс парт ных срод ках 
на тэр мiн ад 6 ме ся цаў, пры мя нен не 
льгот ных пра цэнт ных ста вак па крэ-
ды тах, якiя вы да юц ца транс парт ным 
ар га нi за цы ям.

Да ве дач на: на сён няш нi мо мант 
гэ тае пы тан не за ста ец ца са мым 
вост рым, бо аб' ём вы руч кi знi зiў-
ся iс тот на, гра шо выя срод кi на ра-
хун ках ар га нi за цый ад сут нi ча юць i 
пла цiць па крэ дыт ных i лi зiн га вых 
аба вя за цель ствах на сён няш нi 
дзень не ўяў ля ец ца маг чы мым. 
У гэ тых умо вах без пры няц ця тэр-
мi но вых мер па пад трым цы га лi ны 
мож на раз бу рыць усю транс парт-
ную сiс тэ му ў кра i не.

— Мi ка лай Мi ка ла е вiч, цi аказ ва-
ец ца ў не аб ход ных вы пад ках ад рас-
ная са цы яль ная да па мо га чле нам 
праф са ю за? Цi ства ра лi вы ў но-

вых умо вах спе цы яль ны стра ха вы 
фонд: для ака зан ня да па мо гi сва iм 
ра бот нi кам, для пе ра лi чэн ня да па-
мо гi ме ды цын скiм ра бот нi кам?

— У праф са юз ных ар га нi за цы ях 
га лi ны бы лi ство ра ны фон ды да па-
мо гi для ака зан ня да па мо гi чле нам 
праф са ю за як у на быц цi срод каў iн ды-
вi ду аль най ахо вы, срод каў дэз ын фек-
цыi, так i для ака зан ня ма тэ ры яль най 
да па мо гi.

А га лi но вая праф са юз ная ар га нi-
за цыя Бе ла рус кай чы гун кi «Да рпраф-
сож» пай шла да лей за ўсiх i пра па-
на ва ла та кую iна ва цый ную фор му 
аба ро ны сва iх ра бот нi каў ад ка ра на-
вi рус най iн фек цыi, як стра ха ван не. 
Стра ха вы ўзнос за кож на га чле на 
праф са ю за скла дае 28 руб лёў. У вы-
пад ку за хвор ван ня на ка ра на вi рус ную 
iн фек цыю i зна хо джан ня на ста цы я-
нар ным ля чэн нi на пра ця гу 1–20 дзён 
ра бот нi ку пра ду гле джа на вы пла та ў 
па ме ры 250 руб лёў. Ка лi хво ры пра-
бу дзе ў клi нi цы ад 20 да 30 дзён, яму 
бу дзе вы пла ча на 400 руб лёў, звыш 
30 дзён — 500 руб лёў. Уся го пла ну-
ец ца за стра ха ваць на вы па дак хва-
ро бы 6500 чле наў праф са ю за на су му 
больш за 190 ты сяч руб лёў.

Зрэш ты, на кож ным прад пры ем-
стве праф са ю зы iмк нуц ца ака заць 
па сiль ную ма тэ ры яль ную да па мо гу 
сва iм ра бот нi кам. У рам ках «Бел-
Пра фТран са» гэ тая да па мо га скла ла 
больш за 300 000 руб лёў. Амаль на 
та кую ж су му праф са юз ны мi ар га нi за-
цы я мi на бы ты iн ды вi ду аль ныя срод кi 
ахо вы, дэз ын фi цы ру ю чыя срод кi, тэр-
мо мет ры i iн шае.

Да рэ чы ска жу, што пра цяг ва юць 
азда раў ляць ра бот нi каў га лi ны праф-
са юз ныя здраў нi цы. З тым толь кi ад-
роз нен нем, што за паў няль насць здраў-
нiц на шай га лi ны аб ва лi ла ся на 60 %.

— Пы тан не, якое за ста ло ся ад 
мi ну лай на шай з ва мi су стрэ чы: 
што вы ра шы ла ся з са цы яль най 
пен сi яй не ка то рым ка тэ го ры ям 
ра бот нi каў авiя цый най га лi ны 
(400 за мест 50)?

— Пры не па срэд най iнi цы я ты ве 
«Бел Пра фТран са» i ФПБ пад пi са ны 
Указ Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
№ 15 ад 17.01.2020 аб за бес пя чэн нi 
да дат ко вых пен сiй ных га ран тый асоб-
ным ка тэ го ры ям ра бот нi каў, за ня тых 
на ра бо тах з асаб лi вы мi ўмо ва мi пра-
цы. Да та кiх ра бот нi каў у транс парт най 
га лi не ад но сяц ца кi роў цы га рад ско га 
па са жыр ска га транс пар ту i борт пра-
вад нi кi, якiм з 1 сту дзе ня 2020 го да за-
мест да тэр мi но вай пра фе сiй най пен сii 
па ме рам 40 руб лёў мо жа быць пры-
зна ча на ад па вед на пен сiя па ўзрос це 

за ра бо ту з асаб лi вы мi ўмо ва мi пра цы 
або пен сiя за вы слу гу га доў у па ме ры 
ка ля 389—400 руб лёў.

— Кло пат пра бяс пе ку ра бот нi каў 
так са ма ўва хо дзiць у сфе ру iн та рэ-
саў праф са юз ных ка мi тэ таў. Та му — 
цi на ла джа ны кант роль i цi аказ ва-
ец ца да па мо га ад мi нiст ра цыяй у вы-
ка нан нi ра бот нi ка мi пра вiл бяс печ-
най ра бо ты ва ўмо вах пан дэ мii? Цi 
ўсё для гэ та га ёсць? I хто кан крэт на 
за ня ты та кiм кант ро лем?

— Што да ты чыц ца за куп кi срод каў 
iн ды вi ду аль най ахо вы (ма сак, ад на -
 ра зо вых паль ча так, спец адзен ня i 
iн ша га), то, як ад зна ча ла ся ра ней, 
толь кi праф са юз ны мi ар га нi за цы я мi 
на гэ тыя мэ ты вы дат ка ва на 210 744 
руб лi. Рэс пуб лi кан скi ка мi тэт га лi но-
ва га праф са ю за вы сту пiў iнi цы я та рам 
ства рэн ня спе цы яль на га фон ду да-
па мо гi. У яго па сту пае 50 % срод каў 
праф са юз на га бюд жэ ту, за кошт якiх i 
на бы ва юц ца дэз срод кi i срод кi iн ды вi  -
ду аль най ахо вы.

У вы нi ку паў сюд на на ўва хо дах у 

ад мi нiст ра цый ныя бу дын кi i на прад-

пры ем ствы га лi ны ўста ноў ле ны ан ты-

сеп тыч ныя срод кi. Свое ча со ва пра-

во дзiц ца пры бор ка па мяш кан няў, 

ра бо чых мес цаў i мес цаў агуль на га 

ка ры стан ня з пры мя нен нем дэз ын-

фек та ра, абез за раж ва юц ца руч кi 

дзвя рэй. Ажыц цяў ля ец ца комп лекс-

ная пры бор ка i дэз ын фек цыя ўся го 

ру хо ма га са ста ву. Зра зу ме ла, тыя, 

хто вы кон вае гэ тую ра бо ту, за бяс-

пе ча ны спец воп рат кай, ахоў ны мi 

мас ка мi, аку ля ра мi i гу мо вы мi паль-

чат ка мi. Ад ка рэк цi ра ва ны ўнут ра ны 

рас па ра дак ра бо ты прад пры ем стваў, 

не да пус ка ец ца вя лi кая коль касць лю-

дзей на пра хад ных i ў мес цах пры ё -

му ежы.

Праф са ю зы аў та транс парт ных 

прад пры ем стваў па кла па цi лi ся пра 

тое, каб у кож на га кi роў цы i кан дук-

та ра быў iн ды вi ду аль ны фла кон чык 

з абез за раж валь най вад ка сцю для 

апра цоў кi рук.

Асоб на ад зна чу, што пры ня та ра-

шэн не аб пе ра на кi ра ван нi срод каў рэ-

зер во ва га фон ду i гра шо вых срод каў 

па iн шых ар ты ку лах i да хо дах праф-

са юз ных ар га нi за цый. У вы пад ку ад-

ме ны куль тур ных i спар тыў ных ме ра-

пры ем стваў срод кi на iх пра вя дзен не 

ад праў ля юц ца ў ка сы ўза е ма да па мо гi. 

«Бел Пра фТранс» ства рыў i фонд да-

па мо гi, у якi па сту пае 50 % срод каў 

праф са юз на га бюд жэ ту. З яго ўжо 
на бы ты дэз срод кi на су му больш за 
38 ты сяч руб лёў.

Для нас са мае га лоў нае — гэ та 
на строй у ка лек ты вах. Ця пер па сту-
па юць тры вож ныя зван кi, але мы кож-
на му тлу ма чым: сi ту а цыя хоць i ня-
прос тая, але кант ра ля ва ная — i лю дзi 
ста вяц ца з ра зу мен нем.

У гэ тых умо вах мы над звы чай 
моц на кла по цiм ся пра ахо ву пра цы. 
Iмк нём ся да так зва на га «ну ля во-
га траў ма тыз му». Гэ та якас на но вы 
па ды ход да ар га нi за цыi пра фi лак ты-
кi траў ма тыз му, якi аб' яд ноў вае тры 
кi рун кi: бяс пе ку, гi гi е ну пра цы (зда-
роўе) i даб ра быт ра бот нi каў на ўсiх 
уз роў нях вы твор час цi. Мы iмк нём ся 
ма ты ва ваць да гэ та га сва iх ра бот-
нi каў, пры цяг ва ем iх да вы ра шэн ня 
ўсiх пы тан няў ахо вы пра цы. А ка лi з 
чле на мi ка лек ты ву ра яц ца, ка лi су-
мес на рас пра цоў ва юц ца ра бо чыя iн-
струк цыi, ацэнь ва юц ца ры зы кi, яны 
ак тыў ней iмк нуц ца пры трым лi вац ца 
стро гiх пра вiл.

На транс парт ных прад пры ем ствах 
уз моц не ны кант роль за до пус кам лю-
дзей да ра бо ты. На ра бо ту пры во зiць 
служ бо вы транс парт.

Тэх нiч ныя iн спек та ры «Бел Пра ф -
Тран са» пе рай шлi на «ад да лен ку» пры 
пра вя дзен нi ма нi то рын гаў па вы ка нан нi 
за ка на даў ства па ахо ве пра цы. Скла-
дзе ны пе ра лiк пы тан няў, якi на кi роў-
ва ец ца на прад пры ем ствы ў ад рас кi-
раў нi ка ар га нi за цыi i пас ля за паў нен ня 
iн жы не ра мi па ахо ве пра цы i гра мад скi-
мi iн спек та ра мi вяр та ец ца ў тэх нiч ную 
iн спек цыю для апра цоў кi i ана лi зу.

— На коль кi на пру жа на пра цуе ў 
гэ тай аб ста ноў цы пра ва вая iн спек-
цыя?

— Пра ва выя iн спек цыi працы праф-
са юзаў ство ра ны для ар га нi за цыi i 
ажыц цяў лен ня гра мад ска га кант ро-
лю, за бес пя чэн ня пра ва вой аба ро ны 
пра цоў ных i са цы яль на-эка на мiч ных 
пра воў ра бот нi каў. Пра ва выя iн спек-
та ры ажыц цяў ля юць свой кант роль 
на пла на вай асно ве, у фор мах пра-
ве рак, ма нi то рын гаў, удзе лу ў ра бо це 
ка ле гi яль ных ор га наў, ка мi сiй i iн шых 
фор мах, пра ду гле джа ных за ка на даў-
ствам, ка лек тыў ны мi да га во ра мi (па-
гад нен ня мi).

Адзi ным ад роз нен нем ў ця пе раш нi 
час з'яў ля ец ца толь кi той факт, што 
пры на яў нас цi не спры яль най эпi дэ мi я  -
ла гiч най аб ста ноў кi на прад пры ем-
стве суб' ек та, якi пра вя ра ец ца, пра-
вер ка пе ра но сiц ца на больш спры яль-
ны пе ры яд.

А на шы мi пра ва вы мi iн спек та ра мi 
пры ёмы ця пер пра вод зяц ца з да па-
мо гай кан суль та ван ня гра ма дзян па 
тэ ле фо не на ра бо чых мес цах, а так-
са ма шля хам пад рых тоў кi ад ка заў на 
пы тан нi, якiя па сту пi лi па па пя рэд нiм 
за пi се.

— Ад но ўдак лад нен не, Мi ка лай 
Мi ка ла е вiч. Цi ад роз нi ва ец ца ўся гэ-
тая ра бо та па сва iм змес це i аб' ёме 
ад ра бо ты на транс парт ных прад-
пры ем ствах пры ват най улас нас цi?

— Ад роз нен няў ня ма. Ва ўся кiм 
ра зе, iх не па вiн на быць. А ра бо та па 
ства рэн нi пяр вiч ных праф са юз ных ар-
га нi за цый на прад пры ем ствах пры ват-
най фор мы ўлас нас цi пра во дзiц ца на 
па ста ян най асно ве. На важ насць гэ-
тай ака лiч нас цi звяр нуў ува гу ў сва iм 
вы ступ лен нi на VIII з'ез дзе Фе дэ ра цыi 
праф са юзаў Бе ла ру сi Прэ зi дэнт Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Ры го ра вiч 
Лу ка шэн ка.

— Апош няе пы тан не — вось та-
кое. Яно, без умоў на, на перс пек-
ты ву, але не да лё кую. Кi раў нiк кра-
i ны ста вiць за да чу больш сме ла га 
i маш таб на га пе ра хо ду на элект ра -
 транс парт. Хоць у вас i без та го 
элект ры фi ка цыя на вы шы нi. За ста-
лi ся на бен зi не i ды зель ным па лi ве 
аў то бу сы, так сi, хто яшчэ? I тым не 
менш. З пус кам Бе лА ЭС гэ ты кi ру-
нак ра бо ты бу дзе ак ты вi за вац ца...

— Мож на, вя до ма, зра бiць вы гляд, 
што не на ша гэ та спра ва. Та ко га кан-
крэт на га да ру чэн ня ў нас па куль ня-
ма. Але ж ука ра нен нем элект ра транс-
пар ту ўсё роў на бу дзе зай мац ца хто? 
Чле ны на ша га праф са ю за. Я па куль 
не ра iў ся з ка ле га мi, але мы па ду ма-
ем над тым, што, мо жа, вар та ўзяць 
пад кант роль ства рэн не i ра бо ту iн-
жы нер ных груп на прад пры ем ствах, 
iн жы нер ных шта боў ў пад га лi нах. Та кi 
ўдзел мо жа зра бiць го нар — бо гэ та, 
мож на ска заць, наш план ГО ЭЛ РО 
для кра i ны, толь кi на но вы лад.

Праф са ю зы ця пер ак тыў на ўклю-
чы лi ся ў па лi тыч ную кам па нiю, якая 
раз горт ва ец ца ў кра i не. Ство ра ны 
штаб, рас пра ца ва ны i за цвер джа ны 
план ме ра пры ем стваў па ўдзе ле «Бел-
Пра фТран са» ў вы ба рах Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ак тыў на пра во-
дзiц ца ра бо та па пад бо ры i на кi ра ван-
нi на вы бар чыя ўчаст кi на зi раль нi каў з 
лi ку праф са юз ных ак ты вiс таў.

Пра цяг ва юц ца на шы мiж на род ныя 
кан так ты — з да па мо гай iн фар ма цый-
ных тэх на ло гiй, а за пла на ва ныя ме ра-
пры ем ствы бу дуць пра во дзiц ца пас ля 
па ляп шэн ня эпi дэ мiч най сi ту а цыi.
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