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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі ста ла зра зу ме лым, што вы шэй-
шая аду ка цыя ры зы куе стаць не прос та 
ма са вай, а ўсе агуль най, бы ло пры ня та 
ра шэн не зноў вяр нуць «шлаг ба ум» на 
ўва хо дзе ў ВНУ. Ле тась са мая вя лі кая 
коль касць абі ту ры ен таў, якія не здо ле-
лі пе ра адо лець уста ноў ле ны па рог у 7 
ба лаў, зда ва лі тэс ты па фі зі цы і ма тэ-
ма ты цы (да 10 пра цэн таў ад агуль най 
коль кас ці). Пад вод зя чы вы ні кі пры ём-
най кам па ніі 2012 го да, пер шы на мес-
нік мі ніст ра аду ка цыі Аляк сандр Жук 
па пя рэ дзіў, што мі ні маль ны па рог на 
цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні бу дзе 
па вы шац ца: «Хут чэй за ўсё, спы нім ся 
на 10 ба лах. Гэ та бу дзе сіг нал і мо ла-
дзі, і гра мад ству, што ў да лей шым па-
тра ба ван ні на ўступ ных іс пы тах бу дуць 
рас ці. Пад ня ўшы ніж нюю план ку ад ра зу 
ўдвая, мы прос та ры зы ку ем не даб раць 
абі ту ры ен таў па звыш за па тра ба ва ных 
рын кам пра цы спе цы яль нас цях».

І ўсё ж та кі ніж няя план ка на ЦТ па 
ма тэ ма ты цы, фі зі цы, хі міі і бія ло гіі ўзня-
ла ся ад ра зу да 15 ба лаў і да 20 ба лаў 
— на ЦТ па гіс то рыі Бе ла ру сі, су свет най 
гіс то рыі най ноў ша га ча су, гра ма да знаў-
стве, геа гра фіі і за меж ных мо вах. Кі раў-
ніц тва Мі ніс тэр ства аду ка цыі па тлу ма-
чы ла, што ста ноў чыя зна чэн ні тэс та вых 
ба лаў вы зна ча лі ся з улі кам ана лі зу вы-
ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня за 
два апош нія га ды. Ана лі за ваў ся пра цэнт 
вы ка нан ня за дан няў у тэс тах, уз ро вень 
скла да нас ці за дан няў, а так са ма пра во-
дзіў ся ана ліз вы ні каў кон курс на га ад бо-
ру ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі за 
два па пя рэд нія га ды.

— Мы ўпэў не ны, што ўста ноў ле ны 
мі ні маль ны ўзро вень тэс та вых ба лаў да-
зво ліць не пра пус ціць у ко ла сту дэн таў 
сла ба пад рых та ва ных абі ту ры ен таў. Па 
на шых па пя рэд ніх пад лі ках, ка ля 30% 
абі ту ры ен таў мо гуць не да сяг нуць гэ та га 
па ро га. За тое яны змо гуць пра цяг нуць 
на ву чан не ў пра фе сій на-тэх ніч ных і ся-

рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста-
но вах, — агуч ваў па зі цыю га лоў на га 
аду ка цый на га ве дам ства яго кі раў нік.

«Стра ты» пас ля ЦТ
Шчы ра ка жу чы, у Мі ніс тэр стве аду-

ка цыі моц на ры зы ка ва лі, па коль кі 
коль касць мес цаў у ВНУ пе ра вы ша ла 
коль касць вы пуск ні коў гэ та га го да. І, у 
пер шую чар гу, пад па гро зай ака за ла ся 
плат ная фор ма на ву чан ня ў ВНУ. Але 
пас ля за кан чэн ня пры ём най кам па ніі 
вы свет лі ла ся, што не за поў не ны мі за-
ста лі ся ў вы шэй шых на ву чаль ных уста-
но вах не толь кі плат ныя (у не ка то рых 
ВНУ не да бор на плат ную фор му на ву-
чан ня да сяг нуў амаль 90%) , але і 1 767 
бюд жэт ных мес цаў. Для па раў на ння: 
у 2012 го дзе не ўда ло ся за поў ніць на 
дзён най бюд жэт най фор ме на ву чан ня 
200 бюд жэт ных мес цаў, або ка ля 2% ад 
кант роль ных ліч баў пры ёму — у асноў-
ным на спе цы яль нас цях пе да га гіч на га 
про фі лю. З за паў нен нем пе да га гіч ных 
спе цы яль нас цяў уз ні ка лі праб ле мы і ў 
гэ тым го дзе. Але, з ін ша га бо ку, цяж-
ка ўя віць са бе, ча му змог бы на ву чыць 
школь ні ка пе да гог, які сам не ве дае 
ма тэ ма ты ку на эле мен тар ным уз роў ні 
або не зна ё мы з фі зіч ны мі за ко на мі. 
Між ін шым, у Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе-
да га гіч ны ўні вер сі тэт у па пя рэд нія га ды 
пры хо дзі лі абі ту ры ен ты з вель мі ніз кі-
мі ба ла мі ў сер ты фі ка тах (2, 3, 4, 5 і 
6 ба лаў)... Шмат вы пад каў бы ло, ка лі 
атэс тат лі та раль на «вы цяг ваў» абі ту-
ры ен та, да зва ляў яму на блі зіц ца да 
пра хад но га ба ла: у агуль най су ме ба-
лаў бу ду ча га сту дэн та яго «ва га» бы ла 
вы ра шаль най.

Вы ні кі цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-
ня 2013 го да на ступ ныя. Удзел у іс пы тах 
узя лі 113 448 ча ла век. Не пе ра адо ле лі 
ніж ні па рог тэс та ва га ба ла, уста ноў ле-
ны для прэ тэн дэн таў на атры ман не вы-
шэй шай аду ка цыі, 40 682 ча ла ве кі, або 
35,86% ад агуль най коль кас ці ўдзель-
ні каў ЦТ. З іх 2064 абі ту ры ен ты не на-
бра лі мі ні маль ны бал ад ра зу па трох (!) 
ву чэб ных прад ме тах, 11 454 — па дзвюх 
дыс цып лі нах і 27 164 па ад ной ву чэб най 
дыс цып лі не. Пас ля тэс ці ра ван ня па ма-
тэ ма ты цы з пры ём най кам па ніі вы быў 
кож ны трэ ці ўдзель нік ЦТ. Яшчэ больш 
абі ту ры ен таў не вы тры ма лі іс пы таў па 
фі зі цы...

Сён ня га лоў ная інт ры га за клю ча-
ец ца ў тым, што бу дуць да лей ра біць 
з ніж няй план кай на ЦТ? Ка лі ста ла 
вя до ма, коль кі абі ту ры ен таў сыш ло з 
дыс тан цыі пас ля цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня, у мно гіх «не шчас ліў цаў» 
яшчэ за хоў ва ла ся на дзея, што Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі ад ме ніць або пе ра-
гле дзіць ніж ні па рог. Але гэ та га не ад-
бы ло ся: уста ноў ле ныя «пра ві лы гуль ні» 
змя няць у раз гар пры ём най кам па ніі не 
ста лі. І пра віль на зра бі лі, па коль кі тэс ты 
і так ужо за апош нія га ды мак сі маль на 
спрас ці лі... Свед чан не та му — вы со кая 
коль касць ула даль ні каў мак сі маль ных 
ба лаў і над звы чай вост рая кан ку рэн цыя 
па між імі на асаб лі ва прэ стыж ных у мо-
ла дзі спе цы яль нас цях.

На ад на го ра бот ні ка — 
два на чаль ні кі?

У чым аса біс та я ба чу га лоў ны 
плюс ад увя дзен ня ніж няй план кі на 

цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні, дык гэ-
та ў тым, што яна да зва ляе ад се яць 
вы пад ко вых лю дзей. Не сак рэт, што 
зруч насць тэс та вай фор мы эк за ме наў 
пры цяг вае шмат ама та раў зла віць уда-
чу. А рап там і па шан цуе? Ад на рэч 
— па ста віць на ўда чу ад ка зы ў тэс тах 
ці ўво гу ле здаць эк за ме на та рам чыс-
ты бланк, рас пі саў шы ся ва ўлас най 
без да па мож нас ці, і зу сім ін шая — зня-
сла віць ся бе пе рад эк за ме на цый най 
ка мі сі яй.

Ка лі яшчэ 20 га доў та му на вы шэй-
шую аду ка цыю ад важ ва лі ся за мах нуц-
ца толь кі 20-30 пра цэн таў вы пуск ні коў 
агуль на аду ка цый ных школ, то ця пер усе 
ма са ва ідуць удзель ні чаць у цэнт ра лі за-
ва ным тэс ці ра ван ні... А ка лі вы шэй шая 
аду ка цыя ста но віц ца фак тыч на ўсе-
агуль най, гэта не па збеж на пры во дзіць 
да рэз ка га зні жэн ня яе якас ці і дэ валь-
ва цыі дып ло ма. І тут ужо за ка на мер на 
ўзні кае ін шае пы тан не: а ці па трэб на 
на рын ку пра цы столь кі лю дзей з вы-
шэй шай аду ка цы яй? І ці не на спеў час, 
пры вес ці план пры ёму ў ВНУ ў ад па-
вед насць з дэ ма гра фіч най сі ту а цы яй у 
кра і не?

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы-
я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ана толь Ру бі наў не як трап на за ўва жыў, 
што коль касць тых, хто па сту піў у ВНУ, 
у нас амаль удвая пе ра вы шае коль-
касць тых, хто атрым лі вае аду ка цыю 
ў ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста но вах: «Атрым лі ва ец ца, што на 
ад на го ра бот ні ка ў нас бу дуць два на-
чаль ні кі?»

Ёсць мер ка ван не, што мі ні маль ны 
па рог на ЦТ вар та ўвес ці толь кі для 
тых абі ту ры ен таў, хто прэ тэн дуе на 
бюд жэт ныя мес цы. Ка лі ж ча ла век 
га то вы пла ціць за сваю аду ка цыю і 
ней кая ўста но ва вы шэй шай аду ка цыі 
га то ва па спра ба ваць яго на ву чыць, то 
не мэ та згод на за ба ра няць яму ву чыц-
ца. Ін шая спра ва, што ка лі сту дэнт не 
змо жа за свой ваць пра гра му вы шэй-
шай шко лы, то трэ ба ад ліч ваць яго без 
шка да ван няў.

А вось з гэ тай дум кай мож на па спра-
чац ца. Лю дзі, га то выя пла ціць за сваё 
на ву чан не, — па жа да ныя гос ці не толь кі 
ў пры ват ных ВНУ, дзе яны з'яў ля юц ца 
фак тыч на адзі най кры ні цай іх іс на ван-
ня, але і ў дзяр жаў ных, якім да вод зяц ца 
пла ны па ака зан ні плат ных па слуг. Да-
стат ко ва па гля дзець на пра хад ныя ба лы 
на плат най фор ме на ву чан ня, якія мо-
гуць ад роз ні вац ца ад пра хад но га ба ла 
«на бюд жэ це» на сот ню адзі нак. Ка лі не 
за паў ня юц ца мес цы на плат най фор ме 
на ву чан ня, зна чыць, не вы кон ва юц ца 
да ве дзе ныя ліч бы па плат ных па слу гах 
і вы клад чы каў трэ ба ска ра чаць, а ад-
ліч ваць сту дэн таў-плат ні каў — зна чыць 
губ ляць гро шы. Та кім чы нам, ві да воч ная 
су праць лег ласць ін та рэ саў: з ад на го бо-
ку, плат ная фор ма на ву чан ня да па ма-
гае фі нан са ва пад трым лі ваць ВНУ, а 
з ін ша га бо ку — за яе мы вы му ша ны 
рас плач вац ца ніз кай якас цю пад рых-
тоў кі кад раў.

Упэў не на, што ка лі баць кі атры ма-
лі маг чы масць аплач ваць сва ім дзе цям 
на ву чан не, мно гія з іх у пра мым сэн се 
стра ці лі піль насць, бо ма ю чы «трой кі» і 
«чац вёр кі» ў шко ле, дзе ці бы лі па він ны 
па сту паць не ў ВНУ, а па ду маць пра 
атры ман не ра бо чай пра фе сіі. Што ж 
атрым лі ва ец ца з «двое чні каў» у ВНУ? 
Без умоў на, мно гіх ад ліч ва юць. Час-
та ў якас ці пры кла ду пры вод зяць еў-
ра пей скія краіны, дзе на пер шы курс 
пры ма юць усіх ах вот ных, а на пра ця гу 
на ву чан ня ня здоль ныя да ву чо бы са-
мі ад сей ва юц ца. Але ў нас на ўрад ці 
хтось ці ма раль на га то вы для ад лі чэн-
ня. Тым больш, ку ды пой дзе ад лі ча ны 
па ся род на ву чаль на га го да? А ка лі яму 
17 га доў? Ці ка лі ён сі ра та? Та му лёг ка 
ска заць: «Ад лі чыць!». Трэ ба пом ніць, 
што за кож ным та кім ад лі чэн нем ста іць 
вель мі ма ла ды ча ла век, яко му зноў вы-
па дае апы нуц ца на раз да рож жы.

Не су мня ва ю ся, што на ўва хо дзе ў 
ВНУ па ві нен быць ней кі бар' ер, які б 
пры му сіў абі ту ры ен таў на пруж вац ца. 
Але, на мой по гляд, кож ная ВНУ па він на 
са ма вы зна чаць для ся бе ніж нюю план-
ку. Нель га зноў да вес ці да ўсіх адзі ную 
ліч бу: трэ ба ўліч ваць і спе цы фі ку ВНУ, 
і по пыт на рын ку пра цы на тых ці ін-
шых спе цы я ліс таў, і тую ака ліч насць, 
хто рэ аль на змо жа за сво іць ву чэб ную 
пра гра му, бо не заў сё ды і не ўсіх сту-
дэн таў мож на пад цяг нуць па школь най 
пра гра ме. На пэў на, гэ та бу дзе не па-
дзяр жаў на му — спа чат ку за ліч ваць усіх 
ах вот ных, а за тым ад сей ваць ня ўдач-
ні каў пас ля эк за ме на цый ных се сій. 19 
ты сяч ад лі ча ных за адзін на ву чаль ны 
год — па га дзі це ся, знач ная ліч ба...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БЫЦЬ ЦІ НЕ БЫЦЬ 
НІЖ НЯЙ ПЛАН ЦЫ НА ЦТ?

«Ка лі вы шэй шая аду ка цыя 
ста но віц ца фак тыч на 
ўсе агуль най, гэ та не па збеж на 
пры во дзіць да рэз ка га зні жэн ня 
яе якас ці і дэ валь ва цыі 
дып ло ма. І тут ужо за ка на мер на 
ўзні кае ін шае пы тан не: 
а ці па трэб на на рын ку пра цы 
столь кі лю дзей 
з вы шэй шай аду ка цы яй?»

«Кож ная ВНУ па він на
 са ма вы зна чаць для ся бе 
ніж нюю план ку. Нель га зноў 
да водзіць да ўсіх адзі ную ліч бу: 
трэ ба ўліч ваць і спе цы фі ку 
ВНУ, і по пыт на рын ку пра цы 
на тых ці ін шых 
спе цы я ліс таў».

Так зу сім ня даў на на зва лі на шу кра і-
ну ў поль скай га зе це «Puls Bіznesu». 
Аў та ры тэт нае эка на міч нае вы дан не 
сцвяр джае, што ка руп цыя і ад ста ласць 
на на шай ра дзі ме — гэ та міф. На пры-
кла дзе раз віц ця Ідэя Бан ка (бы лы Сом-
бел банк), які 6 га доў та му ку піў поль скі 
біз нес мен Ле шэк Чар нец кі, і апы тан-
ня кі раў ні коў не каль кіх кам па ній, што 
пра цу юць на бе ла рус кім рын ку, га зе та 
па каз вае пе ра ва гі і не да хо пы вя дзен ня 
біз не су ў Бе ла ру сі.

Поль скія гро шы доб ра 
рас туць на бе ла рус кай гле бе

Ідэя Банк па чаў сваё ін тэн сіў нае раз-
віц цё з 21 мес ца ся род усіх бан каў краі  ны. 
Ця пер па су мар ных ак ты вах банк за няў 
12 мес ца ў га лі не. А па пры быт ко вас ці 
ён уво гу ле шос ты. Сак рэт па спя хо вас ці 
рас кры вае Крыш таф Спы ра, ад каз ны за 
бе ла рус кі біз нес ад імя кам па ніі «Getіn 
Holdіng»: «Вый шлі з та кой пра па но вай, 
якой ні ў ка го не бы ло на рын ку. Ра ней, 
ка лі хтось ці ха цеў атры маць крэ дыт у бан-
ку, ча каў раз гля ду за яў кі не каль кі дзён. У 
Ідэя Бан ку ра шэн не пры ма ец ца на пра ця гу 
га дзі ны. Пас ля клі ент атрым лі вае карт ку, 
з якой мо жа ўзяць крэ дыт у най блі жэй-
шым бан ка ма це». У вы ні ку спра вы ідуць 
ня дрэн на. Аб тым жа га во рыць факт, што 
Ле шэк Чар нец кі ўжо пад пі саў па пя рэд няе 
па гад нен не аб куп лі яшчэ ад на го бан ка 
— «Бе ла рус ка га Бан ка Ма ло га Біз не су». 
Акра мя та го, кам па нія «Getіn» па дум вае 
аб за пус ку ў Бе ла ру сі лі зін гу, на якім спе-
цы я лі зу ец ца на ўсход ніх рын ках, а так са ма 
стра ха вой кам па ніі.

Поль скі біз нес доб ра па чу вае ся бе на Бе-
ла ру сі яшчэ і та му, што з'яў ля ец ца вель мі 
гнут кім, у ад роз нен не ад бан каў з ра сій скім ці 
на ват аў стрый скім ка пі та лам. Та ко га мер ка-
ван ня пры трым лі ва ец ца Кшыш таў Спы ра.

Ры нак бяс печ ны, 
але са сла бай кан ку рэн цы яй

У той жа час не ўсё так прос та на бе ла рус-
кім рын ку. Тое, што на яго да стат ко ва лёг ка 
ўвай сці (ка лі ты зна ход лі вы і ма еш вя лі кі ка-
пі тал), так са ма мае не да хо пы. Ва ўся ля кім 
ра зе для са мой Бе ла ру сі. На на шым рын ку 
за над та сла бая кан ку рэн цыя. Аб гэ тым га-
во рыць Вес лаў Па кла дэк, пер шы са вет нік 
Па соль ства Рэс пуб лі кі Поль шча ў Бе ла ру сі. 
Ён жа сцвяр джае, што на су пе рак па пу ляр на-
му мер ка ван ню біз нес у Бе ла ру сі з'яў ля ец ца 
бяс печ ным: «...ня ма па лі ты кі, ары ен та ва най 
на пе ра сле да ван не за меж ных прад пры маль-
ні каў, бо ёсць ра зу мен не пе ра ваг, якія атрым-
лі вае эка но мі ка». Ад нак аб вя дзен ні біз не су 
на асно ве пры ва ты за ва най ма ё мас ці па ляк 
вы каз ва ец ца ў ін шым клю чы. Ён лі чыць, што 

пры ва ты за цыя раз ві та не да стат ко ва і ў та кім 
вы пад ку ў біз не се мо гуць уз ні каць цяж кас ці.

Вы со кая тэх ніч ная куль ту ра 
і ад сут насць ка руп цыі

Поль скія фір мы, якія доб ра ве да юць бе-
ла рус кі ры нак, лі чаць яго доб ра зыч лі вым. 
«Я б па ра іў вес ці біз нес у Бе ла ру сі. Поль скі 
ка пі тал па ві нен ін вес та ваць і вы хо дзіць за 
мя жу, а для нас Бе ла русь — гэ та на ту раль ны 
кі ру нак раз віц ця», — лі чыць Яцэк Мі ха лак, 
ві цэ-прэ зі дэнт па раз віц ці гру пы «Ат лас». Яму 
толь кі не па да ба юц ца доў гія пра стоі на мя-
жы: «Мы ім парт уем шмат сы ра ві ны з Поль-
шчы, та му гэ та зай мае шмат ча су».

У на шай кра і не част ку пра дук цыі пра дае 
гру па «Vox», вы твор ца мэб лі і про фі ляў. Яе 
ды рэк тар Пётр Віт Воль кел за пэў ні вае, што 
вя дзен не біз не су ў Бе ла ру сі на шмат лепш, 
чым у Ра сіі. Як ён сцвяр джае, гэ та ар га ні-
за ва ная кра і на і ў ёй ня ма мес ца ка руп цыі. 
Ін шыя прад пры маль ні кі гэ тае мер ка ван не 
па дзя ля юць. «Бе ла русь — гэ та са мая пры-
стой ная кра і на з усіх кра ін бы ло га СССР». 
Яна мо жа па хва ліц ца вы со кай тэх ніч най куль-
ту рай, што для ін жы нер най фір мы, та кой, як 
на ша, азна чае, што мы мо жам пра ца ваць з 
кам пе тэнт ны мі людзь мі. Кра і на за кры тая, але 
не ка рум пі ра ва на. Бе ла ру сы вы трым лі ва юць 
бар' ер, які ства ры лі, каб аба ра ніць ры нак», — 
рас па вя дае Адам Жу раў скі, ды рэк тар фір мы 
«Аплі сэнс», якая ўжо 10 га доў іс нуе ў Бе ла ру-
сі. Ён уво гу ле лі чыць, што пры сут насць у Бе-
ла ру сі — гэ та «шчы лі на» ў ін шыя кра і ны СНД. 
Адам Жу раў скі пры знае, што пас ля кры зі су 
ў 2011 го дзе бе ла рус кі ры нак зву зіў ся, але 
ця пер эка но мі ка зноў раз ві ва ец ца.

Кры зіс ад чу ла і кам па нія «Feerum». Ад нак 
яе ды рэк тар Да ні эль Януш за яў ляе, што «мы 
не ад мо вім ся ад Бе ла ру сі, бо ў ёй ёсць вя лі кі 
па тэн цы ял».

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, 
па ма тэ ры я лах га зе ты «Puls Bіznesu»
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«БЕ ЛА РУСЬ — ГЭ ТА СА МАЯ ПРЫ СТОЙ НАЯ 
КРА І НА З УСІХ КРА ІН БЫ ЛО ГА СССР»

РЭ ВI ЗО РЫ СЭ КА НО МI ЛI 247,7 МIЛЬ ЯР ДА
Сё ле та толь кi ў пер шым паў год дзi ў вы нi ку дзе ян няў 
Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Вi цеб скай воб лас цi 
сэ ка ном ле на 247,7 млрд руб. дзяр жаў ных срод каў — у 
3,7 ра за больш, чым ле тась. Спаг на на ў кан са лi да ва ны 
бюд жэт рэс пуб лi кi 27,6 млрд руб. Па стаў ле на на ўлiк 
аб' ек таў на су му 62,7 млрд руб.

— За бяс пе ча ны ўзва жа ны з улi кам сту пе нi вi ны i фi нан са-
ва га ста но вi шча па ды ход пры на кла дан нi ад мi нiст ра цый ных 
спаг нан няў. У пры ват нас цi, на кла дзе на спаг нан няў на су му 
5,8 млрд руб. (пры ўста ноў ле ным за ка на даў ствам мак сi маль-
ным па ме ры штра фаў 12,9 млрд руб.). Да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi пры цяг ну лi 263 па ру шаль нi каў, да дыс цып лi нар-
най — 387, — кан ста та ва лi ў кант роль ным ве дам стве.

Сё ле та (Год бе раж лi вас цi) бу дзе ак ты вi за ва на пра вя дзен не 
комп лекс ных кант роль на-ана лi тыч ных ме ра пры ем стваў па вы-
яў лен нi рэ зер ваў эка но мii ма тэ ры яль ных i па лiў на-энер ге тыч-
ных рэ сур саў, за кон ным i эфек тыў ным вы ка ры стан нi срод каў 
бюд жэ ту пры рэа лi за цыi дзяр жаў ных пра грам, iна ва цый ных 
пра ек таў, свое ча со вым вяр тан нi ў кра i ну ва лют най вы руч кi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

У ЗА БОЙ СТВЕ ЛУЧ НI ЦЫ 
ПА ДА ЗРА ЕЦ ЦА ЯЕ БЫ ЛЫ МУЖ

27-га до вую мiн чан ку, якая зай ма ла ся страль бой з 
тра ды цый на га лу ка i ўзна чаль ва ла клуб «Лi га Воль-
ных Страл коў», знай шлi за бi тай. Астан кi яе це ла ў 
не каль кiх по лi эты ле на вых па ке тах да ста лi 20 жнiў ня з 
Цнян ска га ва да схо вi шча. У за бой стве дзяў чы ны па да-
зра ец ца яе бы лы муж, па ве да мiў на мес нiк на чаль нi ка 
ўпраў лен ня iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў Мi нiс тэр-
ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сi Ге ор гiй ЕЎ ЧАР.

14 жнiў ня з за явай аб знiк нен нi Ган ны Сар дэч кi най у Фрун-
зен скае РУ УС ста лi цы звяр нуў ся яе бы лы муж. Су пра цоў нi кi 
кры мi наль на га вы шу ку пра вя лi комп лекс ме ра пры ем стваў. 
Са бра ныя до ка зы бы лi не на ка рысць за яў нi ка. У вы нi ку муж-
чы на вы му ша ны быў пры знац ца, што за ду шыў ма цi свай го 
ма лень ка га сы на, рас чля нiў труп i ад вёз яго на Цнян скае 
ва да схо вi шча.

Упраў лен не След ча га ка мi тэ та Рэс пуб лi кi Бе ла русь па 
Мiн ску шу кае кi роў цу лег ка во га аў та ма бi ля, якi пад во зiў 
вы со ка га ма ла до га муж чы ну з не каль кi мi буй ны мi сум ка мi 
поз нiм ве ча рам 12-га або ў ноч на 13 жнiў ня ад ву лi цы На род-
най да ву лi цы Лук' я но вi ча ў Мiн ску. I пе ра ка наў ча про сiць яго 
i iн шых маг чы мых вi да воч цаў па тэ ле фа на ваць па на ступ ных 
тэ ле фо нах: (044) 500 31 09, (017) 395 50 28, (017) 395 75 67 
— дзя жур ная часць УСК па Мiн ску, або па ну ма ры 102. Пры-
ват насць га ран ту ец ца.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

РЭЙ СА ВЫ АЎ ТО БУС У КЮ ВЕ ЦЕ
У По лац кiм ра ё не рэй са вы аў то бус з 12 па са жы ра мi 
з'е хаў у кю вет i су тык нуў ся з дрэ вам. 8 па са жы раў 
атры ма лi траў мы роз най сту пе нi цяж кас цi, па цяр пеў 
i ва дзi цель.

— Да рож на-транс парт нае зда рэн не ад бы ло ся а сё май 
га дзi не ве ча ра ка ля вёс кi Ба гу шо ва. Аў то бус «Ра дзi мiч», 
якi на ле жыць фi лi ялу Аў то бус на га пар ка № 2 г. По лац ка 
та ва рыст ва «Вi цеб скаб лаў тат ранс», ру хаў ся па марш ру це 
По лацк-Му раш кi. Ва дзi цель рэй са ва га аў то бу са, 1955 го да 
на ра джэн ня, не спра вiў ся з кi ра ван нем, у вы нi ку ча го аў то бус 
з'е хаў у кю вет i су тык нуў ся з дрэ вам, — па ве да мi ла Ма ры на 
Фан до, прэс-сак ра тар Вi цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня па 
над звы чай ных сi ту а цы ях.

Бры га да мi хут кай ме ды цын скай да па мо гi па цяр пе лыя па-
са жы ры i ва дзi цель з траў ма мi роз най сту пе нi цяж кас цi бы лi 
да стаў ле ны ў По лац кую баль нi цу.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ТРАК ТАР ПЫХ НУЎ У ПО ЛI
Удзень ста ла вя до ма пра зда рэн не ў по лi ка ля вёс кi 
Пят ры ла ва Ка пыль ска га ра ё на.

Ка лi су пра цоў нi кi ра ён на га пад раз дзя лен ня МНС пры бы лi 
на мес ца, тэх нi ка 2007 го да вы пус ку ўжо га рэ ла. Ме ха нi за тар 
са ма стой на спра ба ваў су цi шыць агонь, але мар на. Ра бот нi кi 
МНС вы ра та ва лi ад та го ж лё су кам бi на ва ны па сяў ны агрэ гат. 
На мо мант зда рэн ня трак тар удзель нi чаў у па сяў ных ра бо тах. 
Нi хто не па цяр пеў. Пры чы ны па жа ру вы свят ля юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УКРАЎ 1 ТЫ СЯ ЧУ ТОН АС ФАЛЬ ТА БЕ ТО НУ
У да чы нен нi да ад на го з кi раў нi коў ра монт на-вы твор-
ча га КУП «Гор да ма тэ ры я лы» i двух прад стаў нi коў 
бу даў нi ча га пры ват на га ўнi тар на га прад пры ем ства 
г. Мiн ска за ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Як па ве дам ля юць у прэс-служ бе Ка мi тэ та дзяр жаў най бяс-
пе кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, на мес нiк ды рэк та ра КУП «Гор да-
ма тэ ры я лы» 14-16 жнiў ня гэ та га го да у iн та рэ сах бу даў нi чай 
ка мер цый най струк ту ры ўкраў з прад пры ем ства ас фаль та бе-
тон ную су месь, пры зна ча ную для бу даў нiц тва МКАД агуль ным 
кош там звыш 600 млн руб лёў. Ка ля 1 ты ся чы тон ас фаль та бе-
тон най су ме сi ка мер сан ты пла на ва лi рэа лi за ваць дзяр жаў най 
да рож на-бу даў нi чай ар га нi за цыi. У якас цi ўзна га ро джан ня 
прад пры маль ны чы ноў нiк атры маў ад кi раў нi коў ка мер цый най 
струк ту ры 20 ты сяч до ла раў. Па да зро ныя за тры ма ны.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

БЫ ВАЙ, ЛЮ БI МАЯ ЛОД КА...
Штраф i кан фiс ка цыя лод кi — та кiя ра шэн нi вы нес лi 
су ды Мiнск ага i Чаш нiц ка га ра ё наў у да чы нен нi да бра-
кань е раў, за тры ма ных на За слаў скiм ва да схо вi шчы i 
во зе ры Лу комль скiм.

— Два жы ха ры вёс кi Га на лес ры ба чы лi на Мiн скiм мо ры 
пры да па мо зе за ба ро не ных сет ка вых пры лад лоў лi. I ха ця 
на мо мант за тры ман ня па спе лi вы ста вiць толь кi ад ну сет ку, 
гэ та га ака за ла ся да стат ко вым, каб суд пры цяг нуў бра кань-
е раў да ад каз нас цi за за мах на не за кон ную лоў лю ры бы. 
Па ру шаль нi кам пры зна ча ны штраф — па мiль ё не руб лёў на 
кож на га, а ма тор ная лод ка «Аў та бот» кан фiс ка ва на ў да ход 
дзяр жа вы, — па ве да мi ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най iн спек цыi 
ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь Воль га Гра мо вiч. — Цi ка ва, што гэ та ж са мае 
ма ла мер нае суд на ўжо ра ней кан фiс коў ва ла ся ў сы на ад на го 
з за тры ма ных: та ды ма ла ды ча ла век так са ма па ру шыў пра-
вi лы ры ба лоў ства. Праў да, пас ля кан фiс ка цыi сям'i да зво лi лi 
вы ку пiць лод ку. За раз з суд нам да вя дзец ца раз вi тац ца. Яго 
пры клад ны кошт на рын ку — больш за 2,5 мiль ё на руб лёў.

А на во зе ры Лу комль скiм су пра цоў нi кi ўпраў лен ня апе ра-
тыў на га рэ ага ван ня Дзярж iн спек цыi за тры ма лi жы ха ра Но ва-
лу ком ля, якi пры да па мо зе ма тор най лод кi i се так так са ма не-
за кон на зда бы ваў ры бу. Пад час пра сле да ван ня па ру шаль нiк 
вы кi нуў мех з сет ка мi i зда бы чай у ва ду. Ад нак дзярж iн спек та-
ры вя лi вi дэа здым кi, i ме на вi та за пiс па слу жыў до ка зам у су дзе 
про цi праў ных дзе ян няў гра ма дзя нi на. Штраф за не за кон ную 
зда бы чу ры бы i не пад па рад ка ван не служ бо вай асо бе склаў 
3,4 мiль ё на руб лёў. Так са ма ў па ру шаль нi ка кан фiс ка ва на 
алю мi нi е вая лод ка «Обь» з ма то рам «Хон да». Рын ка вы кошт 
та ко га суд на скла дае ка ля 45 мiль ё наў руб лёў.

ХУ ЛI ГАН ПА ШКО ДЗIЎ ВО СЕМ МА ШЫН
Ноч чу ў Цэнт раль ны РУ УС ста лi цы па ве да мi лi, што ў 
ра ё не ву лi цы Ар лоў скай не вя до мы ма ла ды ча ла век... 
ска ча па ма шы нах.

На мес цы мi лi цы я не раў су стрэў муж чы на, якi рас па вёў, 
што а па ло ве чац вёр тай ра нi цы вый шаў на бал кон i за ўва-
жыў, што ма ла ды ча ла век, пра хо дзя чы ка ля пры пар ка ва ных 
аў та ма шын, па чаў на но сiць па iх уда ры на гой. А по тым уво-
гу ле за ско чыў на ка пот ад на го з лег ка вi коў. Свед ка апi саў 
пры кме ты ху лi га на i па ка заў, ку ды той пад аў ся. Зла мыс нi ка 
не ўза ба ве за тры ма лi ў ад ным з су сед нiх два роў. Дэ ба шы-
рам ака заў ся 22-га до вы ра ней су дзi мы мiн ча нiн, якi пе рад 
зда рэн нем не па да лё ку рас пi ваў са зна ё мы мi спiрт ныя на поi. 
Ах вя ра мi ху лi га на ста лi во сем аў та ма шын.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

УЯЗ НЫЯ ВI ЗЫ ДЛЯ IН ША ЗЕМ ЦАЎ — 
У АЭ РА ПОР ЦЕ

З мэ тай аб лег чыць па ра дак вы да чы вiз у На цы я наль ным 
аэ ра пор це Мiнск, у ад па вед нас цi з па ста но вай Саў мi на 
№725 ад 16 жнiў ня аб уня сен нi змя нен няў у Вi за выя пра-
вi лы Рэс пуб лi кi Бе ла русь, з 22 жнiў ня ўсе за меж ныя гра-
ма дзя не, што пры бы ва юць у на шу кра i ну праз на зва ны 
аэ ра порт, бу дуць мець маг чы масць атры ман ня ўяз ных вiз 
тут жа на мес цы.

Ра зам з тым, Мi нiс тэр ства за меж ных спраў звяр тае ўва гу на 
за ха ван не па тра ба ван ня за га дзя пра да стаў ляць ва ўпраў лен не 
па пы тан нях уез ду iн ша зем цаў га лоў на га кон суль ска га ўпраў лен-
ня мi нiс тэр ства да ку мен ты вi за вай пад трым кi, не аб ход ных для 
афарм лен ня ўяз ных вiз.

У пры ват нас цi, для афарм лен ня ка рот ка тэр мi но вых уяз ных 
вiз — не паз ней чым за тры пра цоў ныя днi да мяр ку е май да ты 
пры быц ця за меж на га гра ма дзя нi на, а для доў га тэр мi но вых — не 
паз ней чым за пяць дзён да мяр ку е май да ты пры быц ця. У су вя зi 
з цяж кiм за хвор ван нем цi смер цю блiз ка га сва я ка цi чле на сям'i 
iн ша зем ца да ку мен ты вi за вай пад трым кi мо гуць быць пра да стаў-
ле ны ў мо мант зва ро ту iн ша зем ца па вi зу.

Да ку мен ты вi за вай пад трым кi мо гуць быць пра да стаў ле ны са-
ма стой на ва ўпраў лен не па пы тан нях уез ду iн ша зем цаў га лоў на га 
кон суль ска га ўпраў лен ня Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь, якое зна хо дзiц ца ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мiнск 
(кан такт ны тэ ле фон: +375 17 279 20 58) або па по шце з улi кам 
тэр мi наў да стаў кi (220054, г. Мiнск, тэ ры то рыя На цы я наль на га 
аэ ра пор та Мiнск, упраў лен не па пы тан нях уез ду iн ша зем цаў га-
лоў на га кон суль ска га ўпраў лен ня Мi нiс тэр ства за меж ных спраў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь).

Афарм лен не ка рот ка тэр мi но вых уяз ных вiз у мэ тах ву чо бы 
вя дзец ца толь кi пры на яў нас цi ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мiнск 
прад стаў нi ка ар га нi за цыi, якой у ад па вед нас цi з за ка на даў чы мi 
ак та мi Рэс пуб лi кi Бе ла русь пра да стаў ле на пра ва вы да ваць за-
пра шэн нi на на ву чан не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ДАЎ ГА БУ ДАМ — 
АСАБ ЛІ ВУЮ ЎВА ГУ

У Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю Ві цеб скай воб лас ці 
ўзя лі на асаб лі вы кант роль пы тан не зда чы «пад ключ» 
даў га бу даў.

Па ста ян на ажыц цяў ля ец ца кант роль за хо дам бу даў ніц тва 
шмат ква тэр ных жы лых да моў, якія ўзво дзяц ца з па ру шэн нем 
нар ма тыў ных тэр мі наў, а так са ма за якас цю бу даў ніц тва жыл ля. 
У вы ні ку пры няц ця да дат ко вых мер у лі пе ні быў поў нас цю да-
бу да ва ны ў мік ра ра ё не «Бі ле ва-2» Ві цеб ска жы лы дом. Да звол 
на ўзвя дзен не гэ та га до ма ў ін спек цыі Дзярж буд наг ля ду быў 
атры ма ны яшчэ ў жніў ні па за мі ну ла га го да. За каз чы кам вы сту-
пі ла прад пры ем ства «Ка пі таль нае бу даў ніц тва го ра да Ві цеб ска», 
пад рад чы кам — Ві цеб скі до ма бу даў ні чы кам бі нат. Нар ма тыў ны 
тэр мін бу даў ніц тва скон чыў ся ў са ка ві ку мі ну ла га го да. А на па-
ча так сё лет ня га чэр ве ня бу даў ні чая га тоў насць жы ло га до ма 
скла да ла пры клад на 60%. 

Для за кан чэн ня ра бот на аб' ек це ў чэр ве ні і лі пе ні бы лі за дзей-
ні ча ны да дат ко выя ра бо чыя бу даў ні чай ар га ні за цыі, што да зво лі ла 
за вяр шыць усе ра бо ты за 2 ме ся цы. У мэ тах вы клю чэн ня фак таў 
не на леж най якас ці бу даў ніц тва пры ём ка ў экс плу а та цыю гэ та га 
жы ло га до ма ажыц цяў ля ла ся пад кант ро лем на шых су пра цоў-
ні каў.

Ра ней дзя ку ю чы ўмя шан ню рэ ві зо раў бы ло за вер ша на бу даў-
ніц тва 57-ква тэр на га жы ло га до ма ў Брас ла ве.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

А так са ма ў Ра сію, якая тра-
ды цый на з'яў ля ец ца га лоў-
ным па куп ні ком, у Сер бію 
і Кыр гыз стан. На экс парт 
бе ла рус кай буль бы ўжо 
за клю ча юц ца да мо вы. Пра 
гэ та па ве да міў жур на ліс-
там на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня рас лі на вод ства 
Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня Ула-
дзі мір ГРА КУН.

Пра аб' ёмы экс пар ту па куль 
га ва рыць ра на, бо знач ная част-
ка ўра джаю яшчэ не са бра на. 

Буль бу, між ін шым, вы рошч ва-
юць у на шай кра і не на тэ ры то рыі 
ў 52 ты ся чы гек та раў. Схо ві шчы 
для га род ні ны, якія ёсць у Бе ла-
ру сі, здоль ныя змяс ціць 845 ты-
сяч тон гэ тай куль ту ры.

— У гэ тым се зо не ўжо на рых-
та ва на 89,3 ты ся чы тон га род-
ні ны, — так са ма ад зна чыў Ула-
дзі мір Гра кун. — Асноў ная ма са 
— агур кі і па мі до ры, што вы рас лі 
пе ра важ на ў за кры тым грун це. У 
хут кім ча се пач нец ца збор ура-
джаю цы бу лі, якой пла ну ец ца 
атры маць 60 ты сяч тон.

Сё ле та ў пер шым паў год дзі 
ар га ні за цы я мі ганд лю пра да-
дзе на больш за 109 ты сяч тон 
га род ні ны. Пра дук цыя ай чын-
най вы твор час ці, што бы ла 
рэа лі за ва на за вы шэй зга да-
ны пе ры яд, скла дае 79,4% ад 
агуль най коль кас ці. Ле тась на 
ду шу на сель ніц тва га род ні ны і 
бах ча вых куль тур «пры па ла» 
145 кі ла гра маў. Да 15 ліс та-
па да ў Бе ла ру сі пла ну юць за-
вяр шыць за клад ку за па саў га-
род ні ны і са да ві ны на зі му. Так, 
буль бы на між се зон ны пе ры яд 

бу дзе на рых та ва на 66,5 ты ся-
чы тон, ка пус ты — 35,4 ты ся-
чы тон, морк вы — 17,5 ты ся чы 
тон, чыр во ных бу ра коў — 13,1 
ты ся чы тон, 4 ты ся чы тон цы-
бу лі. Што да ты чыц ца яб лы каў, 
то іх пла ну юць на рых та ваць 
19,8 ты ся чы тон. Да 15 ве рас-
ня бу дуць вы зна ча ны гра ніч ныя 
за ку пач ныя цэ ны, а гра ніч ныя 
ад пуск ныя цэ ны на пра дук цыю 
рас лі на вод ства ста нуць вя до-
мы мі пас ля 15 ліс та па да.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Се зон на рых то вакСе зон на рых то вак  �� «ДРУ ГІ ХЛЕБ» ПА Е ДЗЕ Ў КА ЗАХ СТАН...
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