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Сум ныя на ступ ствы су мні ка
— У 2010 го дзе мы пра вя лі ка даст-

ра вае да сле да ван не бе ла рус кай рас лін-
нас ці, — га во рыць за гад чык сек та ра 
ка даст ру рас лін на га све ту Ін сты ту-
та экс пе ры мен таль най ба та ні кі імя 
В.Ф. Куп рэ ві ча НАН Бе ла ру сі Алег МАС-
ЛОЎ СКІ. — Пад час яго вы яві ла ся, што на 
тэ ры то рыі кра і ны ўка ра ні ла ся шмат ін-
ва зіў ных, чу жа род ных для на шай фло ры 
ві даў. І «га на ро вае» пер шае мес ца тут 
на ле жыць су мні ку ка над ска му.

Гэ тую рас лі ну ба чы лі ў апош ні час 
усе. Сцяб лі на яе вы рас тае на вы шы ню 
ад 50 да 200 сан ты мет раў. Ліс це ў су мні-
ка вост ра ву голь нае. На вер се сцяб лі ны 
зна хо дзяц ца жоў тыя мя цёл кі.

Паў ноч на а ме ры кан скі пры шэ лец рас-
паў сю дзіў ся па тэ ры то рыі Еў ра зіі як пры-
го жая дэ ка ра тыў ная рас лі на. Па сту по ва 
ён пе ра ся ліў ся ў на ва коль нае ася род дзе 
і здзі чэў. У Бе ла ру сі ён су стра ка ец ца 
амаль паў сюд на.

— Су мнік пра ду цы руе вя лі кую коль касць 
на сен ня, — пра цяг вае Алег Мас лоў скі. Толь-
кі ад на мя цёл ка мо жа даць да 20 ты сяч ся-
мя нак! Больш за тое, з кож ным го дам су мнік 
ста но віц ца ўсё больш агрэ сіў ным і на хаб-
ным. Ву чо ныя па раў на лі су час ныя да ныя па 
гэ тай рас лі не з ін фар ма цы яй дзе ся ці га до вай 
даў ні ны. Ака за ла ся, што ця пер кар ня ві шчы 
рас лі ны вы дзя ля юць у гле бу знач на больш 
атрут ных рэ чы ваў, чым та ды. Гэ та і ёсць 
ды вер сій ны ме ха нізм су мні ка, які, бес кант-
роль на рас паў сюдж ва ю чы ся, змя няе «пад 
ся бе» струк ту ру і рэз ка па гар шае якасць і 
каш тоў насць сель ска гас па дар чых угод дзяў. 
Тыя ж лу гі ста но вяц ца ма ла пра дук цый ны мі. 
А буй ная ра га тая жы вё ла су мнік не есць, бо 

ён вель мі атрут ны. Тут жа трэ ба да даць, што 
здзі чэ лы ка над скі «госць» па чаў ак тыў на 
пра ні каць у ля сы, дзе зні шчае на ту раль ную 
рас лін насць. На но вай ра дзі ме ён уплы вае 
на суседнія рас лі ны ку ды больш не га тыў-
на, чым на гіс та рыч най. Але пры ўсім гэ-
тым з су мні ка мо жа зда быць і ка рысць. У 
ім зна хо дзіц ца шэ раг ці ка вых для ву чо ных 
рэ чы ваў. Ужо сён ня ён вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў фар ма ка ло гіі для ля чэн ня кар дыя ла гіч ных 
за хвор ван няў. Бе ла рус кія ву чо ныя рас пра-
цоў ва юць прэ па ра ты, якія бу дуць скі ра ва ны 
на ба раць бу з ан ка ло гі яй...

Цэнтр арэ а ла ка над ска га су мні ка 
зна хо дзіц ца там, дзе яго па ча лі вы ка-
рыс тоў ваць ра ней за ўсё. Яго ін тэн сіў на 
вы са джва лі на мо гіл ках, пры ся дзіб ных 
участ ках, ля да моў у вёс ках... Па сту по ва 
ён стаў утва раць тут буй ныя па пу ля цыі і 
на ват за рас ні кі.

Стра тэ гія «па во дзін» су мні ка змен лі-
вая. Спа чат ку ён рас це не вя лі кі мі гру па мі 
і раз ві ва ец ца па воль на. Ад нак ка лі асоб-
ныя па пу ля цыі злі ва юц ца ў адзін вя лі кі 
ма сіў, тут су мнік і па чы нае ма сі ра ва ны 
на ступ на воль ныя ад яго тэ ры то рыі. І 
пло шча, якую зай мае гэ ты від, кож ны год 
па вя ліч ва ец ца на 15-20%. А гэ та вель мі 
шмат.

Уво сень су мнік з'яў ля ец ца для мес ца, 
дзе ён рас це, са праўд най бом бай без дэ-
та на та ра. У гэ тую па ру ста рыя сцяб лі ны 
пус та зел ля ста но вяц ца су хі мі. За рас ні кі 
яго вель мі лёг ка ўспых ва юць ад вы пад-
ко вай іск ры...

Ка лі ж су мнік вы рас по бач з ва шым 
пры ся дзіб ным участ кам, яго не аб ход на 
як ма га хут чэй вы да ліць. Лепш за ўсё 
скош ваць не бяс печ ную рас лі ну два ра зы 
на год. Гэ та ро біц ца для та го, каб не даць 
су мні ку за цвіс ці і ўтва рыць на сен не...

«Ша лё ны агу рок» за хоп лі вае 
бе ра гі ва да ёмаў

«Ша лё ны агу рок» рас паў сюдж ва ец ца 
хут чэй за су мнік з бар шчэў ні кам. Зма гац-
ца з гэ тай лі я най вель мі цяж ка — на сва-
ім шля ху яна аб лыт вае ўсё. Та му адзі ны 
дзейс ны, але ня прос ты ва ры янт — гэ та 
зні шчаць та кія за рас ні кі пад чыс тую. А 
ўжы ван не гер бі цы даў у ба раць бе з «за-
хоп ні кам» аб ме жа ва на тым, што рас це ён 
пе ра важ на ў пой мах рэк...

— Гэ тая лі я на на па ру з су мні кам шы-
ро ка вы ка рыс тоў ва ла ся для дэ ка ра тыў на-
га аздаб лен ня тэ ры то рыі, — га во рыць Алег 
Мас лоў скі. — Ця пер жа яна так са ма вы рва-
ла ся з-пад кант ро лю. І ў перс пек ты ве мо жа 
стаць на ва лай больш не бяс печ най, чым су-
мнік, — у кан ку рэн цыі за мес ца пад сон цам 
з ім і бар шчэў ні кам «ша лё ны агу рок» вы хо-
дзіць пе ра мож цам. Ачаг яго рас паў сю джан ня 
— Па лес се і пой ма Дняп ра. Ле тась па ча ла ся 
імк лі вая экс пан сія эхі на цыс ты са на поў нач. 
Па ця чэн ні Нё ма на ён ужо па да браў ся да 
Грод на. На бе ра гах Свіс ла чы гэ ты «агрэ сар» 
ужо зна хо дзіц ца на под сту пах да Мін ска.

Нам трэ ба ка рэк та ваць так ты ку і пе ра-
хо дзіць ад аба ро ны да ра шу ча га на сту пу 
на гэ тых ды вер сан таў у рас лін ным аб ліч чы. 
Яр кі прык лад гэ та га — сі ту а цыя з бар шчэў-
ні кам. Дзя ку ю чы ак тыў на му зма ган ню з гэ-
тай на ва лай на тэ ры то рыі Мін ска за апош нія 
два га ды ўда ло ся па мен шыць зай ма ную ім 
пло шчу ў ча ты ры ра зы. Але ў ідэа ле трэ ба 
рас пра цоў ваць комп лекс не аб ход ных ме ра-
пры ем стваў да та го, як пач нец ца экс пан сія 
чар го ва га не бяс печ на га ін ва зіў на га ві ду. Так, 
да нас з поўд ня і ўсхо ду ак тыў на ру ха ец ца 
яшчэ боль шая не бяс пе ка — амб ро зія па лы-
на ліс тая, якая пра ва куе раз віц цё алер гіі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РАС ЛІ НЫ-АГРЭ СА РЫ ІДУЦЬ У НА СТУП

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ка над скі су мнік ма са ва вы са джва лі ледзь не ў кож най вёс цы. Шмат яго 
рас це і на мо гіл ках — лю дзей пад ку пі ла яго пры га жосць і не пе ра бор лі васць 
да знеш ніх умоў. Але ця пер маш та бы рас паў сю джан ня гэ тай рас лі ны пры ня-
лі са праў ды па гра жаль ныя для аграр на га сек та ра па ме ры. Та му на ву коў цы 
звяр та юц ца да ўсіх з за клі кам: не са джай це су мнік, эхі на цыс тыс ло пас це вы 
ды ін шыя ін ва зіў ныя ві ды, не псуй це сваю род ную пры ро ду.

А ка лі вы дзесь ці знай шлі за рас нік гэ тых рас лін, то аба вяз ко ва па ве дам-
ляй це аб гэ тым у Ін сты тут экс пе ры мен таль най ба та ні кі па тэ ле фо не (017) 
284 20 25. Бо ка лі мы не спы нім агрэ сію рас лін-чу жын цаў сён ня, заўт ра на 
гэ та спат рэ біц ца знач на больш срод каў і сіл. Так, у кра і нах За ход няй Еў ро-
пы і ЗША што га до выя стра ты, якія пры но сяць ін ва зіў ныя ві ды рас лін, ужо 
вы мя ра юц ца ў аст ра на міч ных ліч бах у дзя сят кі міль яр даў до ла раў...

Су мнік ка над скі мо жа да ся гаць у вы шы ню двух мет раў.Су мнік ка над скі мо жа да ся гаць у вы шы ню двух мет раў.

«ДЗЯ КУЙ ЗА ПЕ РА МО ГУ!»
Ма ла дзёж ная па тры я тыч ная ак цыя Бе ла рус ка га рэс-
пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі пад та кой наз вай прой-
дзе ў кра і не з 3 па 11 мая.

Сім ва лам па тры я тыч на га пра ек та ста не чыр во ная зор ка 
з над пі сам «Дзя куй за Пе ра мо гу!», якой у знак удзяч нас ці і 
па ва гі да ге ра іч на га мі ну ла га ўдзель ні кі ак цыі ўпры го жаць 
дзве ры да моў і ква тэр, дзе сён ня пра жы ва юць удзель ні кі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. У рам ках ме ра пры ем стваў пра-
ек та — вах ты па мя ці, мі тын гі, твор чыя фес ты ва лі, кон кур сы 
па тры я тыч най пес ні, кан цэр ты, су стрэ чы юных гра ма дзян 
з ве тэ ра на мі. Ці ка вым абя цае быць пра ект «Ге роі Пе ра мо-
гі» — по шу ка ва-да след чыц кая ра бо та мо ла дзі па вы ву чэн ні 
бія гра фій і подз ві гаў Ге ро яў Са вец ка га Са ю за, ура джэн цаў 
Бе ла ру сі.

Стар туе пра ект «Дзя куй за Пе ра мо гу!» ка ля ма ну мен та 
Пе ра мо гі ў ста лі цы. Да яго да лу чац ца ўдзель ні кі між на род-
на га злё ту рэт ра і кла січ ных аў та ма бі ляў «Рэт ра-Мінск 2014» 
з Бе ла ру сі, а так са ма кра ін бліз ка га і да лё ка га за меж жа — 
больш за 50 экі па жаў аў та ама та раў. Ра зам з мо лад дзю яны 
ўскла дуць квет кі да ма ну мен та Пе ра мо гі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МА ГІ ЛЁЎ ІМІ ГА НА РЫЦ ЦА
У дзень Пер ша мая ў Ма гі лё ве він ша ва лі леп шых 
пра цаў ні коў воб лас ці. Пад час ура чыс тай цы ры мо-
ніі ўру чэн ня па свед чан няў аб за ня сен ні на Дош ку 
го на ру бы лі ад зна ча ны проз ві шчы 55 пераможцаў. 
Сярод іх лаўрэаты прэміі «Ча ла век го да», пе ра-
мож цы кон кур су «Леп шы прад пры маль нік» 
Магілёўскай вобласці, а таксама 24 прадпрыемствы, 
якія па выніках мінулага года дасягнулі найлепшых 
паказчыкаў.

— Гэ та лю дзі, якія зра бі лі вя лі кі ўнё сак у раз віц цё рэ гі ё на, 
і мы імі га на рым ся, — ад зна чыў у сва ім він ша валь ным сло ве 
стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Пётр РУД НІК. — 
Ра ней Пер ша май ад зна чаў ся як дзень са лі дар нас ці пра цоў-
ных. Сён ня сэнс гэ та га свя та стаў знач на глы бей шым: гэ та 
да ні на па ва гі ўсім лю дзям, якія пра цу юць на ка рысць сва ёй 
Ай чы ны і род на га краю.

У гэ ты ж дзень у Ма гі лё ве пас ля зі мо ва га пе ра пын ку 
зноў за пра ца ва лі фан та ны, а ў га рад скім скве ры зай граў 
ду ха вы ар кестр.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПАКЛОНІМСЯ 
ВЯЛІКІМ ТЫМ ГАДАМ...

Бе ла рус ка-ра сій ская ма ла дзёжная ак цыя «Па кло нім ся 
вя лі кім тым га дам» рас па ча ла ся ў Брэсц кай крэ пас ці. 
Прад стаў ні кі сту дат ра даў ска га ру ху БРСМ Брэст чы ны 
і ма ла дзёж най агуль на ра сій скай гра мад скай ар га ні-
за цыі «Ра сій скія сту дэнц кія атра ды» вы ка за лі на мер 
па пра ца ваць на доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі ме ма-
ры яль на га комп лек су.

У Брэст пры еха лі 60 удзель ні каў сту дат ра даў Ра сіі на ча ле 
з ка ман дзі рам Цэнт раль на га шта ба РСА Мі ха і лам КІ СЯ-
ЛЁ ВЫМ. Вось што ён ска заў:

— Што год на шы сту дат ра даў цы ўдзель ні ча юць у па тры-
я тыч ным пра ек це «Па кло нім ся вя лі кім тым га дам». Мы да-
па ма га ем ве тэ ра нам, да гля да ем па мят ныя мяс ці ны. Ле тась 
пра цоў ная ак цыя пры свя ча ла ся 70-год дзю Ста лін град скай 
біт вы. 

А сё ле та 70-ю га да ві ну вы зва лен ня ад фа шыз му ад зна чае 
Бе ла русь. І мы вы ра шы лі пра вес ці сваю пра цоў ную ак цыю ў 
Брэсц кай крэ пас ці-ге роі. Бо ле ген дар ная крэ пасць — асаб-
лі вая мяс ці на не толь кі для бе ла ру саў, але і для ра сі ян так-
са ма.

Пра цоў ную ак цыю сту дэн ты дзвюх кра ін па ча лі з ус кла-
дан ня кве так да Веч на га агню, а за тым узя лі ся за ра бо ту, 
фронт якой вы зна чы ла кі раў ніц тва ме ма ры яль на га комп-
лек су.

Яна СВЕ ТА ВА.

ВА ЛО ЖЫН СКІ МІ ДАРОГАМІ —
 НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ

Прэ зен та цыя ве ла сі пед на га марш ру ту ад бы ла ся ў Ва-
ло жын скім ра ё не. 

Ён прой дзе ад стан цыі Баг да наў да стан цыі Ра даш ко ві чы. 
Гэ ты шлях з'яў ля ец ца тэ ма тыч ным пра ця гам ужо іс ну ю ча-
га пад наз вай «Ва ло жын скія гас цін цы». Гэ та са мы вя до мы 
220-кі ла мет ро вы зя лё ны марш рут Бе ла ру сі, які што год пры-
ваб лі вае ка ля 10 тыс. ту рыс таў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
05 июня 2014 года проводит 11-ый открытый аукцион 
по продаже имущества республиканской собственности
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Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

174

Гусеничное шасси МТ-ЛБ 
ш. 497911001 дв. 968720 

1979 г. 4 кат. 7411 км 405 м/ч

 г. Минск, 
в/ч 63755

100 000 000 10 000 000

175

Грузовой Урал-4320-0011-01 
ш. 152385 дв. 735390 1990 г. 

3 кат. 118755 км 

г. Барано-
вичи, 

в/ч 29969
45 000 000 4 500 000

176

Грузовой Урал-4320-0011-02 
ш. 182545 дв. 838900 1991 г. 

4 кат. 169452 км 

г. Минск, 
в/ч 39872

40 000 000 4 000 000

177

Грузовой КамАЗ-43106 
ш. 004949 дв. 0409039 1990 г. 

3 кат. 103224 км 

г. Минск, 
в/ч 39872

50 000 000 5 000 000

178

Грузовой КамАЗ-43105 
ш. 0016991 дв. 748939 1988 г. 

3 кат. 109182 км 

г. Минск, 
в/ч 39872

50 000 000 5 000 000

179

Грузовой КрАЗ-255Б 
ш. 258437 дв. 0576 1976 г. 

4 кат. 2341 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
38 000 000 3 800 000

180

Грузовой КрАЗ-255Б 
ш. 259325 дв. 0699 1976 г. 

4 кат. 6726 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
40 000 000 4 000 000

181

Грузовой КрАЗ-255Б 
ш. 263654 дв. 0691 1976 г. 

4 кат. 1680 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
45 000 000 4 500 000

182

Грузовой КрАЗ-255Б 
ш. 278204 дв. 423050 1976 г. 

4 кат. 1326 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
30 000 000 3 000 000

183

Грузовой КрАЗ-255Б 
ш. 271408 дв. 18666 1976 г. 

4 кат. 2350 км 

г. Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
42 000 000 4 200 000

184

АТМЗ-5-4320-1012 
(автотопливомаслозаправщик) 

с/о1301 на УрАЛ-4320-1012 
ш. 026075 дв. 619374 1984 г. 

4 кат. 61551 км

н.п. Михано-
вичи, 

в/ч 52188
115 000 000 11 500 000

185

АТМЗ-5,5-4310 
(автотопливомаслозаправщик) 

с/о 890234 на КамАЗ-4310 
ш. 0056945 дв. 0386657 
1989 г. 4 кат. 53901 км 

н.п. Михано-
вичи, 

в/ч 52188
125 000 000 12 500 000

186

Грузовой КамАЗ-4310 1986 г. 
шасси № 431000С0020760 

дв. № 923815 
пробег 114 923 км

в/г Околица, 
Минский р-н, 

в/ч 3310
60 000 000 6 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 05 июня 
2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие за-
явление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые до-
кументы до 17.00 02 июня 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

У якас ці па зі тыў ных фак таў 
мож на сцвяр джаць, што ба кі 
пра цяг ва юць курс на еў ра зій-
скую ін тэ гра цыю, ад па вед ныя 
па гад нен ні па між дзяр жа ва-
мі мыт най трой кі му сяць быць 
пад пі са ны пад час на ступ на га 
са мі ту, што пла ну ец ца 29 мая 
ў ста лі цы Ка зах ста на Аста не. 
Спе цы я ліс ты Еў ра зій скай эка-
на міч най ка мі сіі прад ста ві лі 
прэ зі дэн там для раз гля ду пра-
ект са юз на га да га во ра, што 
больш чым на 600 ста рон ках 
змя шчае нор мы Мыт на га са ю-
за, Адзі най эка на міч най пра-
сто ры, ка ля 70 між на род ных да-
га во раў, а так са ма но выя пра-
па но вы, да тыч ныя па шы рэн ня 
агуль на га рын ку на ра ней не за-
кра ну тыя сег мен ты, у тым лі ку 
на энер ге тыч ны сек тар і ры нак 
па слуг. Моц ным ста ноў чым вы-
ні кам так са ма ста ла су поль ная 
зго да ад нос на не аб ход нас ці 

па шы рэн ня ін тэ гра цыі за кошт 
но вых удзель ні каў. Пер шай еў-
ра зій скай лас таў кай За каў каз-
зя му сіць стаць Ар ме нія, што 
вы ка на ла ўсе пунк ты ад па вед-
най «да рож най кар ты» і пла нуе 
да лу чыц ца да Мыт на га са ю за 
ўжо ў чэр ве ні 2014 го да.

Праб ле мы еў ра зій ска га 
бу даў ніц тва

Та кія вы ні кі, без умоў на, свед-
чаць аб пос пе хах еў ра зій скай ін-
тэ гра цыі, ад нак ін шыя фак ты не 
да зва ля юць пад да вац ца «га ла-
ва кру жэн ню ад пос пе хаў» і пры-
му ша юць сур' ёз на за ду мац ца аб 
мэ тах і перс пек ты вах еў ра зій ска-
га пра ек та. На прык лад, су поль ны 
энер ге тыч ны ры нак, роў ныя ўмо вы 
гас па да ран ня і атры ман ня энер ге-
тыч ных рэ сур саў, згод на з пра ек-
там да га во ра, му сяць быць сфар-
мі ра ва ны на пра ця гу блі жэй шых 

дзе ся ці га доў — аж но да 2025 го-
да. На прак ты цы для Бе ла ру сі гэ та 
азна чае знач ныя стра ты бюд жэ ту 
— ка ля 35-40 млрд до ла раў ЗША, 
бо толь кі сён ня Мінск вы му ша ны 
пе ра ліч ваць на ка рысць ра сій ска-
га бюд жэ ту ка ля 3,5-4 млрд што-
год у якас ці экс парт най пош лі ны 
пас ля рэа лі за цыі наф та пра дук таў, 
вы раб ле ных бе ла рус кі мі прад пры-
ем ства мі з ра сій скай наф ты.

На ват ка лі не спы няц ца на 
дзіў ным пра ва вым ас пек це гэ-
тай пош лі ны (Бе ла русь пла ціць 
за меж най дзяр жа ве з пры быт каў 
ад про да жу ўлас най пра дук цыі), 
а так са ма не за да вац ца ма раль-
ным бо кам праб ле мы (бе ла ру сы, 
у лі ку ін шых на ро даў СССР, ня-
ма ла пра ца ва лі пад час асва ен ня 
наф та вых ра до ві шчаў, які мі за раз 
па спя хо ва ка рыс та ец ца ра сій скі 
біз нес), то за ста ец ца пы тан не ін-
ша га ха рак та ру: як без агуль на га 
рын ку энер га нось бі таў, што для 
эка но мі кі, ні бы кры вя нос ныя са-
су ды для ча ла ве ча га ар га ніз ма, 
бу дзе пра ца ваць Еў ра зій скі эка-
на міч ны са юз? Ві да воч на, што 
лю быя больш-менш сур' ёз ныя 
су мес ныя пра ек ты, у тым лі ку інф-
ра струк тур ныя, на якіх за ся ро дзіў 
ува гу ця гам су стрэ чы Прэ зі дэнт 
Ка зах ста на На за рба еў, па тра бу-
юць адзін ства па ды хо даў энер-
ге тыч най па лі ты кі, роў на сці ўмоў 

гас па да ран ня, паў на фар мат на га 
мыт на га са ю за без вы клю чэн няў і 
аб ме жа ван няў. У ін шым вы пад ку, 
ка лі ў ад ных удзель ні каў з рэ сур-
са мі «гус та», а ў дру гіх «пус та», ні 
пра якую эфек тыў насць ін тэ гра-
цыі на ват не мо жа быць га вор кі. 
У та кіх аб ста ві нах, ад кры ва ючы 
для ба га тых рэ сур са мі парт нё раў 
улас ныя рын кі, па збаў ля ю чы ся 
маг чы мас цяў дзяр жаў на га рэ-
гу ля ван ня і пра тэк цыі, Бе ла русь 
прак тыч на ні чо га не атрым лі вае 
ўза мен. Між ін шым, для ай чын-
най эка но мі кі экс парт на га ты пу 
асноў ны сэнс ін тэ гра цыі па ля гае 
ме на ві та ў за бес пя чэн ні до сту пу 
бе ла рус кай ін дуст рыі да сы ра він-
най ба зы парт нё раў.

Дыс ба ланс ін та рэ саў
Ці ка ва, што ў ра сій скай прэ се, 

дып ла ма тыч ных і экс перт ных ася-
род ках Еў ра зій скі Са юз раз гля да-
ец ца не толь кі як эка на міч ны, але, 
у пер шую чар гу, геа па лі тыч ны 
пра ект, так бы мо віць, «наш ад каз 
За ха ду». З гэ тых па зі цый вы гля-
дае яшчэ больш дзіў ным той мо-
мант, што цал кам слуш ныя за ўва гі 
бе ла рус ка га бо ку ўжо ка то ры год 
бю ра кра ты зу юц ца, ад кла да юц ца 
і за блыт ва юц ца на шля ху ін тэ гра-
цыі. Ві даць, на ват геа па лі тыч ныя 
ам бі цыі вы шэй ша га ра сій ска га кі-
раў ніц тва не ў ста не пе ра маг чы 

ка мер цый ныя ін та рэ сы фі нан са ва-
сы ра він ных алі гар хіч ных ко лаў.

Но выя ім пуль сы 
для Са юз най дзяр жа вы

Ме на ві та гэ ты дыс ба ланс ін-
та рэ саў і з'яў ля ец ца асноў най 
па гро зай еў ра зій скай ін тэ гра цыі, 
як у яе эка на міч ным, так і ў геа па-
лі тыч ным вы ра жэн ні. Зра зу ме ла, 
што ў аб ста ві нах між на род на га 
на пру жан ня Крэмль му сіць уга-
ва рыць парт нё раў пад пі саць хоць 
які са юз ны да ку мент, і гэ та бу дзе 
свед чыць у ва чах су свет най су-
поль нас ці пра тое, што Ра сія не 
ад на і мае са юз ні каў. Па доб на 
на тое, што бе ла рус кае кі раў ніц-
тва за ста нец ца вер ным са юз на-
му аба вяз ку і мо жа пай сці на су-
страч ра сій скім парт нё рам, ад нак 
вы гля дае, што са ма еў ра зій ская 
ін тэ гра цыя ры зы куе стаць пе ры-
фе рый ным знеш не па лі тыч ным 
пра ек там, пры нам сі, для бе ла-
рус ка га бо ку. Стар шы ня ка ле гіі 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі 
Вік тар Хрыс тэн ка сам пра па на ваў 
«най больш ад чу валь ныя пы тан ні 
вы ра шаць у двух ба ко вым фар ма-
це», а ў ад но сі нах Бе ла ру сі і Ра сіі 
ёсць пра ект апе рад жаль най ін тэ-
гра цыі — Са юз ная дзяр жа ва, і бу-
дзе ла гіч на, ка лі асноў ныя вы сіл кі 

ай чын най дып ла ма тыі бу дуць скі-
ра ва ны ме на ві та на ак ты ві за цыю 
гэ та га пра ек та.

Зра зу ме ла, што па трэб на 
пра ца ваць на тых на прам ках, 
дзе мо гуць быць да сяг ну ты кан-
крэт ныя вы ні кі і ра шэн ні, а рас-
пы ляц ца на ліш нюю ак тыў насць 
бе ла рус кая дзяр жа ва прос та не 
мае рэ сур саў. Ві да воч на, што 
на ват по руч з еў ра зій скай ін тэ-
гра цый Бе ла русь мо жа прэ тэн-
да ваць на «асаб лі выя ад но сі ны» 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй за кошт 
на яў нас ці Са юз най дзяр жа вы. 
Пры гэ тым ай чын на му кі раў ніц-
тву трэ ба ўліч ваць па куль не-
прад ка заль ны ха рак тар буй но га 
ра сій ска га ка пі та лу, што сва і мі 
не зу сім чыс ты мі па мкнен ня мі 
мо жа спы ніць раз віц цё лю бо га 
перс пек тыў на га пра ек та. Та кая 
вы сно ва на прак ты цы азна чае, 
што Бе ла ру сі не аб ход на пра цяг-
ваць вы сіл кі па мак сі маль най 
ды вер сі фі ка цыі эка на міч ных 
кан так таў, а так са ма пра ца ваць 
у на прам ку змян шэн ня энер ге-
тыч най за леж нас ці. Але та кі па-
ды ход ні ў якім ра зе не ад маў ляе 
ўдзе лу ў ін тэ гра цый ных пра цэ сах 
на пост са вец кай пра сто ры, бо не 
трэ ба за бы ваць, што са ма ідэя 
ін тэ гра цыі ўпер шы ню пра гу ча ла 
ў Мін ску і асноў ным ініцыятарам 
гэ тых пра цэ саў бы ла ме на ві та 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь.

ПЫ ТАН НІ І АД КА ЗЫ 
ЕЎ РА ЗІЙ СКАЙ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

Па ся джэн не Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та на 
ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў, што ад бы ло ся ў Мін ску на гэ тым 
тыд ні, па кі ну ла па вы ні ках больш пы тан няў, чым ад ка заў. Ай-
чын ныя і за меж ныя ана лі ты кі ад зна ча юць вель мі «ня прос ты 
ха рак тар» пе ра моў, што цал кам зра зу ме ла, асаб лі ва з улі кам 
та го, што еў ра зій скі пра ект вы хо дзіць на фі ніш ную пра мую, 
і апош нія спро бы ўнес ці не ка то рыя ка рэк ці роў кі ў агуль ныя 
пла ны ўдзель ні кі ін тэ гра цыі па він ны зра біць ця гам блі жэй шых 
ме ся цаў. Ме на ві та пад та кім вуг лом, як клю ча вую рэ пе ты цыю 
пе рад вы ра шаль най прэм' е рай Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за, і па трэб на раз гля даць мін скую су стрэ чу.

Погляд Аляксандра ШпакоўскагаПогляд Аляксандра Шпакоўскага  ��

Хто не паспеў — той спазніўся 
— Ад нак, як свед чыць во пыт па пя рэд-

ніх га доў, не ка то рым ма ла дым лю дзям 
на ват цэ ла га ме ся ца, які ад во дзіц ца для 
рэ гіст ра цыі, усё роў на не ха пае, а на на-
ступ ны дзень пас ля за крыц ця пунк таў 
рэ гіст ра цыі яны па чы на юць шу каць ва-
ры ян ты, про сяць увай сці ў іх ста но ві шча і ў 
па рад ку вы клю чэн ня даць ім маг чы масць 
за рэ гіст ра вац ца. Ха чу па пя рэ дзіць усіх 
«ня па мят лі вых»: тыя, хто споз ніц ца, ня хай 
крыў ду юць са мі на ся бе і ча ка юць на ступ-
най пры ём най кам па ніі, — пад крэс лі вае 
мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС КЕ ВІЧ.

У ад роз нен не ад па пя рэд ня га го да 
коль касць пунк таў пра вя дзен ня цэнт ра-
лі за ва на га тэс ці ра ван ня ска ра ці ла ся з 
73 да 58, што звя за на са змян шэн нем 
агуль най коль кас ці абі ту ры ен таў. Ска-
заць, коль кі ж зной дзец ца сё ле та ах-
вот ных штур ма ваць ВНУ, у Мі ніс тэр стве 
аду ка цыі не бя руц ца. Дак лад на вя до ма 
толь кі, што коль касць вы пуск ні коў агуль-
на аду ка цый ных школ змен шы ла ся на 6 
пра цэн таў: з 11-х кла саў вы пус ка юц ца 
55 ты сяч ча ла век. Але ж тра ды цый на ў 
пры ём най кам па ніі ўдзель ні ча юць і вы-
пуск ні кі па пя рэд ніх га доў, а так са ма вы-
пуск ні кі пра фе сій на-тэх ніч ных і ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў...

Уся го сё ле та ва ўста но вы вы шэй-
шай аду ка цыі пла ну ец ца пры няць на 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня 29,1 ты-
ся чы ча ла век: 22,9 ты ся чы ча ла век на 
дзён ную і 6,2 ты ся чы ча ла век — на за-

воч ную. Пры ём на «бюд жэт» ска ро ча ны 
на 1 800 мес цаў, пе ра важ на за кошт 
змян шэн ня на бо ру на спе цы яль нас ці 
эка на міч на га і юры дыч на га про фі ляў.

Зні жэн не па ро гу
Як за зна чыў Сяр гей Мас ке віч, га лоў най 

ад мет нас цю сё лет няй пры ём най кам па ніі 
ста не знік нен не двух па то каў пры па ступ-
лен ні і маг чы масць пра вя дзен ня да дат ко-
ва га на бо ру на ва кант ныя мес цы. Пры ём 
да ку мен таў на бюд жэт ныя мес цы на ўсе 
фор мы на ву чан ня бу дзе пра во дзіц ца ў 
дзяр жаў ных ВНУ ў вель мі сціс лыя тэр мі-
ны — з 8 па 12 чэр ве ня. Ус туп ныя іс пы ты ў 
ВНУ сі ла вых ве дам стваў прой дуць з 13 па 
16 лі пе ня, у твор чых ВНУ — з 13 па 22 лі пе-
ня, а ва ўсіх ас тат ніх — з 13 па 18 лі пе ня.

За лі чэн не абі ту ры ен таў на бюд жэт ныя 
мес цы ў вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но-
вы МУС і МНС, а так са ма ў Ін сты тут па-
гранс луж бы і Ва ен ную ака дэ мію прой дзе 
па 20 лі пе ня; у Ака дэ міі мас тац тваў, Ака-
дэ міі му зы кі і Уні вер сі тэ це куль ту ры — па 
26 лі пе ня. У ін шых ВНУ — па 22 лі пе ня.

У тым вы пад ку, ка лі ў якой-не будзь 
ВНУ за ста нуц ца не за поў не ныя бюд жэт-
ныя мес цы, бу дзе аб' яў ле ны да дат ко вы 
на бор. І вось тут ёсць адзін важ ны ню анс. 
На ва кант ныя мес цы змо гуць прэ тэн да-
ваць абі ту ры ен ты, якія не прай шлі па 
кон кур се пры па ступ лен ні ў ін шыя ВНУ, 
але ма юць на ру ках па трэб ныя сер ты фі-
ка ты, або па сту па лі на ін шыя спе цы яль-
нас ці ў тую ж ВНУ. Так са ма да кон кур су 

на ва кант ныя мес цы бу дуць да пу шча ны 
і абі ту ры ен ты, якія не на бра лі на цэнт-
ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні ўста ноў ле ную 
мі ні маль ную коль касць ба лаў.

Для тых, хто бу дзе па сту паць на бюд-
жэт ныя мес цы ў рам ках да дат ко ва га на-
бо ру, па рог бу дзе зні жа ны на пяць ба лаў: 
у сер ты фі ка тах па рус кай і бе ла рус кай 
мо вах абі ту ры ен ты па він ны бу дуць мець 
не менш як 5 ба лаў, па ма тэ ма ты цы, фі-
зі цы, хі міі і бія ло гіі — 10 ба лаў ; 15 ба лаў 
— 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.

Пры ём да ку мен таў на ва кант ныя 
мес цы ў ВНУ сі ла вых ве дам стваў бу дзе 
вес ці ся з 21 па 25 лі пе ня, у «твор чых» 
ВНУ — з 27 па 28 лі пе ня, ва ўсіх ас тат ніх 
— з 23 па 28 лі пе ня. Пас ля пра вя дзен ня 
дру гой «хва лі» за лі чэн ня на ва кант ныя 
бюд жэт ныя мес цы абі ту ры ен ты змо гуць 
па да ваць да ку мен ты на плат ную фор-
му на ву чан ня (да 31 лі пе ня). А 2 жніў ня 
ста нуць вя до мыя спі сы за лі ча ных на 
на ву чан не за ўлас ныя срод кі.

У ССНУ — па ся рэд нім ба ле 
школь на га атэс та та

Яшчэ ад на ака ліч насць, на якую мі-
ністр аду ка цыі па пра сіў звяр нуць ува гу: 
гэ тым ле там вы пуск ні кі ба за вай шко лы 
бу дуць па сту паць у ся рэд нія спе цы яль-
ныя на ву чаль ныя ўста но вы ўво гу ле без 
эк за ме наў (за вы клю чэн нем спе цы яль-
нас цяў, дзе пра ду гле джа ны «твор чы эк-
за мен»): кон курс бу дзе ажыц цяў ляц ца па 
ся рэд нім ба ле па свед чан ня аб агуль най 
ба за вай аду ка цыі. Праў да, у га лоў ным 
аду ка цый ным ве дам стве не вы клю ча-
юць, што на асаб лі ва прэ стыж ных у мо-
ла дзі спе цы яль нас цях мо жа склас ці ся 
на пру жа ная сі ту а цыя, ка лі да ку мен ты 
па да дуць спрэс ад ны вы дат ні кі. І як у 
та кім ра зе пры ём най ка мі сіі вы зна чыць 
з іх са мых год ных? «Зна чыць, да вя дзец-
ца за дзей ні чаць да дат ко выя кры тэ рыі. 
У пра ві лах пры ёму пра пі са на, хто мае 

пе ра важ нае пра ва на за лі чэн не пры ад-
ноль ка вай су ме ба лаў. Для пры ём най 
ка мі сіі гэ та, вя до ма, бу дзе вы пра ба ван-
нем, але ні хто не пе ра шка джае ўста но ве 
аду ка цыі ўвес ці і свае да дат ко выя кры-
тэ рыі, ка лі ў гэ тым бу дзе па трэ ба», — 
удак лад ніў Сяр гей Мас ке віч.

Што ты чыц ца на бо ру на мэ та выя 
мес цы, то яго план па куль яшчэ не 
сфар мі ра ва ны.

— Пры зна ем ся, нам ха це ла ся б знач-
на ак ты ві за ваць ра бо ту га лі но вых мі ніс-
тэр стваў і пра ца даў цаў і ў пла не пра вя-
дзен ня праф ары ен та цый най ра бо ты з 
абі ту ры ен та мі, і ў пла не фар мі ра ван ня 
за ка зу на пад рых тоў ку кад раў і боль-
шай іх ак тыў нас ці не па срэд на ў пра цэ се 
пад рых тоў кі кад раў, — пад крэс ліў мі-
ністр аду ка цыі. — Да па чат ку пры ём най 
кам па ніі кант роль ныя ліч бы пры ёму на 
мэ та вую фор му на ву чан ня бу дуць Мі-
ніс тэр ствам аду ка цыі за цвер джа ны. А 
да лей пла ну ем пра ана лі за ваць яе вы ні кі. 
Аса біс та я лі чу вы ра шэн не кад ра вых пы-
тан няў праз мэ та вую пад рых тоў ку спе-
цы я ліс таў най больш эфек тыў ным.

А ці бу дзе па вя лі ча ны тэр мін ад пра-
цоў кі так зва ных «мэ та ві каў»? Сён ня 
для іх дзей ні чае на ступ ная фор му ла: 
вы пуск ні кі вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў ад пра цоў ва юць пас ля за кан-
чэн ня на ву чан ня пяць га доў — два га ды 
па раз мер ка ван ні і тры га ды па кант рак-
це. А вы пуск ні кі ся рэд ніх спе цы яль ных 
на ву чаль ных уста ноў аба вя за ны ад пра-
ца ваць на свай го за каз чы ка тры га ды: 
два га ды па раз мер ка ван ні і год — па 
кант рак це. Ві даць па ўсім, ка лі ней кія 
зме ны і ад бу дуц ца, то на абі ту ры ен таў 
гэ та га го да яны не рас паў сю дзяц ца...

На га да ем, што, па вод ле но вых пра віл 
пры ёму, мэ та вую пад рых тоў ку да зво ле-
на ажыц цяў ляць па лю бых спе цы яль нас-
цях, а прэ тэн да ваць на мэ та вы кант ракт 
мо жа лю бы абі ту ры ент, не за леж на ад 
мес ца свай го пра жы ван ня, у тым лі ку 
мін ча не і жы ха ры аб лас ных цэнт раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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У АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ БУ ДЗЕ ДРУ ГІ ШАНЦ...
...але за мест двух па то каў за ста нец ца адзін

2 мая ў кра і не рас па ча ла ся рэ гіст ра цыя абі ту ры ен таў на цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван не, якая бу дзе доў жыц ца да 1 чэр ве ня ўключ на. Та кім чы нам, 
для та го, каб за па сці ся про пус ка мі на ЦТ, абі ту ры ен там да ец ца амаль 
цэ лы ме сяц, на пра ця гу яко га яны мо гуць за ві таць у лю бы блі жэй шы да 
іх мес ца жы хар ства пункт рэ гіст ра цыі. Усе пунк ты пад клю ча ны да аў та-
ма ты за ва най сіс тэ мы «Агуль на рэс пуб лі кан скі банк звес так удзель ні каў 
ЦТ». Сіс тэ ма пра цуе па прын цы пе «ад на го акна»: са ма шу кае сва бод ныя 
па са дач ныя мес цы і пад каз вае рэ гіст ра та ру, у якіх на ву чаль ных уста но-
вах мож на здаць тыя ці ін шыя прад ме ты. Яна да зва ляе па да браць абі ту-
ры ен ту най больш зруч нае для эк за ме ну мес ца, на ват ка лі той па жа дае 
зда ваць цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не ў ін шым го ра дзе.

КАД РА ВЫЯ РА ШЭН НІ 
ПРЭЗІДЭНТА

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
Ба ры се ві ча Мі ка лая Мі ка ла е ві ча — Над звы чай-

ным і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Ка ра леў стве Ні дэр лан даў, па ста ян ным прад стаў ні-
ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ар га ні за цыі па за ба ро не 
хі міч най зброі па су мя шчаль ніц тве; Ча пур но га Ста ні-
сла ва Ула дзі мі ра ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц-
ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ман го ліі; Па лу я на 
Іга ра Іва на ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Эк ва дор; 
Чы жы ка Сяр гея Ан то на ві ча — пер шым на мес ні кам 
стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі; Кі лі на Сяр гея Якаў ле ві ча — на мес ні кам 
стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі; Кіль чэў ска га Аляк санд ра Ула дзі мі ра ві ча — 
га лоў ным ву чо ным сак ра та ром На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі; Рач ко ва Сяр гея Ана толь е ві ча 
— Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Су дан па су мя шчаль ніц тве; 
Ко зін ца ва Вік та ра Ва сіль е ві ча — Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб-
лі цы Чы лі, Рэс пуб лі цы Пе ру і Ус ход няй Рэс пуб лі цы 
Уруг вай па су мя шчаль ніц тве.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на на зна чэн не:
Граб нё ва Ге на дзя Іва на ві ча — пер шым на мес ні кам 

стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма; Не ўмяр жыц ка га 
Сяр гея Пят ро ві ча — на мес ні кам стар шы ні Мінск ага 
абл вы кан ка ма; Чы кі ды Але га Іва на ві ча — на мес ні кам 
стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма — стар шы нёй 
ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні; Драз-
доў ска га Сяр гея Аляк санд ра ві ча — стар шы нёй Ча-
вус ка га рай вы кан ка ма; Жу ка Аляк санд ра Іва на ві ча 
— рэк та рам уста но вы аду ка цыі «Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма Тан ка»; Сен дзер 
Ган ны Мі ка ла еў ны — рэк та рам уста но вы аду ка цыі 
«Брэсц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя А.С.Пуш кі на»; Шы-
ла Вя ча сла ва Дзміт ры е ві ча — на мес ні кам мі ніст ра 
ахо вы зда роўя; Хіль ма на Сяр гея Ана толь е ві ча — на-
мес ні кам мі ніст ра ін фар ма цыі; Дры га Іры ны Ула дзі-
мі ра ўны — пер шым на мес ні кам мі ніст ра куль ту ры; 
Мал кі най Іі Ві таль еў ны — пер шым на мес ні кам мі ніст ра 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя; 
Бу я на ва Але га Аляк се е ві ча — ге не раль ным ды рэк та-
рам ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Клі ма віц кі 
лі кё ра-га рэ лач ны за вод»; Кар пя ка Ула дзі мі ра Ва лян ці-
на ві ча — ге не раль ным ды рэк та рам ад кры та га ак цы я-
нер на га та ва рыст ва «Мін скі за вод шас це рань»; Іо дзі са 
Ста ні сла ва Ан то на ві ча — ге не раль ным ды рэк та рам 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «МІНСК КРЫШ-
ТАЛЬ»; Гунь ко Сяр гея Мар ці на ві ча — ге не раль ным 
ды рэк та рам ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ві цязь»; Гу ле віч Але ны Фё да раў ны — на чаль ні кам 
дэ парт амен та эка но мі кі і га лі но вых пра грам Па ста ян-
на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы.


