
2 13 красавіка 2019 г.НАДЗЁННАЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

І та кія ўмя шан ні пры апен-

ды цы це, па вод ле да ных ды рэк-

та ра цэнт ра, у кра і не ро бяц ца 

ў 50—95 % вы пад каў у за леж-

нас ці ад клі ні кі. У Го мель скай 

воб лас ці — са мы вы со кі па каз-

чык — 95 %.

— Вы нік у Го ме лі тлу ма чыц ца 

тым, што там да стат ко ва хі рур-

гаў, якія ва ло да юць гэ тым ме-

та дам. Уво гу ле ж у све це ня ма 

клі нік, дзе усе апе ра цыі — ла па-

рас ка піч ныя. Звы чай на іх 70—

80 %, — тлу ма чыць Кан стан цін 

Драз доў скі.

Апе ра цыя па трэб на 
з пер шых су так...

Ад ным з важ ных па каз чы каў 

уз роў ню дзі ця чай хі рур гіі лі чыц-

ца па спя хо васць ля чэн ня не да-

но ша ных дзя цей. На прык лад, 

та ко га за хвор ван ня, як не кра-

тыч ны эн тэ ра ка літ.

— Та кая сі ту а цыя ўзні кае, ка-

лі ў дзі ця ці ма лень кая ва га це ла, 

не раз ві ты кі шэч нік, у ім з'яў ля-

юц ца яз вы, з-за ча го на блі жа-

ец ца ка та стро фа: ка лі змес ці ва 

кі шэч ні ка тра піць у бруш ную 

по ласць, гэ та яў ная па гро за 

жыц цю, — рас каз вае ды рэк тар 

цэнт ра.

Трэ ба ад зна чыць, што ва жаць 

не маў ля ты, якім да во дзіц ца ра-

біць апе ра цыі на кі шэч ні ку, уся-

го 1-1,5 кг, і ад хі рур га па тра бу-

ец ца фі лі гран нае май стэр ства. 

Толь кі ўя ві це: дыя метр кі шэч ні-

ка ў та ко га па цы ен та — уся го 

4 мі лі мет ры! Пад час апе ра цый 

вы ка рыс тоў ва ец ца спе цы яль ны 

ін стру мент, ніт кі, і, на ту раль на, 

хі рур гіч нае па ве лі чэн не.

Адзін з та кіх па цы ен таў, 

Ванеч ка, за раз зна хо дзіц ца ў 

рэ ані ма цыі. Ён з'я віў ся на свет 

у 2-м рад до ме ўся го ме сяц та му 

і ва жыў 900 гра маў. Ва ня адзін 

з трой ні, але са зда роў ем яму 

па шан ца ва ла менш за бра тоў. 

Амаль ад ра зу пас ля на ра джэн-

ня ён быў да стаў ле ны ў РНПЦ 

дзі ця чай хі рур гіі, дзе яму зра бі лі 

пер шую апе ра цыю.

— Мы вы да лі лі па шко джа ную 

част ку кі шэч ні ка, вы ве лі сто му. 

Ця пер хлоп чык зна хо дзіц ца ў 

рэ ані ма цый ным ад дзя лен ні, 

па куль хар чу ец ца праз зонд, 

на бі ра ец ца сіл і ча кае дру гой, 

рэ кан струк цый най апе ра цыі, за-

да ча якой — злу чыць пра све ты 

кі шэч ні ка і ад на віць яго цэ лас-

насць, — тлу ма чыць за гад чык 

ад дзя лен ня дзі ця чай хі рур гіі 

Анд рэй ЗА ПА ЛЯН СКІ.

Ад мет на, што яшчэ два дзе-

ся ці год дзі та му смя рот насць у 

гру пе та кіх не да но ша ных дзя цей 

скла да ла 80—90 %, у 2009 го-

дзе — 60 %. А за апош нія ча ты-

ры га ды яе ўда ло ся зні зіць да 

10 %. Час та, па вод ле на зі ран ня 

ме ды каў, ця жар насць ме на ві-

та пас ля эк стра кар па раль на га 

аплад нен ня (ЭКА) за кан чва ец-

ца на ра джэн нем дзі ця ці з ма-

лой ма сай це ла. А ўліч ва ю чы, 

што та кія тэх на ло гіі ста но вяц ца 

ўсё больш да ступ ны мі, ак ту аль-

насць хі рур гіч най да па мо гі не-

маў ля там толь кі ўзрас тае.

Яшчэ ад на ка тэ го рыя ма-

лень кіх па цы ен таў РНПЦ дзі ця-

чай хі рур гіі — тыя, хто пра глы-

нуў ба та рэй кі, ма не ты і ін шыя 

прад ме ты.

— Ма не ты бы лі ўве дзе ныя ў 

2016 го дзе, і дзе ці па ча лі іх каш-

та ваць. Для нас гэ та быў свое-

асаб лі вы вы клік, — пра цяг вае 

Кан стан цін Драз доў скі. — Але са-

мыя не бяс печ ныя з ін ша род ных 

це лаў — ба та рэй кі, якія вы клі ка-

юць апё кі стра ва во да, і ў вы ні ку 

па тра бу ец ца не каль кі апе ра цый. 

З 2017 го да коль касць та кіх умя-

шан няў па ча ла кры ху змян шац-

ца, спа дзя ём ся, гэ та вы нік на шай 

ін фар ма цый най кам па ніі.

У цэнт ры, да рэ чы, ма ец ца 

ўсё су час нае эн да ска піч нае 

аб ста ля ван не, якое да зва ляе 

аб сле да ваць стра ва вод, страў-

нік, кі шэч нік дзі ця ці, у тым лі ку і 

но ва на ро джа на га. З го ду ў год 

коль касць эн да ска піч ных апе ра-

цый у Бе ла ру сі па вя ліч ва ец ца. 

Пры клад на па ло ва з іх вы кон-

ва ец ца ў РПНЦ дзі ця чай хі рур гіі. 

У 2016-м тут з'я віў ся но вы эн да-

ска піч ны комп лекс, які да зва ляе 

вы кон ваць брон хас ка пію на ват 

не маў ля там — га лоў нае, каб іх 

ва га бы ла хоць бы 1,5 кг. Па-

куль са мы ма лень кі па цы ент, які 

прай шоў гэ ту пра цэ ду ру, ва жыў 

1800 гра маў. Ра ней аказ ваць 

да па мо гу та кім дзе цям маг чы-

мас ці не бы ло.

Удых нуць жыц цё 
ў ма лю сень кае 
сэр ца

РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі — 

адзі ны ў на шай кра і не цэнтр, 

дзе ро бяц ца кар дыя хі рур гіч ныя 

апе ра цыі для ка рэк цыі па ро каў 

сэр ца.

— У Ра сіі, ЗША, Гер ма ніі, 

Фран цыі та кіх цэнт раў у кра і-

не не каль кі, та му яны 

мо гуць вы бі раць са-

бе спе цы я лі за цыі. Бо 

пры ро джа ных па ро каў 

сэр ца — больш за 250. 

Ся род іх ёсць рэд кія і 

скла да ныя. На прык-

лад, у Гер ма ніі кож ны 

цэнтр спе цы я лі зу ец ца 

на пэў ных ві дах па ро-

каў, па спя хо ва апе-

ры руе іх, усе пра гэ та 

ве да юць, і жан чы ны 

мэ та на кі ра ва на едуць 

ту ды на ра джаць. У нас 

ня ма маг чы мас ці вы бі-

раць — мы апе ры ру ем 

усё. Атрым лі ва ец ца, 

што ў год мы ро бім 

1040—1200 апе ра-

цый па ка рэк цыі па-

ро каў сэр ца, — ка жа 

Кан стан цін Драз доў-

скі. — Пры гэ тым ля-

таль насць у нас на да-

стат ко ва ніз кім уз роў-

ні, ліч бы ад па вя да юць 

су свет ным.

Яшчэ не каль кі га доў 

та му ка ля 80 % дзя цей 

з па ро ка мі сэр ца на ра-

джа лі ся ў рэ гі ё нах. Каб 

да ста віць іх у ста лі цу, 

па тра ба ва ла ся 3-4 га-

дзі ны.

— Для ўра чоў, якія вез лі 

дзі ця, на груз ка бы ла над звы-

чай ная. І, ска жу шчы ра, ча сам 

не па спя ва лі. Ця пер 80—90 % 

дзе так з па ро камі сэр ца на ра-

джа ец ца ў РНПЦ «Ма ці і дзі ця». 

Праз 15 хві лін яны аказ ва юц ца 

ў нас, што так са ма ўплы вае на 

вы нік, — упэў не ны Кан стан цін 

Драз доў скі.

Сэр ца тут так са ма ле чаць 

мі ні ін ва зіў на. Ка лі да 2014 го-

да боль шасць апе ра цый бы ла 

ад кры ты мі, то ця пер пе ра ва жа-

юць эн да вас ку ляр ныя ўмя шан ні. 

У ар тэ рыі ро біц ца пра кол, праз 

які пра ні кае ка тэ тар ная тэх ні ка 

і ру ха ец ца да лей.

— Па лі ты ка на ша га цэнт ра ў 

тым, што ка лі ёсць маг чы масць 

вы ле чыць дзі ця без ад кры та-

га раз рэ зу, без траў ма тыч най 

апе ра цыі, мы ро бім гэ та. Мы 

вы кон ва ем да 800 эн да вас ку-

ляр ных умя шан няў у год. Іс нуе 

шмат пры лад, які мі за кры ва юць 

пра то кі, па шы ра юць кла па ны, 

ста вяць стэн ты, спі ра лі, — усё 

гэ та ў нас ёсць, — ка жа ды рэк-

тар цэнт ра.

Яшчэ ад на важ ная рэч 

для вы ра та ван ня жыц ця дзя-

цей — ме тад эк стра кар па раль-

най мемб ран най ак сі ге на цыі 

(ЭКМА). Ён да зва ляе на сы чаць 

кроў кіс ла ро дам пры цяж кіх 

фор мах лё гач най не да стат ко-

вас ці. І вы ра тоў ваць дзя цей, якія 

ра ней па мі ра лі, на прык лад, ад 

пнеў ма ніі.

— Дзі ця за хва рэ ла на грып, 

ён даў ус клад нен не — пнеў-

ма нію. Раз ві ва ец ца ды халь ная 

не да стат ко васць, пе ра ста юць 

дзей ні чаць лёг кія. У та кім вы-

пад ку мы па мя шча ем дзі ця на 

апа рат эк стра кар па раль най 

мемб ран най ак сі ге на цыі, які 

за мя няе са бой ра бо ту сэр ца і 

лёг кіх. Ін філь тра цый ны пра цэс 

у ар га ніз ме пра хо дзіць, і дзі-

ця па праў ля ец ца і пра цяг вае 

жыць, — рас каз вае Кан стан цін 

Драз доў скі.

Яшчэ ад ным вя лі кім пос-

пе хам кар дыя хі рур гаў цэнт ра 

мож на лі чыць ля чэн не па ру-

шэн няў рыт маў сэр ца. Ра ней 

та кія па цыен ты ча ка лі 17-га до-

ва га ўзрос ту і вы му ша ны бы-

лі пры маць вя лі кую коль касць 

ме ды ка мен таў. Толь кі та ды ім 

ра бі лі ра дыё час тот ную ка а гу ля-

цыю (пры пя кан не праб лем на га 

ўчаст ка). Ця пер апе ра цыі вы-

кон ва юц ца 5—6-га до вым дзет-

кам. Яны цал кам па праў ля юц ца, 

ідуць у шко лу, мо гуць зай мац ца 

спор там і паў на цэн на жыць без 

лекаў. Та кіх апе ра цый тут па-

спя хо ва зра бі лі ўжо больш за 

шэсць дзя сят каў.

Пяць апе ра цый 
у Аб' яд на ных 
Араб скіх Эмі ра тах

Яшчэ 20—25 га доў та му бе-

ла рус кія дзі ця чыя кар дыя хі рур гі 

ву чы лі ся ў Ра сіі, Азер бай джа-

не. Ця пер РНПЦ дзі ця чай хі рур-

гіі сам з'яў ля ец ца аду-

ка цый ным цэнт рам. 

Скла да ныя апе ра цыі 

транс лю юць не па срэд-

на з апе ра цый най для 

ўра чоў, якія па вы ша-

юць ква лі фі ка цыю. У 

на шых кар дыя хі рур гаў 

ву чац ца ка ле гі з Ра сіі, 

Укра і ны, Азер бай джа-

на, Гру зіі, Уз бе кі ста на і 

на ват Эк ва до ра.

У па чат ку гэ та га 

го да дэ ле га цыя бе ла-

рус кіх кар дыя хі рур гаў 

па бы ва ла ў Аб' яд на-

ных Араб скіх Эмі ра тах. 

У клі ні цы Аль-Ка сі мі 

сем хі рур гаў і шэсць 

ме ды цын скіх сяс цёр 

пра вя лі пяць па спя хо-

вых апе ра цый дзе цям 

з пры ро джа ны мі па-

ро ка мі сэр ца. Са мым 

ма лень кім па цы ен там 

стаў ся мі ме сяч ны ма-

лы. У вы ні ку за меж ныя 

ка ле гі па пра сі лі бе ла-

рус кіх кар дыя хі рур гаў 

да па маг чы ў ства рэн ні 

на ба зе шпі та ля цэнт ра 

дзі ця чай хі рур гіі.

На ра дзі ме ў кі раў-

ніц тва РПНЦ дзі ця чай 

хі рур гіі так са ма за да чы 

ам бі цый ныя. Пла ну ец ца ўдас ка-

наль ваць ака зан не хі рур гіч най 

да па мо гі дзе цям у аб лас ных цэнт-

рах, ар га ні за ваць на ба зе РНПЦ 

цэнтр ЭК МА, па сту по ва аснас-

ціць та кі мі апа ра та мі ўсе аб лас-

ныя дзі ця чыя баль ні цы, ства рыць 

дзі ця чую эн да ска піч ную служ бу і 

шмат ін ша га. А так са ма што дзень 

ра біць са праўд ныя цу ды, да рыць 

над зею і да лей пра цяг ваць вы ра-

тоў ваць дзі ця чыя жыц ці.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Сар дэч ных спраў май стры

Ад дзя лен не рэ ані ма цыі.

Пад час апе ра цыі ў ад дзя лен ні дзі ця чай хі рур гіі.

Штодня на аперацыі прывозяць каля дзясятка маленькіх пацыентаў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Бе ла ру сі, кра і не, не ба га тай на вуг ле-

ва да ро ды, прый шло ся шу каць свой шлях 

для раз віц ця эка но мі кі і за бес пя чэн ня не-

за леж нас ці. Па сло вах Прэ зі дэн та, асаб лі-

вай васт ры ні гэ тай не аб ход нас ці да да ло і 

геа па лі тыч нае ста но ві шча дзяр жа вы. Яно 

ад на ча со ва і на ка на ван не, і пе ра ва га.

«Вя лі кая пе ра ва га, ка лі ты на скры жа-

ван ні ўсіх шля хоў, ка лі ты зна хо дзіш ся ў эпі-

цэнт ры не толь кі па дзей, а і раз віц ця. Але 

вель мі не бяс печ на, та му што ты ў гэ тым 

эпі цэнт ры: адзі ны па мыл ко вы рух — і мо жа 

быць дрэн на. Прык лад та му, на жаль, на ша 

род ная Укра і на», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Раз віц цё ІT-сек та ра ў тыя ня прос тыя 

ча сы, па вод ле яго слоў, ста ла ад ным са 

шля хоў за бес пя чэн ня не за леж нас ці. Вы-

ву ча лі ся мно гія ва ры ян ты, але асаб лі ва на 

Прэ зі дэн та па ўздзей ні ча ла ад на су стрэ ча, 

пра якую ён рас ка заў пры сут ным.

Ад ной чы да Аляк санд ра Лу ка шэн кі на 

пры ём тра пі лі кі раў ні кі аме ры кан скіх кам-

па ній. Адзін з гас цей па ве да міў, што ся род 

аме ры кан скіх ай ціш ні каў ка жуць: «Ка лі хо-

чаш неш та зра біць, едзь у Еў ро пу. Ка лі ты 

хо чаш зра біць неш та вель мі скла да нае ў 

сфе ры ІТ, едзь у Ін дыю. Ка лі ты хо чаш зра-

біць неш та не ве ра год нае, едзь у Бе ла русь. 

Там ёсць лю дзі, якія мо гуць ства рыць гэ та 

не ве ра год нае».

З ця гам ча су са мі ІТ-спе цы я ліс ты ўсвя-

до мі лі не аб ход насць змен і ста лі па тра ба-

ваць ад дзяр жа вы кро каў па раз віц ці Пар ка 

вы со кіх тэх на ло гій і ўсёй сфе ры. Прэ зі дэнт 

па дзя ка ваў пра гра міс там за тое, што пад-

штурх ну лі да пры няц ця ра шэн няў.

Як заў сё ды бы вае на прак ты цы, не ад-

ра зу ўсё пай шло глад ка. Не ха па ла кам пе-

тэн цый, але Бе ла русь ба га тая на та лен ты. 

Знач ную ро лю ў ажыц цяў лен ні змен сыг раў 

ІТ-прад пры маль нік Вік тар Пра ка пе ня, яко-

га Прэ зі дэнт на зваў «пра вад ні ком» ідэй, і 

сён няш ні пер шы ві цэ-прэм' ер Аляк сандр 

Тур чын, стар шы ня Са ве та па раз віц ці прад-

пры маль ніц тва.

«Як толь кі вы ўнес лі гэ тыя пра па но вы, 

я, ка неш не, іх пе ра чы таў, не ўсё зра зу меў, 

але пад пі саў ад ра зу. Ду маю, мы ні чо га не 

стра цім, ну пра ля цім дзесь ці, не атры ма-

ец ца — ні чо га не атры ма ем. Для імі джу 

дзяр жа вы не вель мі, але пе ра жы вём. І не 

та кое пе ра жы ва лі, а ка лі атры ма ец ца, бу-

дзем неш та мець. Вось та кая ло гі ка бы-

ла», — рас ка заў бе ла рус кі лі дар.

І ло гі ка до сыць пра віль ная, бо, як вя-

до ма, хто не ры зы куе... не ста но віц ца 

ІТ-дзяр жа вай. Але Прэ зі дэнт за сця рог спе-

цыя ліс таў ад па ско ра на га раз віц ця штуч на-

га ін тэ ле кту, каб лю дзі не ака за лі ся зу сім 

не за па тра ба ва ны мі.

Праг насць да та лен таў
Сён няш няя су стрэ ча пад крэс лі вае, што 

іна ва цыі пра гра міс таў не аб ход ныя ва ўсіх 

сфе рах эка но мі кі: аг ра пра мыс ло вым комп-

лек се, аду ка цыі, ахо ве зда роўя, ма шы на-

бу да ван ні. «Вы ўсю ды па трэб ны са сва ім 

пра дук там. Пра дук там, які на да дзе ным 

эта пе ро біць пра цу ча ла ве ка больш скла-

да най, і са мо га ча ла ве ка ваш пра дукт ро-

біць больш пра су ну тым. Та му спы няц ца 

не бу дзем», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лукашэн ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ён праг ны да 

та ле на ві тых лю дзей, бо гэ та са мы га лоў-

ны ка пі тал.

«Ка лі я стаў Прэ зі дэн там, ма быць, гэ-

та праг насць, ка лі так па-ча ла ве чы мож на 

на зваць, яна ў ней кай сту пе ні вы ра та ва ла 

на шу аду ка цыю і на ву ку. Бо та ды бы лі пра-

па но вы ўсё на ка вал кі па рэ заць, пры ва ты-

за ваць», — пад крэс ліў лі дар кра і ны.

Сён ня дзя ку ю чы вы дат най шко ле бе-

ла рус кі во пыт за па тра ба ва ны ва ўсіх кут-

ках све ту. Як прык лад Прэ зі дэнт пры вёў 

Са ха лін, дзе на шы спе цы я ліс ты ства ры лі 

замкну ты цыкл вы твор час ці і пе ра пра цоў кі 

мя са, ма ла ка. Каш тоў ныя ідэі кан струк-

та раў ве лі зар ных са ма зва лаў Бе лАЗ — 

прад пры ем ства сён ня тры мае амаль 30 % 

су свет на га рын ку.

Да раз мо вы аб на дзён ным
Аб праб ле мах у ІТ-сфе ры, у пер шую чар-

гу — аб аду ка цыі, ка заў і прад пры маль нік, 

за сна валь нік ін вес ты цый най кам па ніі VP 

Capіtal Вік тар Пра ка пе ня. Свет мя ня ец ца з 

не ве ра год най хут ка сцю, тэх на ло гіі раз ві ва-

юц ца ша лё ны мі тэм па мі. На су стрэ чы пра-

гу ча ла мер ка ван не, што не аб ход на вель мі 

моц на змя ніць сіс тэ му аду ка цыі сён ня, каб 

праз 20 га доў у Бе ла ру сі не бы ло та таль-

на га бес пра цоўя.

«ІТ сён ня на ват больш, чым наф та. 

У 2018 го дзе коль касць гро шай, якія вы-

дат ка ва ла су свет ная су поль насць на ІТ, на 

60 % боль шая, чым гро шай на наф ту. І гэ ты 

па каз чык бу дзе толь кі рас ці», — ска заў 

Вік тар Пра ка пе ня.

У перс пек ты ве мно гія пра фе сіі і ін дуст-

рыі бу дуць змя няц ца і, што важ на, бу дуць 

зні каць. На прык лад, да стаў ка та ва раў — 

у ЗША іх ужо па чы на юць да стаў ляць дро-

ны. Ад нак на кож нае ра бо чае мес ца, якое 

зой ме ма шы на, бу дуць ство ра ны ін шыя 

ра бо чыя мес цы — для лю дзей, якія бу дуць 

яе аб слу гоў ваць.

Та кім чы нам, эка но мі цы трэ ба больш 

аду ка ва ных лю дзей. Вік тар Пра ка пе ня рас-

ка заў, што не так даў но да ваў ін тэр в'ю і ў 

ім пра анан са ваў сваю су стрэ чу з Прэ зі дэн-

там. У су вя зі з гэ тым ён за клі каў чы та чоў 

на пі саць яму, што не аб ход на зра біць у аду-

ка цыі, — і атры маў ве лі зар ную коль касць 

ліс тоў. Што пі са лі лю дзі? На прык лад, тое, 

што на ша сіс тэ ма ра ней бы ла доб рая, але 

сён ня яе трэ ба мя няць. Так са ма пра сі лі 

пры няць Дэ крэт аб аду ка цыі — пра рыў ны, 

па доб ны на Дэ крэт № 8.

На су стрэ чы за клі ка лі ска ра ціць коль-

касць па пя ро вай пра цы ў на стаў ні каў і 

пе рай сці на элект рон ны фар мат. Так са ма 

бы ло ад зна ча на, што па пя ро вая ва ла кі та 

ад соў вае на дру гі план га лоў нае — якасць 

аду ка цыі. Гэ та ж да ты чыц ца і дзён ні каў — 

усё па він на быць у кам п'ю та ры. Па трэб ны 

вір ту аль ныя кла сы — вы ву чаць у іх прад-

ме ты, шу каць ін фар ма цыю ан лайн.

Вя лі кую ўва гу ад да лі праф ары ен та цыі: 

трэ ба зра зу мець, што трэ ба дзі ця ці, па-

коль кі гэ та на ўпрост паў плы вае на яго бу-

ду чы ню. Ёсць тэс ты, сіс тэ мы, ме то ды кі — 

та кім чы нам, да кан ца шко лы вы пуск нік 

па ві нен ве даць, што ён хо ча ра біць. Ка лі 

бу дзе ра зу мен не, на вош та ву чыц ца, то і 

вы ні кі бу дуць ін шыя.

Так са ма на су стрэ чы бы ло ад зна ча на, 

што пад руч ні кі не па він ны быць ада рва-

ныя ад рэ аль нас ці, а па він ны расказваць 

пра рэ аль ныя праб ле мы, з які мі ча ла век 

су тык нец ца ў жыц ці.

Вя до ма, ка за лі аб вы ву чэн ні анг лій скай 

мо вы — ба за вай для ІТ-сфе ры. Коль касць 

уро каў трэ ба па вя лі чыць знач на, а вы ву-

чэн не па чы наць з пер ша га кла са.

Яшчэ Вік тар Пра ка пе ня ад зна чыў, што 

ПВТ хо ча больш да па ма гаць аду ка цыі, але 

па куль гэ та не атрым лі ва ец ца ра біць у на-

леж най ме ры з-за ста ту су ўста но вы. Га ва-

ры лі і аб ства рэн ні Мі ніс тэр ства ліч ба вай 

эка но мі кі, якое мо жа стаць шта бам, каб 

кі ра ваць ін фар ма ты за цы яй.

У ад каз на пра па но вы кі раў нік дзяр жа-

вы ад зна чыў, што ўсе рэ чы, пра якія бы ло 

ска за на, — гэ та для яго не на ві ны.

Аб Мі ніс тэр стве 
ліч ба вай эка но мі кі

Што да ты чыц ца Мі ніс тэр ства ліч ба вай 

эка но мі кі, кі раў нік дзяр жа вы за клі каў па-

гля дзець на струк ту ру ўра да, та му што іс-

нуе Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі. 

«Ка лі атры ма ец ца, не ла ма ю чы струк ту ру 

ўра да, уман та ваць ліч ба вую эка но мі ку як 

пласт для раз віц ця на шай дзяр жа вы, мы 

гэ та зро бім», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, ка лі ста не яс на, што 

гэ та га ра біць не трэ ба або зра біць не маг-

чы ма, то раз гле дзяць ін шыя ва ры ян ты: мо-

жа, зро бяць асоб нае мі ніс тэр ства са сва і мі 

функ цы я мі, а мо жа, пе рад адуць функ цыі 

ін шых ве дам стваў. Ён да ру чыў пер ша му ві-

цэ-прэм' еру Аляк санд ру Тур чы ну не за цяг-

ваць вы ра шэн не гэ та га пы тан ня. «У дру гім 

квар та ле мы гэ тую пра цу скон чым», — ска-

заў бе ла рус кі лі дар.

Пра сі ту а цыю ў шко лах
Прэ зі дэнт за ўва жыў, што, акра мя на-

стаў ні каў, вя лі кі ўдзел у на ву чаль ным 

пра цэ се пры ма юць і баць кі. Ма ты ва цыя 

ву чыц ца па він на іс ці ў тым лі ку ад сям'і, 

упэў не ны ён.

У цэ лым у ад каз на ўсе пра па но вы Прэ-

зі дэнт вы ка заў ся ёміс та: трэ ба зы хо дзіць 

з рэ аль на га. Ад ра зу зра біць усё не маг чы-

ма — і гэ та да ты чыц ца не столь кі гра шо-

ва га пы тан ня, коль кі кад ра ва га.

Акра мя стра тэ гіч ных пы тан няў па аду-

ка цыі, за кра ну лі і звы чай ныя.

«Сён ня цу ды чы таю ў адным СМІ (я раз-

бі раў ся з ура дам): мі ністр аду ка цыі ней кія 

рас па ра джэн ні вы даў, што на стаў нік па ві-

нен пры хо дзіць у шко лу не ра ней чым за 

30 хві лін да па чат ку ўро каў і сы хо дзіць не 

паз ней чым праз 30 хві лін пас ля за кан чэн-

ня, увес ці па са ду на мес ні ка ды рэк та ра па 

бяс пе цы і ку чу ахоў ні каў у шко ле. Паў стае 

пы тан не, хто са мыя га лоў ныя ахоў ні кі ў 

шко ле? На стаў ні кі. Так бы ло ў нас заў сё-

ды», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, мно гія на стаў ні кі на-

ват не вы хо дзяць са сва іх ка бі не таў. «Акра-

мя аду ка цыі, яшчэ і вы хоў ваць трэ ба. Вы ха-

ван не і аду ка цыя — адзі ныя пра цэ сы», — 

ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

На конт бю ра кра ты за цыі аду ка цый на га 

пра цэ су Прэ зі дэнт ска заў, што сён ня гэ та 

не та кая вост рая праб ле ма. Ды і на стаў-

ні кі ўжо не та кія, як бы лі ра ней. Шмат лі кія 

праб ле мы за ле жаць ад іх са міх, і ме на ві та 

яны па він ны гэ тыя праб ле мы вы ра шаць.

На дум ку Прэ зі дэн та, тое доб рае, ча му 

ву чы лі ў са вец кай шко ле, за бы ла ся. «Па-

тра ба ван ні бы лі жа лез ныя, бы лі па каз чы кі 

і кры тэ рыі якас ці», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы. Па вод ле яго слоў, сён ня ін спек-

та ры са сфе ры аду ка цыі за шмат пра цу юць 

з да ку мен та цы яй.

Сум лен насць 
і пры стой насць як ас но ва

За кра на ю чы тэ му пры ва ты за цыі, Прэ-

зі дэнт пры вёў прык лад з аграр най сфе ры. 

Не ка то рыя прад стаў ні кі ўла ды вы каз ва-

юц ца за пе ра да чу гас па да рак і зя мель у 

пры ват ную ўлас насць.

«Пра ка пе ня хо ча ўзяць кал гас страт ны? 

Не. Яшчэ хтось ці хо ча? Дык Пра ка пе ні ад-

дай, ён вы кру ціц ца. Ён зной дзе ка гось ці, 

як-не будзь бу дзе пра ца ваць у кал га се, — 

упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы. — Сён ня фер-

ме рам, ка лі раз даць усё гэ та, мо жа быць 

толь кі кі раў нік гас па дар кі. Дык у нас з гэ-

тых кі раў ні коў гас па да рак... па ло ва тых, 

ка го трэ ба за ру ку ва дзіць. Ка му гэ ту зям-

лю раз даць?»

У пра цяг тэ мы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

рас ка заў і пра не га тыў ны во пыт су сед ніх 

кра ін. Яны, ма ю чы знач на боль шыя на дзе-

лы зям лі, не мо гуць поў нас цю за бяс пе чыць 

ся бе пра дук цы яй сель скай гас па дар кі.

Пад вод зя чы вы нік су стрэ чы, кі раў нік 

дзяр жа вы за пэў ніў, што бу дзе і да лей пад-

трым лі ваць ІТ-спе цы я ліс таў. Не здар ма да 

ліч ба вай эка но мі кі пе ра адо ле ны скла да ны 

шлях. Аляк сандр Лу ка шэн ка рэ зю ма ваў: 

«Я сва і мі ру ка мі, як умеў, вас ства раў, а по-

тым вы вы рас лі, па ча лі пра па ноў ваць, як 

іс ці. І я з ва мі ішоў. Мы бу дзем ру хац ца 

ў гэ тым кі рун ку на столь кі эфек тыў на, на-

коль кі вы гэ та га па жа да е це».

На пры кан цы кі раў нік дзяр жа вы яшчэ 

раз звяр нуў ува гу, што ў асно ве ўся го па-

він ны быць сум лен насць і пры стой насць.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ІТ-ЦУД ПА-БЕ ЛА РУС КУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона – Наровлянский районный исполнительный комитет.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды на земельный участок, 
площадью 0,0528 гектара, расположенный по адресу: Гомельская область, г. Наровля, 
ул. Коммунистическая, 17. 

Имеются ограничения в использовании земельного участка на площади 
0,0528 гектара в связи с его расположением на территории, подвергшейся радио-
активному загрязнению (зона с правом на отселение), на природной территории, 
подлежащей специальной охране (водоохранная зона реки Припять).

Целевое назначение использования земельного участка – для строительства и 
обслуживания объекта розничной торговли (земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли). 

Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) лет.

Обеспечение объекта сетями электроснабжения осуществляется от существу-
ющих сетей.

Начальная цена продажи – 1440,09 рубля (одна тысяча четыреста сорок рублей 
9 копеек).

Сумма  задатка – 144,00 рубля (сто сорок четыре рубля).

Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, названой аукцио-
нистом.

Условия продажи:

внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды 
земельного участка;

возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона 
и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении создания земельного участка;

заключение победителем аукциона с Наровлянским районным исполнительным 
комитетом договора аренды земельного участка и осуществления в установленном 
порядке государственной регистрации прав на земельный участок;

разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной доку-
ментации на строительство объекта, осуществление строительства на условиях, 
определенных проектно-сметной документацией;

снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно про-
ектной документации;

освоение земельного участка в течение шести месяцев со дня государственной 
регистрации договора аренды земельного участка;

осуществление строительства на условиях и в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

1. Аукцион состоится 15 мая 2019 г. в 10.00 в здании Наровлянского районного 
исполнительного комитета в кабинете 12, по адресу: г. Наровля, ул. Коммунистиче-
ская, 3.

2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели, 
физические и юридические лица, подписавшие соглашение о правах, обязанностях 
и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) подать в отдел землеустройства Наровлянского 
районного исполнительного комитета в установленный в настоящем извещении срок 
заявление на участие в аукционе с указанием адреса земельного участка, который 
предполагается получить в аренду по результатам аукциона, к которому прилагаются 
следующие документы: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем – копия до-
кумента, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица Рес-
публики Беларусь либо индивидуального предпринимателя; гражданином Республики 
Беларусь – копию документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30, 
последний день приема документов – до 17.30 14 мая 2019 года по адресу: г. Наров-
ля, ул. Коммунистическая, 3, кабинет 9. Заключительная регистрация участников – 
15 мая 2019 г. с 9.00 до 9.45. 

4. Сумма задатка перечисляется на р/с BY20AKBB36004240000240000000 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Минск, БИК AKBBBY2X, назначение платежа 04002.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться 
с объектом продажи.

6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона.

 За дополнительной информацией обращаться в Наровлянский районный ис-
полнительный комитет (отдел землеустройства), контактный телефон в г. Наровля 
8 (02355) 2-18-67

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Вы яз ныя пры ёмы 
пра цяг ва юц ца

У хо дзе вы ез ду ў рэ гі ё ны прад стаў ні кі 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра вя дуць у 

тым лі ку і пра вер ку ад ка заў дзяр жаў ных 

ор га наў на пы тан ні, якія жы ха ры ра ё наў 

на кі ра ва лі на Бел ТА пад час ак цыі «Ва ша 

пы тан не Прэ зі дэн ту» ў рам ках пад рых-

тоў кі і пра вя дзен ня «Вя лі кай раз мо вы з 

Прэ зі дэн там». За пі сац ца на пры ём мож-

на па тэ ле фо нах ад дзе лаў па ра бо це са 

зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка-

наў чых ка мі тэ таў.

На на ступ ным тыд ні пры ёмы прой дуць па 

на ступ ным гра фі ку:

16 кра са ві ка, у аў то рак, пер шы на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім 

РЫ ЖАН КОЎ з 11 га дзін бу дзе пра во дзіць 

пры ём у Глус кім рай вы кан ка ме, па моч нік 

Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ві цеб скай воб-

лас ці Ві таль ВОЎК бу дзе ў гэ ты ж час пра-

ца ваць у Ра сон скім рай вы кан ка ме, а па моч-

нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай 

воб лас ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ у той жа дзень 

з 11 да 12 га дзін пра вя дзе пра мую тэ ле фон-

ную лі нію, а з 12.00 пач не пры ём гра ма дзян.

17 кра са ві ка на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня кад ра вай па лі ты кі Юрый КРЫ-

ВАШЭЕЎ з 10.00 бу дзе пра ца ваць у Ма ла дзе-

чан скім рай вы кан ка ме, на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў-

лен ня са цы яль най па лі ты кі га лоў на га ідэа-

ла гіч на га ўпраў лен ня На тал ля КРА САЧ КА 

ў гэ ты ж час пра вя дзе пры ём у Дзят лаў скім 

рай вы кан ка ме, на мес нік на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў лен ня 

раз віц ця кад ра вых тэх на ло гій і кі ра ван ня 

пер са на лам га лоў на га ўпраў лен ня кад ра-

вай па лі ты кі Іры на ЗО ЦІ КА ВА з 9.00 бу дзе 

пра во дзіць пры ём у ад мі ніст ра цыі Пар ты-

зан ска га ра ё на Мін ска. У гэ ты ж дзень з 

10.00 да 11.00 пра мую лі нію, а з 11.00 пры ём 

гра ма дзян пра вя дзе ў Вет каў скім рай вы-

кан ка ме па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 

па Го мель скай воб лас ці Юрый ШУ ЛЕЙ КА, 

а па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма гі-

лёў скай воб лас ці Мі ха іл РУ СЫ бу дзе з 9.00 

пра ца ваць у Га ра дзі шчан скім сель скім Са-

ве це Шкло ўска га ра ё на.

18 кра са ві ка, у чац вер, па моч нік Прэ зі дэн-

та — ін спек тар па Брэсц кай воб лас ці Ана толь 

МАР КЕ ВІЧ пры е дзе ў Пін скі рай вы кан кам, дзе 

з 10.00 да 11.00 пра вя дзе пра мую тэ ле фон ную 

лі нію, а з 11.00 — аса біс ты пры ём.

«Ра зум ныя» кан тэй не ры
Пер шыя «ра зум ныя» кан тэй не ры ўста на ві ла ў ста лі цы кам-

па нія МТС. Спе цы яль ныя дат чы кі ад соч ва юць уз ро вень за-

паў нен ня ад хо да мі і праз адзі ную сіс тэ му пе ра да юць сіг на лы 

смец ця во зам, што да зва ляе ап ты мі за ваць ла гіс ты ку вы ва зу 

смец ця. Пі лот ны пра ект рэа лі за ва ны су мес на з УП «Спец-

ка му наў тат ранс».

Смарт-кан тэй не ры раз ві ва юць кан цэп цыю «ра зум на га» го ра-

да, у якім но выя тэх на ло гіі пра цу юць на па вы шэн не якас ці жыц ця. 

«Ра зум ны» бак са ма стой на ад соч вае, на коль кі ён за поў не ны, на-

прык лад плас ты кам, шклом або па пе рай. Кан тэй нер аб ста ля ва-

ны уль тра гу ка вым дат чы кам-даль на ме рам, вы мя раль ні кам вуг ла 

на хі лу і тэр ма дат чы кам. Аб ста ля ван не пра цуе як у ма роз (да мі-

нус 40 гра ду саў), так і ў спё ку (да 75 гра ду саў). Кор пус дат чы каў 

аба ро не ны ад ва ды і пы лу па кла се ІР56. Пры бо ры ма юць ніз кае 

энер га спа жы ван не і мо гуць вы ка рыс тоў вац ца на пра ця гу пя ці га-

доў без за ме ны.

У Мін ску ўжо дзей ні ча юць дзве тэс та выя зо ны з шас цю смарт-

кан тэй не ра мі. Як толь кі лю бы з іх за поў не ны да вер ху, ін фар ма цыя 

ў рэ жы ме ан лайн па сту пае ў Цэнтр апра цоў кі да ных. І сіс тэ ма рэа-

гуе: фар мі руе пу ця вы ліст для кі роў цы. Усё гэ та да зва ляе па вы сіць 

кант роль за збо рам смец ця і па леп шыць ла гіс ты ку: за браць смец це 

ме на ві та там, дзе трэ ба, і тым са мым сэ ка но міць час і па лі ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


