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ЁСЦЬ ШАНЦ 
У КОЖ НА ГА

Яў ген АР ШАН СКІ, пра фе-

сар ка фед ры хі міі Ві цеб ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

П. М. Ма шэ ра ва, док тар пе да га -

гіч ных на вук, пра фе сар:

«Ка лі чы таю ў ін тэр нэ це раз-

мовы наконт таго, каб «вый сці 

на пло шчу», ста но віц ца, мяк ка 

ка жу чы, не пры ем на. Ад на знач-

на лі чу, што ні я кія пы тан ні: ад 

аса біс тых да тых, якія да ты чац-

ца мно гіх, на ву лі цы вы ра ша-

цца не мо гуць...

Тым больш як пра фе сій ны 

хі мік, ма гу кан ста та ваць, што 

вель мі важ ная ўстой лі васць 

сіс тэм, ста біль насць. Жыц цё ў 

Бе ла ру сі ста біль нае, а з іншга 

бо ку, ві да воч на, што кра і на імк лі ва раз ві ва ец ца.

Зра зу ме ла, дзяр жа ва, гра мад ства па він ны раз ві вац ца, і та кая 

маг чы масць па він на быць у кож на га. У гэ тым сэн се нам па шан-

ца ва ла, у на шай кра і не ёсць шанц атры маць вель мі доб рую 

аду ка цыю, пра явіць свае здоль нас ці, зра біць на ву ко вую кар' е ру  

ў ін шых сфе рах.

І раз віц цё за кра нае прак тыч на ўсе ба кі жыц ця. Як ча ла ве ка 

на ву кі мя не сён ня ра дуе пра грэс у са мых роз ных на ву ко вых 

кі рун ках: бія- і на на ін дуст рыі, пры бо ра бу да ван ня, атам най энер-

ге ты кі і ін шых.

Пры гэ тым бяс спрэч на, што раз віц цё на ву ко вых сфер за-

кра нае не толь кі ста лі цу, але і рэ гі ё ны. У пры ват нас ці, у на шым 

уні вер сі тэ це ма дэр ні зу юц ца і ад кры ва юц ца но выя на ву ко выя 

ла ба ра то рыі, на ват ла ба ра то рыя штуч на га ін тэ ле кту.

А як ча ла ве ка, які зай ма ец ца праб ле ма мі аду ка-

цыі, мя не ра дуе, што сён ня ўзя ты курс на ўзмац нен не 

практыкаарыентаванаскіраванасці пад рых тоў кі спе цы я ліс таў. 

Па спя хо ва раз ві ва ец ца сіс тэ ма агуль най ся рэд няй і вы шэй шай 

аду ка цыі. Ёсць усе маг чы мас ці для пад рых тоў кі з улі кам са мых 

су час ных па тра ба ван няў. Мно гія ма ры ўжо ўва саб ля юц ца ў жыц-

цё. На прык лад, у нас ва ўні вер сі тэ це ў хут кім ча се ад кры ец ца 

ла ба ра то рыя ІT-тэх на ло гій і ме та даў на ву чан ня хі міі.

Зра зу ме ла, што акра мя на ву кі і аду ка цыі яшчэ ёсць звы чай-

нае жыц цё... Па гля дзі це, мы жы вём у чыс тай і ўтуль най кра і не. 

Я заў сё ды з го на рам па каз ваю пры га жосць Пры дзвін ня ма ім 

за меж ным сяб рам. Вель мі пры ем на чуць сло вы пра тое, што 

тут хо чац ца за стац ца...

Як ка жуць у на ро дзе, як гры бы пас ля даж джу рас туць но-

выя да мы і цэ лыя мік ра ра ё ны. Лі та раль на на ва чах у Ві цеб ску 

ста но віц ца ўсё боль шым мік ра ра ён Бі ле ва. Пры гэ тым па ра-

лель на вя дзец ца доб ра ўпа рад ка ван не ста рых ра ё наў го ра да. 

Мне вель мі па да ба ец ца Ві цебск, які па пра ве мож на на зваць 

ад ным з са мых пры го жых не толь кі ў Бе ла ру сі, але і на ўсёй 

пост са вец кай пра сто ры. Го рад на бе ра гах За ход няй Дзві ны  — 

ра дзі ма Мар ка Ша га ла, аван гар ду у мас тац тве, аў ра Ві цеб ска 

на тхня ла і бу дзе на тхняць твор чых лю дзей...

Гра ма дзя нам на шай лю бі май Бе ла ру сі трэ ба не за бы ваць, 

што ў кра і не, якая ў цэнт ры Еў ро пы, ёсць ня ма ла вель мі 

доб рых са цы яль ных га ран тый, якія ім дае дзяр жа ва. Сён ня, 

на прык лад, у су вя зі з пан дэ мі яй мно гія аца ні лі пе ра ва гі бяс-

плат на га ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня. Ды і да яе вы со кі 

ўзро вень ме ды цы ны быў га ран ты яй доб рых ды яг нос ты кі, ля-

чэн ня і рэ абі лі та цыі.

На конт уз роў ню жыц ця. У на ро дзе ка жуць, што гро шай заў-

сё ды ма ла, але сён ня за ра бот ная пла та да зва ляе ўтрым лі ваць 

сям'ю. А ня даў на аб вяс ці лі аб мер ка ва ным па вы шэн ні пен сій.

Усё гэ та маг чы ма толь кі пры ўмо ве ста біль нас ці і вы раз на га 

кі ра ван ня кра і най, якое я ба чу сён ня. Ме на ві та та му я заў сё ды 

пад трым лі ваў і бу ду пад трым лі ваць іс ну ю чую па лі ты ку дзяр жа-

вы. Шчы ра ве ру, што Бе ла русь бу дзе раз ві вац ца, ка рыс тац ца 

па ва гай на між на род най арэ не і пры рас таць леп шым.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Анд рэй Швед ад зна чыў, што та кая 

ўста но ва на пост са вец кай пра сто ры ўнi-

каль ная. Тут са бра ныя ўсе маг чы мас цi 

для пад рых тоў кi спе цы я лiс таў у сфе ры 

су до вай экс пер ты зы. У тым лi ку — i за-

меж ных. Што, у сваю чар гу, за бяс печ вае 

тры ва лы пры ток ва лю ты ў кра i ну:

— Толь кi за апош нi год больш за 

1000 экс пер таў, у тым лi ку 70 з iн шых 

кра iн, прай шлi ў нас пе ра пад рых тоў ку. 

На не ка то рых спе цы яль нас цях у iн сты-

ту це тэр мiн на ву чан ня скла дае паў та-

ра го да. Пул за явак на най блi жэй шыя 

га ды ўжо скла дзе ны. Бюд жэт атры маў 

больш за 200 ты сяч до ла раў. Асноў ная 

част ка гэ тых гро шай вы дат ка ва ная на 

на быц цё су час на га аб ста ля ван ня для 

па трэб iн сты ту та. У гэ тым ёсць свая 

спе цы фi ка. Так, мы iмк нём ся ўка ра-

няць у на шу ра бо ту ўсе бе ла рус кiя рас-

пра цоў кi, але ёсць сег мент тэх нi кi, якi 

вы раб ля ец ца толь кi ў за меж жы — Злу-

ча ных Шта тах Аме ры кi, Япо нii, Паўд нё-

вай Ка рэi, Гер ма нii.

Ма дэр нi за цыя ву чэб най ба зы iш-

ла паў та ра го да. У Iн сты ту це ар га нi-

за ва ны на ву чаль ныя ла ба ра то рыi па 

роз ных кi рун ках су до вай экс пер ты зы, 

аб ста ля ва ныя су час ны мi ад мыс ло вы мi 

комп лек са мi. У ла ба ра то рыi су до ва-

ме ды цын скiх да сле да ван няў ма ец ца 

сiс тэ ма ска на ван ня гiс та ла гiч ных прэ-

па ра таў. Ва ўсёй кра i не та кiх толь кi 

ча ты ры. Ся род яе маг чы мас цяў — 

алiч боў ка i маш та ба ван не ма люн ка 

пад мiк ра ско пам у рэ жы ме рэ аль на га 

ча су з маг чы мас цю транс ля цыi праз 

iн тэр нэт. Гэ та да зва ляе, мiж iн шым, 

ка ле гi яль на раз гля даць атры ма ныя

вы нi кi пад час ан лайн-дэ ман стра цыi, 

што ў сваю чар гу па вя лiч вае прак тыч-

ную скi ра ва насць на ву чан ня. Пры не-

аб ход нас цi на гэ тым пры бо ры мож на 

пра во дзiць да сле да ван нi не толь кi ў 

мэ тах на ву чан ня, але i ў ме жах рас сле-

да ван ня кры мi наль ных спраў.

У iн сты ту це мес ціц ца шмат iн шых 

ла ба ра то рый — лiнг вiс тыч ная, фо-

на ска пiч ная, мас тацт ва знаў чая, iна-

ва цый ных тэх на ло гiй... Вель мi цi ка-

вы ка бi нет, у якiм ву чаць пра во дзiць 

тра са ла гiч ныя да сле да ван нi. Гэ та зна-

чыць, ра бiць за клю чэн нi па па кi ну тых 

ма тэ ры яль ных сля дах. Ча го тут толь кi 

ня ма ў якас цi прад ме та на ву чан ня — 

за мкi, дзве ры, воп рат ка...

— У гэ тым ка бi не це мы ву чым вы-

свят ляць пры кме ты ўзло му зам коў, 

ад бiт каў паль цаў, сля доў абут ку, 

фар ба валь ных срод каў, — ка мен туе 

пра рэк тар па на ву чаль най ра бо це 

Ва дзiм ПА ЗНЯК. — Так са ма ў на шай 

кам пе тэн цыi — скла дан не цэ ла га па 

фраг мен тах. На прык лад, ча ла век раз-

бiў фа ру ў аў та ма бi лi i з'е хаў з мес ца 

ДТЗ. За да ча экс пер та — са браць усю 

«ма за i ку», каб вы свет лiць, як прый-

шоў ся ўдар.

Ад на з за дач ла ба ра то рыi, пры-

зна ча най для спе цы яль ных экс пер-

тыз, — на ву чыць экс пер та ад бi раць 

для да сле да ван няў па хi. А так са ма — 

абы хо дзiц ца са спе цы яль най тэх нi кай 

у па ля вых умо вах.

— Ня змен ны ат ры бут су до ва га 

экс пер та, з якiм ён ад праў ля ец ца на 

вы езд на мес ца зда рэн ня, — гэ та спе-

цы я лi за ва ны ча ма дан з роз ны мi пры-

ста са ван ня мi, — ад зна чае стар шы 

вы клад чык Тац ця на ДУД КО. — Ця-

пер яны так са ма ро бяц ца ў Бе ла ру сi. 

Ча ма дан гэ ты ва жыць 12 кi ла гра маў. 

На пер шы по гляд — шмат. Але ўзмоц-

не ны кор пус му сiць быць для та го, каб 

экс перт мог раз мяс цiц ца на лю бой 

мяс цо вас цi, каб спа ка ваць про бы цi 

за поў нiць пра цэ су аль ныя да ку мен ты. 

Ён жа не бу дзе ця гаць з са бой у па лi 

i ля сы ад мыс ло вае крэс ла.

Тац ця на Дуд ко дэ ман струе не каль кi 

iн стру мен таў, якi мi ка рыс та юц ца су до-

выя экс пер ты. У iх ар се на ле ёсць звы-

чай ныя ру лет кi, але на зме ну iм ужо 

пры хо дзяць ла зер ныя даль на ме ры. 

Яны не за мен ныя ў цяж ка да ступ ных 

мес цах. Яшчэ адзiн пры бор да зва-

ляе вы свет лiць на яў насць пра вод кi ў 

сце нах. Ёсць у экс пер та i пар та тыў ны 

цеп ла вi зар — для вы мя рэн ня тэм пе-

ра ту ры аб' ек та на ад лег лас цi.

Асаб лi вы го нар iн сты ту та — спе-

цы яль ны кры мi на лiс тыч ны па лi гон. Ён 

да зва ляе ў сцiс лыя тэр мi ны зма дэ ля-

ваць лю бую аб ста ноў ку мес ца зда рэн-

ня. Гэ та трэ ба для та го, каб бу ду чыя 

спе цы я лiс ты ву чы лi ся пра ца ваць у 

са мых роз ных сi ту а цы ях.

— На iм ста жо ры мо гуць па ба чыць, 

як след з мес ца зда рэн ня за бi ра ец ца на 

мес цы зда рэн ня, трап ляе да экс пер та i 

як ён з iм пра цуе, — за ўва жае рэк тар 

iн сты ту та Iрэ на ЛА ПI НА. — Пер шы 

до пуск, якi атрым лi вае экс перт, — гэ та 

агляд мес ца зда рэн ня... Акра мя та го,

пры да па мо зе спе цы я лi за ва на га ку ле ў-

лоў нi ка мож на на прак ты цы спа сцi гаць

тон ка сцi ба лiс тыч най экс пер ты зы. Ёсць 

на ват пры ста са ван не для вы мя рэн ня 

на ця жэн ня це цi вы ў ар ба ле тах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК

НО ВАЕ АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ 
ДЛЯ СУ ДО ВЫХ ЭКС ПЕР ТАЎ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Для апла ты пра ез ду бес кан так-

та вым спо са бам па са жы ру не аб-

ход на на вес цi ска нер на QR, убу-

да ва ны ў пра гра му «апла цi ТМ», 

вы браць коль касць квiт коў для па-

куп кi i, ка лi на эк ра не смарт фо на 

вы све цiц ца су ма для апла ты, на-

цiс нуць кноп ку «Апла цiць». Гро шы 

тут жа спi шуц ца з элект рон на га 

ка шаль ка па са жы ра. А на эк ра не 

смарт фо на з'я вiц ца бi лет. Каб яго 

на быць, на блi жац ца да QR-ко да 

не трэ ба. Счыт ван не ад бы ва ец ца 

з ад лег лас цi да 2—2,5 мет ра. Нi я-

кiх лiш нiх кан так таў, по шу ку дро-

бя зi — усё спро шча на да не каль кiх 

клi каў.

Но вая вер сiя 
для Мiн ска

Што да ты чыц ца жы ха роў ста-

лi цы, iм прад стаў ле на аб ноў ле ная 

вер сiя сiс тэ мы «Апла цi. Транс парт» 

з но вы мi ўнi каль ны мi маг чы мас-

ця мi. У ёй мiн ча не змо гуць ку пiць 

smart-бi лет не толь кi па QR-ко дзе, 

але i яшчэ дву ма спо са ба мi.

У транс парт ных срод ках, аб ста-

ля ва ных блю туз- i wf-па зна ка мi, 

пра гра ма «апла цi ТМ», уста ля ва ная 

на смарт фо не, са ма iх рас па знае i 

ад ра зу пра па нуе на быць квi ток на 

пра езд. Акра мя та го, пра ду гле джа-

ны яшчэ адзiн «эк стран ны» ва ры-

янт апла ты — па га раж ным ну ма ры 

транс парт на га срод ку. Знай сцi яго 

прос та — на на леп ках прос та пад 

QR-ко дам.

«За ча ты ры ме ся цы мы змаг лi 

пад клю чыць да сiс тэ мы 17 га ра-

доў. Уся го гэ та ка ля паў та ры ты-

ся чы адзi нак транс пар ту. Што дня 

з да па мо гай сiс тэ мы пра да ец ца 

больш за 12 ты сяч бi ле таў, — ад-

зна чыў на мес нiк стар шы нi Праў-

лен ня ААТ «Бел iн вест банк» Анд-

рэй СА КIР КА. — Пры ем на, што 

сэр вiс раз вi ва ец ца не толь кi на 

транс пар це. Да «апла цi ТМ» пад-

клю чы лi ся ча ты ры буй ныя роз нiч-

ныя ганд лё выя сет кi: «Вi та люр», 

«Су се дзi», «Сан та» i «Ка ро на». 

Ак тыў на да лу ча юц ца прад пры ем -

ствы мiк ра-, ма ло га i ся рэд ня-

 га бiз не су, якiм па трэб ны тан ны i 

зруч ны сэр вiс для хут кiх i праз рыс-

тых раз лi каў».

Пра яз ны 
куп ляю до ма

Маг чы мас цi пра гра мы па ста-

ян на па шы ра юц ца. Не так даў но 

для тых, хто час та пе ра мя шча ец-

ца на гра мад скiм транс пар це, быў 

аб лiч ба ва ны i па пя ро вы пра яз ны. 

Яго мож на на быць на ме сяц або 

на лю бую з трох дэ кад. Па куль маг-

чы масць куп лi элект рон на га пра-

яз но га была да ступ ная жы ха рам 

Ба ры са ва, Вi лей кi, Коб ры на, Лi ды, 

На ва по лац ка, Ор шы i Пiн ска. Сён-

ня та кая маг чы масць з'я вi ла ся ў па-

са жы раў Ваў ка выс ка i Сло нi ма.

Да рэ чы, элект рон ны пра яз ны 

мож на ку пiць не толь кi ў аў то бу се, 

але i до ма або ў офi се. На га лоў най 

ста рон цы пра гра мы сэр вi су по бач 

з раз дзе лам «Мае квiт кi» на цiс нi це 

на зна чок «Ку пiць». На ста рон цы 

вы ўба чы це спо са бы апла ты i раз-

дзел «Пра яз ныя бi ле ты». Са спi са 

вы бе ры це го рад, вiд транс пар ту i 

пе ры яд дзе ян ня пра яз но га. Пас ля 

апла ты да ку мент за ха ва ец ца ў раз-

дзе ле «Мае бi ле ты».

Элект рон ны пра яз ны не знiк не, 

на ват ка лi вы вы ра шы це змя нiць 

свой смарт фон. Вам прос та не аб-

ход на на но ва спам па ваць сэр вiс. 

Ка лi ўвой дзе це ў сiс тэ му, ваш пра-

яз ны зноў з'я вiц ца ў пра гра ме, але 

ўжо на но вым тэ ле фо не.

У кож ным го ра дзе тра ды цый на 

ўка ра нен ню тэх на ло гii па пя рэд нi чае 

на ву чан не кант ра лё раў, якiя ў вы-

пад ку не аб ход нас цi да па ма га юць 

па са жы рам ска рыс тац ца iна ва цы яй. 

Схе ма куп лi квiт ка са праў ды вель-

мi прос тая. Адзi нае, аб чым лепш 

па кла па цiц ца за га дзя, уста ля ваць 

пра гра му «апла цi ТМ» на ваш смарт-

фон. Зра бiць гэ та мо жа лю бы жы хар 

кра i ны не за леж на ад та го, клi ен там 

яко га бан ка ён з'яў ля ец ца.

На га да ем, тэх на ло гiя апла ты пра-

ез ду на гра мад скiм транс пар це па 

QR-ко дзе ўпер шы ню бы ла ўка ра нё-

на ў Ба ры са ве. Услед за iм iна ва цыя 

ста ла да ступ ная жы ха рам iн шых 

га ра доў. Тэх на ло гiя ты ра жу ец ца i ў 

марш рут ных так сi. Апла цiць пра езд 

з да па мо гай ма бiль най пра гра мы 

«апла цi ТМ» мож на ў Мiн ску на марш-

ру це № 1077 (Су ха ра ва-6 — Ка ма-

роў скi ры нак) i ў Ма гi лё ве.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ПЯ РО ВЫ ПРА ЯЗ НЫ 
ЎЖО АБ ЛIЧ БА ВА НЫ

Фо
 та

 Б
ЕЛ
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Чац вёр тае мес ца мы зай ма ем ся-

род шас нац ца цi мет ра па лi тэ наў СНД, 

бу ду ем трэ цюю лi нiю — у хут кiм ча се 

ўвя дзём яе ў строй i раз гру зiм яшчэ 

больш наш го рад. Вы ве да е це, што я 

па тра бую ад ура да i га ра джан пе ра хо-

дзiць на элект ра ма бi лi, — звяр нуў ува-

гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. — ...Ад на з 

асноў ных за дач, якую мы вы ра шым 

у на ступ най пя цi год цы, — гэ та пе ра-

ход на элект ра ма бi лi. Мы прос та не 

па вiн ны тут ад стаць».

I ўвя дзен не ў экс плу а та цыю атам най 

элект ра стан цыi бу дзе гэ та му са дзей-

нi чаць.

«Я час та аб гэ тым ка заў, ка лi мы 

па чы на лi яе бу да ваць, каб вас пе ра ка-

наць, што нам трэ ба яе па бу да ваць, — 

ма ла та го, што гэ та эка ла гiч на чыс тае 

па лi ва. Бяс пе ка важ ная, без умоў на, 

але сён ня ўжо на ву чы лi ся бу да ваць 

бяс печ ныя ядзер ныя рэ ак та ры. Бе ла-

 русь лi та раль на акру жа ная атам-

 ны мi стан цы я мi. А нам нель га?! Мы 

па бу да ва лi сваю атам ную стан цыю. 

А за раз iдзе ба раць ба, сха ва ная, праў-

да. Я яе ба чу. Хто бу дзе аб слу гоў ваць? 

Гэ та ж най вы шэй шыя тэх на ло гii. Мы. 

Акра мя рэ ак та раў. Рэ ак тар па вiн ны аб-

слу гоў ваць тыя, хто яго бу да ваў. Гэ тыя 

тэх на ло гii нi ко му не пе ра да юц ца. Мы 

не прос та па бу да ва лi атам ную стан-

цыю — мы на ву чы лi ся бу да ваць та кiя 

аб' ек ты», — пад крэс лiў кi раў нiк дзяр-

жа вы i па ве да мiў, што кра i ны блiз ка га

за меж жа ўжо про сяць да па мо гi ў 

бу даў нiц тве АЭС.

Та кiм чы нам Бе ла русь тэх на ла гiч на 

ўзнi ма ец ца на но вую вы шы ню — i гэ та 

га лоў ны ар гу мент пры пры няц цi ра шэн-

няў па Бе лА ЭС, кас мiч най сфе ры i сфе-

ры iн тэ ле кту аль ных тэх на ло гiй.

«Мы вель мi шмат ства ра ем тых га-

лiн, якiх у нас не бы ло. Гэ та адзiн ка-

выя эк зэмп ля ры, бо для гэ та га трэ ба 

вель мi шмат гро шай. I ў нас ня ма та-

ко га до све ду — гэ та му трэ ба ву чыц ца 

на но ва», — рас тлу ма чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У На цы я наль ным аэ ра пор це па-

бу да ва на дру гая ўзлёт на-па са дач ная 

па ла са, iдзе чар го вы этап рэ кан струк-

цыi. А ў най блi жэй шыя га ды, па ве да мiў 

Прэ зi дэнт, да па вет ра най га ва нi бу дзе 

пад ве дзе на элект рыч ка з чы гу нач на га 

вак за ла Мiн ска: «Я ня даў на за цвер дзiў 

гэ ты пра ект, мы вы зна чы лi ся, дзе бу-

дзе пе рон для вы ха ду. I та кiм чы нам 

аб' яд на ем наш аэ ра порт — пры го-

жы, вель мi ўтуль ны — з го ра дам-ге-

ро ем Мiнск ам шля хам чы гу нач ных 

зно сiн».

Каб не бы лi жаб ра ка мi
Па сло вах Прэ зi дэн та, Мiнск аб' ек-

тыў на за дае тон па мно гiх су час ных 

кi рун ках. Прык лад — унi каль ны Парк 

вы со кiх тэх на ло гiй, экс парт яко га ле-

тась пе ра вы сiў два мiль ярды до ла раў. 

У ПВТ звыш 800 кам па нiй-рэ зi дэн таў i 

63 ты ся чы су пра цоў нi каў.

«Лiч бу» трэ ба хут чэй ука ра няць у 

нас у эка но мi цы, са цы яль най сфе ры. 

Мы ж IТ-кра i ну вы ра шы лi па бу да ваць. 

I дзе гэ та ра бiць перш за ўсё, як не 

ў Мiн ску? Iн фар ма цый ныя тэх на ло-

гii — гэ та «ра зум ны» го рад, па слу гi, 

гра мад ская бяс пе ка. Без гэ та га го-

рад спы нiц ца ў раз вiц цi. Пры гэ тым 

не па руш нае па тра ба ван не: усё па-

вiн на быць зруч ным i кам форт ным 

як для жы ха роў, так i гас цей на шай 

ста лi цы», — за па тра ба ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. I зноў па пя рэ дзiў: IТ — гэ та 

доб ра, але ў асно ве ўся го быў i бу дзе (i 

па вi нен за стац ца) ча ла век.

Ме на вi та лю дзей Прэ зi дэнт лi чыць 

най больш за па тра ба ва ны мi ў агляд най 

бу ду чы нi. Пры нам сi, эка но мi ка го ра да, 

якая рас це i атрым лi вае ме ры пад трым-

кi, са дзей нi чае што га до ва му з'яў лен ню 

пя цi ты сяч суб' ек таў гас па да ран ня.

Ас но ва ста лiч на га вы твор ча га ком-

п лек су — прад пры ем ствы аў та ма бi ле-

бу да ван ня, элект ра тэх нiч най, фар ма-

цэў тыч най, хар чо вай гас па дар кi.

«Мы не да пус цi лi бяз дум най пры ва-

ты за цыi на шых гi ган таў», — пад крэс лiў 

лi дар Бе ла ру сi.

I той, хто хо ча пра ца ваць, мае шмат 

маг чы мас цяў для гэ та га.

«Ка лi вы хо ча це бiз не сам зай-

мац ца, вы, ка лi лас ка, зай май це ся, i 

гля дзi це, каб ва шы ра бот нi кi не бы-

лi жаб ра ка мi. А ўзро вень зар пла ты я 

вам на гэ ты год да вёў, а на ступ ны год 

ча кай це но вы ўзро вень. I ба ра нi вас 

бог, вы не за пла цi це лю дзям. Я не ка-

жу, што вы па га лоў на гуль та ям па вiн ны 

пла цiць. Вы са мi пры ма е це на ра бо ту 

лю дзей i будзь це лас ка выя за бяс пе-

чыць iх ра бо тай i год най за ра бот най 

пла тай», — звяр нуў ся да бiз нес-су пол кi 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што бiз нес-клi мат Мiн-

ска — адзiн з най леп шых у СНД i 

спры яль ны на ват на су свет ным фо не: 

на чац вёр тым мес цы па эка на мiч най 

эфек тыў нас цi вя дзен ня бiз не су ся род 

еў ра пей скiх га ра доў i рэ гi ё наў бу ду чы-

нi. Ле тась бе ла рус кая ста лi ца ўвай шла 

ў лiк дзе ся цi еў ра пей скiх га ра доў, якiя 

аба вяз ко ва вар та на ве даць.

«Бе ла рус кая ста лi ца — пры зна ная 

куль тур ная пля цоў ка», — пра цяг нуў 

кi раў нiк дзяр жа вы. Каб у гэ тым упэў-

нiц ца, пра па на ваў прай сцi ся па ву лi цах 

ста лi цы, дзе раз ме шча ны тэ ат ры, га ле -

рэi, кан цэрт ныя за лы. У бе ла рус кiх

дзея чаў мас тац тваў ёсць усе маг чы-

мас цi для твор час цi.

У га ра ды-спа да рож нi кi
Пад час су стрэ чы зай шла гу тар ка 

i аб праб ле мах. Га лоў най Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на зваў ад рыў кi раў нiц тва 

го ра да ад рэ аль ных па трэб лю дзей, 

бю ра кра тызм i ка руп цыю.

«Ка руп цыя — гэ та ржа, якая раз' ядае 

не толь кi эка но мi ку, але i гра мад ства, 

увесь уклад, якi мы ства ры лi. Уво гу ле 

я вас не ха чу ў гэ тым пла не пе ра кон-

ваць. Усе ў све це аца нi лi Бе ла русь як 

кра i ну з са май нiз кай ка руп цы яй. Та му 

што нам не трэ ба пла цiць уз на га ро ду, 

каб сю ды прый сцi. Ка лi нех та жа дае 

iнакш — я не ваш прэ зi дэнт. I вы не 

га ла суй це за мя не. Ка руп цыя — гэ та 

зня ва га ча ла ве ка. I я не ха чу, каб Бе-

ла русь па гру зi ла ся ў гэ тую дрыг ву, 

як на шы су се дзi», — пад крэс лiў кi раў-

нiк дзяр жа вы.

Ён за клi каў не губ ляць су вязь з 

гра ма дзя на мi i асаб лi ва з мо лад дзю, а 

пас ля вы ба раў не асты ваць i не са ма-

за спа кой вац ца. Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi, на ле жыць ума ца ваць i вы-

ка наў чую, тэх на ла гiч ную дыс цып лi ну, 

якая не па срэд на ўплы вае на якасць 

пра дук цыi, а зна чыць, i на экс парт. Без 

экс пар ту (i ва лю ты) кра i на жыць не бу-

дзе, па пя рэ дзiў Прэ зi дэнт.

«Асаб лi вую ўва гу нам трэ ба звяр-

нуць у цэ лым на го рад. Ён па вi нен 

быць узо рам ва ўсiх ад но сi нах. Па-

куль агуль на га рад ская чар га тых, хто 

мае па трэ бу ў па ляп шэн нi жыл лё-

вых умоў, на лiч вае амаль 200 ты сяч 

сем' яў. Не вы ра ша на за да ча па за-

тры ман нi рос ту на сель нiц тва ста лi цы 

на ўзроў нi не больш за два мiль ё ны 

ча ла век — а па жа да на спы нiц ца на 

ця пе раш нiм уз роў нi», — ад зна чыў кi-

раў нiк дзяр жа вы. — Пе ра на ся лен ня 

да пус цiць нель га нi ў якiм вы пад ку, 

Мiнск па вiн ен за стац ца ў ме жах пер-

 шай каль ца вой да ро гi, — за па тра ба-

ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка лi нех та ду мае, што мы гэ тую 

зя лё ную зо ну, пар кi i iн шыя пач нём 

пад ра заць i там неш та бу да ваць, 

жыл лё... Гэ та га не бу дзе. Гэ та на бы-

так лю дзей. Не ўсе мо гуць па ехаць на 

Ба лi цi Гаа. А вось з дзет ка мi пе рай сцi 

це раз да ро гу i пай сцi ў парк ад па чыць... 

Там нель га нi чо га больш бу да ваць», — 

па пя рэ дзiў ён.

За мест ушчыль нен ня Мiн ска, упэў-

не ны лi дар Бе ла ру сi, трэ ба бу да вац ца 

на сва бод ных зем лях i ства раць iнф-

ра струк ту ру. «Бу дзем раз вi ваць га ра-

ды-спа да рож нi кi... Нам уда ло ся кры ху 

збiць цэ ны, асаб лi ва i перш за ўсё там, 

дзе лю дзi ста яць у чар зе. I гэ ты пра цэс 

мы бу дзем уз мац няць. Бу дзем пашы-

раць бу даў нiц тва арэнд на га жыл-

ля — жыл ля спа жы вец кiх якас цяў. 

Нам трэ ба за бяс пе чыць перш за ўсё 

лю дзей, якiя не ма юць жыл ля», — 

за явiў Прэ зi дэнт.

Прад пры ем ствы — 
з цэнт ра

За да ча Мiн ска — ад на вiць усе эка на -

мiч ныя су вя зi пас ля ад крыц ця гра нiц

i ад на вiць экс парт ны па тэн цы ял як мi нi -

мум на ле таш нiм уз роў нi, ад зна чыў

Прэ зi дэнт.

«Што мы сён ня па да ем, гэ та на-

ша бя да, а не на ша вi на. Мы нi чо га 

не за кры ва лi, але на ўкол усё за кры-

тае па куль. Трэ ба на Мiнск па гля дзець 

сур' ёз на, ма быць, вяр нуц ца яшчэ да 

Ге не раль на га пла на, кан чат ко ва за-

цвер дзiць яго i прад ста вiць мiн ча нам, 

каб яны ра зу ме лi, як бу дзем ру хац ца 

ў на ступ ную пя цi год ку», — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы звяр нуў ува гу 

на не аб ход насць эфек тыў на га ка ры-

стан ня дзяр жаў най ма ё мас цю. Вы нас 

прад пры ем стваў з цэнт ра го ра да бу дзе 

пра цяг ну ты, на ста рых пля цоў ках маг-

чы ма раз вi ваць чыс тыя вы твор час цi.

«За дач вель мi шмат, за да чы вель мi 

ня прос тыя. I рэ фор ма мi гэ тыя за да чы 

не вы ра шыш. Па коль кi шмат ка жуць аб 

«пе ра ме нах», я вам па вiн ен ска заць, як 

я ра зу мею гэ тыя рэ фор мы i як мы iш лi 

па жыц цi, рэ фар му ю чы ся. У Бе ла ру сi 

рэ фор ма мо жа быць толь кi ў ад ным 

кi рун ку — як удас ка на лен не та го, што 

ў нас ёсць. Мы ма ем ад па вед ныя кам-

пе тэн цыi, мы ма ем ад па вед ныя шко-

лы. Дык нам лепш iн вес та ваць у гэ та, 

дзе мы штось цi ра зу ме ем. На вош та 

нам ства раць на го лым мес цы, iмк нуц ца 

зла маць i но вае па бу да ваць? Мы па-

вiн ны са мi бу да ваць свае вы твор час цi, 

уво дзiць iх у строй, яны па вiн ны пла цiць 

па да ткi. Та му нам трэ ба аку рат ней быць 

i з за меж ны мi iн вес та ра мi — трэ ба пад-

трым лi ваць сва iх», — пад крэс лiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Су пра цоў нi чаць дзяр жа ва га то вая 

з кож ным, хто пра па нуе неш та но вае 

i ка рыс нае.

«У нас за да чы ве лi зар най важ нас-

цi, якiя мы па вiн ны ра шыць. I рэ фор-

ма — гэ та бу дзем удас ка наль ваць, 

па глыб ляць i па шы раць, што мы ўме-

ем ра бiць. Та му рэ фор мы i яшчэ раз 

рэ фор мы, але як удас ка на лен не та го, 

што ў нас ёсць: цi то аду ка цыя, ахо ва 

зда роўя, пра мыс ло васць цi сель ская 

гас па дар ка. Трэ ба «ўстаць на пле чы 

гi ган таў» i ства раць но вае», — за клю-

чыў Прэ зi дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«У БЕ ЛА РУ СI РЭ ФОР МА МО ЖА 
БЫЦЬ ТОЛЬ КI Ў АД НЫМ КI РУН КУ — 

ЯК УДАС КА НА ЛЕН НЕ ТА ГО, 
ШТО Ў НАС ЁСЦЬ»

Фо
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ТА

.

 У тэ му

ЛА БА РА ТО РЫЯ ДЗЯРЖ КА МІ ТЭ ТА СУ ДО ВЫХ ЭКС ПЕР ТЫЗ 
УВАЙ ШЛА Ў ТРОЙ КУ НАЙ ЛЕП ШЫХ У СВЕ ЦЕ

Ла ба ра то рыя да сле да ван ня наф та пра дук таў і га ру ча-зма зач ных ма тэ-

ры я лаў Дзярж ка мі тэ та пры ма ла ўдзел у да сле да ван ні Round Robіn, у якім 

спа бор ні ча лі 19 ла ба ра то рый з 16 кра ін све ту, па ве да мі лі Бел ТА ў ДКСЭ.

Трэ ба бы ло вы зна чыць від двух раз лі ваў наф та пра дук ту, вы яў ле на га 

ў вы гля дзе плям на пры бя рэж най тэ ры то рыі Іс па ніі. Акра мя гэ та га, не аб-

ход на бы ло вы свет ліць знеш нія фак та ры на ва коль на га ася род дзя, якія 

паў плы ва лі на хі міч ны са стаў раз лі та га наф та пра дук ту, вы явіць кры ні цу 

за брудж ван ня.

Узо ра мі для па раў на ння ста лі про бы, якія ўзя лі з ма тор на га ад се ка суд на, 

за ўва жа на га ў мес цы раз лі ву за не каль кі дзён да вы яў лен ня плям наф та-

пра дук таў. Вы ка рыс тоў ва лі ся ма тэ ры я лы, узя тыя на наф та пе ра пра цоў чым 

за вод зе, які зна хо дзіц ца по бач з мес цам раз лі ву.

Спра ва зда чу бе ла рус кіх экс пер таў ка мі сія аца ні ла на 96 ба лаў са 100 

маг чы мых. «Ацэнь ва лі ся якасць атры ма ных да ных, пра віль насць вы зна-

чэн ня ты пу наф та пра дук таў і па да бен ства па між імі, паў на та і дэ та лі за цыя 

за клю чэн ня», — ад зна чы лі ў ве дам стве.
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