
У до след ным рыб га се «Бе лае» за кан чва ец ца чар го вы рыб ны се зон. Ры ба кі кож ны дзень 
спя ша юц ца на сваю бла кіт ную ні ву: да ма ра зоў ім не аб ход на вы ла віць з на гуль ных і не рас-
та вых са жа лак усю ры бу — ад маль ка да буй ной, та вар най ры бы. У «Бе лым» зна хо дзіц ца 
бо лей за со рак та кіх са жалак. З ран ку і да но чы свой пра цоў ны час ры ба во ды пра вод зяць у 
ха лод най ва дзе — гэ та га па тра буе спе цы фі ка іх няй пра фе сіі. Спа чат ку ры ба кі цяг нуць не-
ва ды, по тым са чка мі гру зяць ры бу ў спе цы яль ныя ёміс тас ці і ад праў ля юць на ін шыя са жал-
кі — зі ма валь ныя. Та вар ную ры бу — кар па і шчу па ка, бе ла га аму ра і таў ста ло бі ка — вя зуць 
на сар та валь ную стан цыю, а по тым пра дук цыя з «Бе ла га» трап ляе на пры лаў кі кір ма шоў 
і крам.

Рыб гас «Бе лае» — адна з амаль двац ца ці рыб ных гас па да рак кра і ны. Ён зна хо дзіц ца па блі зу 
во зе ра з гэт кай жа наз вай — Бе лае. Гэ та адзін з най ста рэй шых рыб га саў, яго гіс то рыя па чы на-
ла ся яшчэ да рэ ва лю цыі. По тым гас па дар ка ўва хо дзі ла ў ка му ну, а яшчэ паз ней ры ба кі пра ца-

ва лі ў ар це лях. Сён ня «Бе ла му», як і ін шым гас па дар кам, пра ца ваць ня лёг ка, але свой унё сак ва 
ўра джай блакт ных ніў ён ро біць да стой на — сё ле та тут вы ла ві лі амаль ча ты рыс та тон ры бы.

У гас па дар цы пра цу юць дзве бры га ды. Той, якую мне да вя ло ся зды маць, кі руе Юрый Сулкоў-
скі — спе цы я ліст трэ ця га раз ра ду. У ка лек ты ве шмат га доў пра цу юць Аляк сандр Пу зен ка, 
Аляк сандр Су лкоў скі, Яў ген Літ ві но віч, Аляк сандр Еў да кі маў — усе яны на шчад кі ры бац кіх 
ды нас тый і су се дзі з па сёл ка Азёр ны.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
Жыт ка віц кі ра ён.
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Цэнт ра лі за ва ных за ку пак ма біль ных 
кла саў для школ у нас па куль што не 
бы ло, хут чэй, гэ та бы лі ней кія экс пе ры-
мен таль ныя кла сы, іні цы я ты ва су час ных 
кі раў ні коў, якія пры цяг ну лі спон сар скія 
срод кі. У кра і не ёсць шмат ІТ-кам па ній, 
якія пад трым лі ва юць уста но вы аду ка-
цыі но вы мі тэх на ло гі я мі для та го, каб у 
шко ле па на ва ла ат мас фе ра іна ва цый. 
Я лі чу вель мі важ ным, ка лі вуч ні ба чаць 
пе рад са бой су час на га на стаў ні ка, які 
ўмее ка рыс тац ца су час ны мі пры ла да-
мі — усё гэ та вель мі па зі тыў на ўплы вае 
на рэ пу та цыю пе да го га.

Ця пер мы ра зам з на шы мі парт нё-
ра мі, кам па ні яй «Бе ла рус кія воб лач-
ныя тэх на ло гіі» ад ра джа ем аду ка-
цый ную сет ку UNІBEL. У най блі жэй-
шыя га ды пра ек ты па гэ тым кі рун ку 
ча кае спа чат ку экс пе ры мен таль ная 
апра ба цыя, а за тым ука ра нен не ва 
ўсёй сіс тэ ме аду ка цыі. Каб зра зу-
мець, якія тэх на ло гіі пры жы вуц ца, 
трэ ба іх апра ба ваць. Мы імк нём ся ў 
на шых экс пе ры мен тах за дзей ні чаць 
са мыя роз ныя ўста но вы аду ка цыі ў 
роз ных рэ гі ё нах: не толь кі гім на зіі, 
але і звы чай ныя шко лы, у тым лі-
ку сель скія, з не вя лі кай коль кас цю 
вуч няў.

— А ці вы ву ча лі вы, для якіх мэт 
вы ка рыс тоў ва юц ца кам п'ю тар ныя 
кла сы ў шко лах сён ня?

— Гэ та тэ ры то рыя не толь кі на стаў-
ні каў ін фар ма ты кі — ін шыя прад мет ні кі 
так са ма вель мі ак тыў на іх вы ка рыс тоў-
ва юць. Ця пер пра па ну ец ца вель мі шмат 
да дат ко вых ма тэ ры я лаў (і гра фіч ных, і 
ін тэр ак тыў ных) па ўсіх прад ме тах, асаб-
лі ва па пры ро да знаў чых дыс цып лі нах, 
якія па тра бу юць вы ка ры стан ня кам п'ю-
тар най тэх ні кі. Акра мя та го, ёсць вель-
мі шмат ма тэ ма тыч ных пра грам ных 
пра дук таў. Су час ныя ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі ад на знач на трэ ба ўка ра няць 
і вы ка рыс тоў ваць на ўро ках у шко ле, 
але ў пе да го га пры гэ тым аба вяз ко ва 
па ві нен за ста вац ца час для не па срэд-
ных ста сун каў з вуч ня мі. Ро ля пе да го га 
сён ня змя ні ла ся, ён больш не з'яў ля ец-
ца адзі най кры ні цай ве даў для вуч няў, 
а вы сту пае, хут чэй, як мен тар, які на кі-
роў вае сва іх вуч няў па кры ні цах ве даў, 
да па ма гае іх філь тра ваць і ана лі за ваць. 
Сён ня вель мі прос та, ма ю чы ма біль ны 
тэ ле фон, знай сці ў ін тэр нэ це пры вы ка-
нан ні да маш ня га за дан ня ра шэн не тых 
ці ін шых за дач, і для сіс тэ мы аду ка цыі 
гэ та пэў ны вы клік. За да чы пе рад вуч-
ня мі трэ ба фар му ля ваць зу сім ін шым 
чы нам, каб по шук ра шэн няў быў больш 
скла да ны, чым ра ней, каб трэ ба бы ло 
для атры ман ня вы ні ку пра вес ці пэў ную 
ра бо ту.

У нас ёсць за дум ка з ад ным ці не-
каль кі мі парт нё ра мі рэа лі за ваць дыс-
тан цый ную пра гра му тэс ці ра ван ня 
школь ні каў. Раз мо ва ідзе не пра кант-
роль нае тэс ці ра ван не абі ту ры ен таў, 
якім зай ма ец ца Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 
кант ро лю ве даў, а пра маг чы масць пра-
тэс ці ра ваць свае ве ды па кан крэт ным 
раз дзе ле ці тэ ме, каб вы явіць, дзе ёсць 
пра бе лы. Спа дзя ём ся ўсё гэ та цэнт ра-
лі за ваць, каб ба чыць, па якіх тэ мах 
у школь ні каў больш за усё праб лем, 
і пра па на ваць на шым ка ле гам ска-
рэк та ваць па да чу ма тэ ры я лу ці, мо жа, 
па мя няць раз дзе лы мес ца мі, змя ніць 
ло гі ку вы кла дан ня з улі кам клі па ва га 

мыс лен ня дзя цей. Бо ства ра юць пра-
гра мы і пі шуць пад руч ні кі да рос лыя.

Усе на шы на ма ган ні ў га лі не ін-
фар ма цый ных тэх на ло гій скі ра ва ны 
на тое, каб па леп шыць якасць аду ка-
цыі, яе да ступ насць, ап ты мі за ваць 
ін стру мен ты і спрас ціць ра бо ту на-
стаў ні ка, інакш сэн су ва ўка ра нен ні 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій ня ма.

НЕ ПА КА РАЦЬ, 
А ЗА АХ ВО ЦІЦЬ

— А як вы лі чы це, імк лі вы рост 
ма гут нас цяў і функ цы я наль ных маг-
чы мас цяў су час ных устрой стваў не 
апе раджае сён ня га тоў насць ка рыс-
таль ні каў і, га лоў нае, га тоў насць пе-
да го гаў з імі пра ца ваць? Ці ўда ло ся 
пе ра адо лець «ліч ба вы раз рыў» па-
ка лен няў?

— Па вод ле за ко на Гор да на Му ра, 
ма гут насць су час най кам п'ю тар най тэх-
ні кі па двой ва ец ца кож ныя 18 ме ся цаў. 
У ма тэ ма ты цы, фі зі цы ёсць за да чы, якія 
па тра бу юць вя лі кіх вы лі чаль ных ма гут-
нас цяў, але сён ня з пры чы ны іх не да хо-
пу пытанні не вы ра ша юц ца. Ад па вед на, 
праг на зу ю чы рост магутнасцяў, мы мо-
жам уя віць, што ра на ці поз на задачы 
бу дуць вы ра ша ны. Ад па вед на нас ча ка-
юць но выя ад крыц ці, но выя тэх на ло гіі, 
больш дас ка на лыя, якія ада б'юц ца і на 
аду ка цыі. Не па срэд ны ка рыс таль нік не 
ад чу вае моц на рост ма гут нас цяў, та му 
што ін тэр фейс для яго, на ад ва рот, па-
ста ян на спра шча ец ца, усё ста но віц ца 
больш зра зу ме лым.

Ка лі мы ўка ра ня лі ў шко лах не ка-
то рыя ма біль ныя ўстрой ствы і ін тэр ак-
тыў ныя па нэ лі, нам ка за лі, што мы пад-
вяр га ем ры зы цы най перш во пыт ных 
пе да го гаў, якія не жа да юць змя няць 
свае па ды хо ды, для іх праб ле ма тыч-
на ву чыц ца ча мусь ці но ва му. Але мы 
за ўва жы лі ці ка вую за ка на мер насць: і 
з план шэ та мі, і з ін тэр ак тыў ны мі дош-
ка мі пе да го гі ра за бра лі ся вель мі хут-
ка. Па-пер шае, яны бы лі ма ты ва ва ныя 
раз ві вац ца ў сва ёй га лі не. Па-дру гое, 
ка лі ўлас най ма ты ва цыі не да стат ко ва, 
шмат за ле жыць ад ды рэк та ра ўста но-
вы. Я не маю на ўва зе пры мя нен не ней-
кіх кар ных мер, на ад ва рот, ды рэк тар 
мо жа ма тэ ры яль на за ах во ціць тых, хто 
мак сі маль на ўка ра няе ў ся бе на ўро-
ках ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. У вы ні ку 
сён ня і ма ла дыя, і во пыт ныя пе да го гі 

з за да валь нен нем ка рыс та юц ца но вы мі 
ўстрой ства мі, пры чым на та кіх прад ме-
тах, дзе мы і не ча ка лі. На прык лад, на 
геа гра фіі і гіс то рыі вель мі ак тыў на па-
ча лі вы ка рыс тоў вац ца 3D-кар ты. І тут 
ужо паў стае пы тан не да на шых рас-
пра цоў шчы каў кан тэн ту — ці змо гуць 
яны даць столь кі, коль кі па тра бу ец ца 
пе да го гу? На стаў ні кі даў но жы вуць па 
прын цы пе, які ак тыў на пра па ган ду ец ца 
ва ўсім све це, — на ву чан не праз усё 
жыц цё. І ка лі ўзбро іць на стаў ні ка но вай 
тэх на ло гі яй, ён яе за сво іць на шмат хут-
чэй, чым мно гія з баць коў вуч няў. На ша 
за да ча — даць яму гэ ту тэх на ло гію і 
маг чы масць яе за сво іць з мі ні маль ны мі 
вы дат ка мі ча су.

МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
«ВОБ ЛАЧ НЫХ 
ТЭХ НА ЛО ГІЙ»

— Ад ной з асноў ных су свет ных 
тэн дэн цый раз віц ця срод каў ін фар-
ма ты за цыі з'яў ля ец ца пе ра ход да 
так зва ных воб лач ных тэх на ло гій. 
На коль кі я ве даю, у нас ёсць ра ё ны, 
дзе «воб лач ныя тэх на ло гіі» вель мі 
спры я юць змян шэн ню да ку мен та-
аба ро ту і эка но мяць час. Усе пла ны 
ра бо ты, вы ні кі ан ке та ван ня, ста тыс-
ты ку, ак ту аль ную пе ра піс ку, ма тэ-
ры я лы ме та дыч на га ха рак та ру і ін-
шую важ ную ін фар ма цыю ўста но вы 
аду ка цыі за хоў ва юць у «воб ла ку». 
А кі ру ю чыя струк ту ры мо гуць да яе 
са ма стой на ў лю бы час звяр нуц ца, 
не ад цяг ва ю чы ўва гу ні ад мі ніст ра-
цыі, ні пе да го гаў...

— Та кія іні цы я ты вы, кроп кі рос ту нас, 
без умоў на, ра ду юць. За раз ства ра ем 
рэс пуб лі кан скае ін фар ма цый на-аду ка-
цый нае ася род дзе. У яго асно ве бу дзе 
ля жаць сет ка UNІBEL, аб' яд ноў ва ю чы 
ўста но вы аду ка цыі ўсіх уз роў няў. Гэ та 
бу дзе ад но вя лі кае аду ка цый нае «воб-
ла ка». Ад па вед на за да чы, якія ста нуць 
ра шац ца ў рам ках гэ та га ася род дзя, 
ахо пяць усю кра і ну. Яны бу дуць даты-
чыц ца ў тым лі ку і збо ру ста тыс ты кі, 
спра ва здач нас ці. Ін фар ма цыя на «воб-
ла ка» пач не сця кац ца з усёй кра і ны, 
там яна бу дзе апра цоў вац ца і ві зу а лі-
за вац ца. До ступ да «воб ла ка» і гэ тай 
ін фар ма цыі ра за б'юць па ка тэ го ры ях. 
Для Мі ніс тэр ства аду ка цыі бу дуць да-
ступ ныя ад ны звест кі, для аб лас ных/

ра ён ных/га рад скіх упраў лен няў аду ка-
цыі — ін шыя. Мы ўжо і пар тал Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі раз мяс ці лі ў «воб ла ку». 
За раз ма дэр ні зу ец ца пар тал Га лоў на-
га ін фар ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, на якім пра пі-
шац ца муль ты ме дый ная плат фор ма, 
якая так са ма бу дзе «воб лач най». Пра 
ўка ра нен не ў шко лах тон кіх клі ен таў я 
ужо ка заў. Ка лі мы за бяс пе чым устой-
лі вую і якас ную су вязь для кож най шко-
лы, сер ве ры для за хоў ван ня і апра цоў кі 
ін фар ма цыі не трэ ба раз мя шчаць ва 
ўста но вах аду ка цыі. Там бу дуць зна хо-
дзіц ца толь кі тэр мі на лы, а ўся апра цоў-
ка бу дзе ад бы вац ца ад да ле на, ад па-
вед на кла січ нае на быц цё кам п'ю та раў 
знік не. А за мест кам п'ю тар най тэх ні кі 
трэ ба бу дзе на бы ваць па пад піс цы па-
трэб ную ма гут насць. У перс пек ты ве ў 
нас за ста нец ца не каль кі ра шэн няў: гэ та 
вы ка ры стан не ма біль ных устрой стваў, 
у тым лі ку аса біс тых ма біль ных устрой-
стваў пе да го гаў і на ву чэн цаў, і тон кіх 
клі ен таў. Між ін шым, ёміс тасць ка на-
лаў су вя зі па вя ліч ва ец ца ўдвая кож ныя 
12 ме ся цаў. А пры па ве лі чэн ні ма гут-
нас цяў ін тэр нэт бу дзе тан нець.

ПА МІЖ НЕ КАЛЬ КІ МІ 
АГ НЯ МІ

— Па вел Ана то ле віч, не ўсе на-
стаў ні кі ра зу ме юць, на вош та паў-
сюд на ўка ра ня юц ца элект рон ныя 
дзён ні кі і жур на лы? Па куль у кож-
на га пе да го га на кож ным уро ку не 
бу дзе маг чы мас ці вы хо дзіць з якой-
не будзь пры ла ды ў ін тэр нэт, гэ та не 
мае сэн су, бо тое са мае яны пі шуць 
і ў па пя ро вым дзён ні ку, і ў клас ным 
жур на ле. Іх ці ка віць, што бу дзе з 
аса біс ты мі звест ка мі, ка лі ву чань 
са шко лы, дзе ўка ра нё ны дзён нік 
schools.by, пя рой дзе ў шко лу, дзе 
дзей ні чае дзён нік znaj.by?

— Для ўсіх апе ра та раў элект рон ных 
жур на лаў мы ста вім умо ву — да ныя вуч-
няў па він ны міг ры ра ваць без пе ра шкод, 
так са ма яны па він ны іх прад стаў ляць 
што год і нам. Але па коль кі раз мо ва ідзе 
пра пры ват ныя струк ту ры, пры зна ю ся, 
што праб ле мы ёсць. Та му мы шу ка ем 
спо саб, як гэ ты пра цэс цэнт ра лі за ваць, 
зра біць адзі ную кроп ку ўва хо ду праз 
ГІАЦ, каб быў адзі ны для ўсіх сэр віс 
дзён ні каў, пры чым бяс плат ны. Ду ма ем, 
як раз мяс ціць яго ў ся бе ў «воб ла ку», 
каб мож на бы ло кант ра ля ваць па ток да-
ных, пра ца ваць з бяс пе кай пер са наль-
ных аса біс тых да ных, збі раць ста тыс ты-
ку. Ду ма ем і над тым, каб з элект рон на га 
дзён ні ка ву чань мог ад кры ваць ін тэр ак-
тыў ныя спа сыл кі на да маш нія за дан ні, 
на раз дзе лы па ра гра фа ў пад руч ні ку. 
Па спра бу ем звя заць яго з элект рон ны-
мі пад руч ні ка мі, плат фор ма мі тэс таў. 
На прык лад, ка лі на зі ра ец ца зні жэн не 
па спя хо вас ці, школь ні ку бу дзе пра па-
на ва на прай сці тэс ты для вы яў лен ня і 
лік ві да цыі пра бе лаў у ве дах.

Што даты чыц ца не жа дан ня пе да го-
гаў асвой ваць элект рон ныя жур на лы, 
ска жу вам так: я ма гу вас за вес ці ў 
шко лы, дзе з элект рон ны мі жур на ла мі 
пра цу юць па спя хо ва як ма ла дыя, так 
і во пыт ныя пе да го гі. І лепш на ву чыц-
ца сён ня, па куль цяг нец ца пе ра ход ны 
пе ры яд, чым заўт ра, ка лі элект рон ныя 
жур на лы ста нуць аба вяз ко вы мі. Да та-
го ж, на прык лад, у Ле нін скім ра ё не ста-

лі цы ўво гу ле ад мо ві лі ся ад дуб лі ра ван-
ня дзён ні каў на па пя ро вых нось бі тах. 
На конт не маг чы мас ці вы ха ду ў ін тэр нэт 
на кож ным уро ку за ўва га спра вяд лі вая. 
Ка неш не, у ідэа ле ў кож на га на стаў ні ка 
па ві нен быць план шэт. Трэ ба пра ду-
маць, як гэ та зра біць: маг чы ма, наш 
парт нёр бу дзе ўста наў лі ваць для на-
стаў ні каў спе цы яль ную ца ну на свой 
та вар, да ваць бес пра цэнт ны крэ дыт 
аль бо рас тэр мі ноў ку...

— Адзін з апош ніх трэн даў — 
геймі фі ка цыя аду ка цыі. На коль кі 
мы да лё ка пра су ну лі ся ў гэ тым кі-
рун ку?

— З да па мо гай ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій сён ня рэа лі зу юц ца ма тэ ма-
тыч нае ма дэ ля ван не, дзе ла выя гуль ні, 
гуль ні, за сна ва ныя на жыц цё ва не аб-
ход ных ве дах і на вы ках, экс пе ры мен ты 
ў вір ту аль ных ла ба ра то ры ях і гэ так да-
лей. Ёсць ці ка выя ві зу а лі за ва ныя рас-

пра цоў кі па ана то міі, ка лі з да па мо гай 

спе цы яль ных аку ля раў ты мо жаш за зір-

нуць у ар га нізм ча ла ве ка, па гля дзець, 

як там усё функ цы я нуе. Ад на з сек цый 

на вы ста ве-фо ру ме «Ін фар ма цый ныя 

тэх на ло гіі ў аду ка цыі» бу дзе пры све-

ча на муль ты ме дый ным і ін тэр ак тыў ным 

тэх на ло гі ям вір ту аль най і да поў не най 

рэ аль нас ці ў аду ка цый ным пра цэ се. Для 

нас гэ та бу ду чы ня. У нас па куль ня ма ні 

срод каў на іх ука ра нен не, ні кан тэн ту, ні 

нар ма тыў най ба зы. Уво гу ле нар ма тыў-

ная ба за ка та стра фіч на не па спя вае за 

раз віц цём ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 

Ну хто мог спраг на за ваць, што з'я вяц ца 

аку ля ры да поў не най рэ аль нас ці, што 

яны бу дуць вы ка рыс тоў вац ца не толь-

кі ў сфе ры за баў, а прый дуць і ў сфе ру 

аду ка цыі так хут ка? Па куль гэ та да ра-

гое за да валь нен не, але з кож ным го дам 

но выя тэх на ло гіі тан не юць і ста но вяц ца 

больш да ступ ныя. Мы пад трым лі ва ем 

тэх на ло гіі ві зу а лі за цыі роз ных пра цэ саў 

і прад ме таў і бу дзем ра ды су пра цоў ні-

чаць з кам па ні я мі ў гэ тай сфе ры. Гэ та 

моц ны ма ты ва тар для ву чо бы дзя цей, і 

мы та кіх ма ты ва та раў па він ны са браць 

мак сі мум.

Пад час двух дзён на га фо ру му, а гэ та 

пер шае ме ра пры ем ства ў кра і не та ко-

га маш та бу ў га лі не аду ка цыі, бу дзе 

ўз ні мац ца шмат праб лем, у тым лі ку 

аб мяр коў вац ца плю сы і мі ну сы ін фар-

ма ты за цыі. Экс пер ты ў га лі не ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій змо гуць вы сту піць 

са сва і мі ідэ я мі, дыс ку сій ны мі тэ зі са мі, 

не прос та штось ці рас ка заць, а і па ка-

заць, на якім уз роў ні мы зна хо дзім ся, 

ку ды нам трэ ба ру хац ца і які мі трэн да мі 

кі ра вац ца. Гас цей фо ру му ча ка юць лек-

цыі, трэ нін гі, се мі на ры, круг лыя ста лы 

плюс не вя лі кая вы ста ва, дзе бу дуць 

дэ ман стра вац ца маг чы мас ці су час ных 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій. Удзел ва 

ўсіх ме ра пры ем ствах бяс плат ны, але 

па пя рэд не лепш усё ж та кі за рэ гіст ра-

вац ца на сай це http://іte.unіbel.by. Са мая 

вя лі кая пля цоў ка змо жа пры няць ад на-

ча со ва да 800 ча ла век, але бу дуць за-
дзей ні ча ны і мен шыя пля цоў кі. Вель мі 
спа дзя ём ся, што фо рум бу дзе ка рыс ны 
як для пе да га гіч най су поль нас ці, так і 
для на шых парт нё раў у сфе ры ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by

Поў ную версію ін тэр в'ю чытайце 
на сайце www.zvіazda.by

ЭЛЕКТ РОН НАЯ «НА ЧЫН КА» 
ДЛЯ ШКО ЛЫ
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Жні во на «Бе лым»Жні во на «Бе лым»

Пер шы се рый ны 
аў та ма біль вы пус ці лі 

пад Ба ры са вам
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аў та ма бі лі мар кі Geely ўжо зна ё мы бе ла ру сам не пер шы год. За 
верасень-кастрычнік на но вым за вод зе пад час экс плу а та цый ных 
вы пра ба ван няў бы ло вы раб ле на больш за 400 аў то, на куп лю якіх 
ужо за клю ча ны кант рак ты. З уча раш ня га дня вы пуск ма шын стаў 
се рый ным. У пла нах — у на ступ ным го дзе рэа лі за ваць 2445 аў та-
ма бі ляў на ўнут ра ным рын ку і 22 012 — у Ра сіі, а ў 2020-м — вый сці 
на па каз чы кі 4458 і 40 125 ад па вед на.

Ча ка ец ца, што за вод асво іць вы пуск яшчэ дзвюх ма дэ ляў. Кам-
плек ту ю чыя для кра со ве ра Emgrand X7 (NL-4) пла ну ец ца па ста віць 
на прад пры ем ства ў снеж ні 2017-га, а для се да на Emgrand 7 (FE-3) — 
у кра са ві ку 2018-га. Экс плу а та цый ныя вы пра ба ван ні гэ тых аў та ма-
бі ляў пла ну юць пра вес ці ў сту дзе ні і маі 2018-га.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ліў ся, што ўжо даў но ма рыў пра 
тое, каб вы пус ціць у Бе ла ру сі свой лег ка вы аў та ма біль. «Мая ма ра 
здзейс ні ла ся», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Гэ та ад бы ло ся ў тым лі ку 
дзя ку ю чы Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы і яе кі раў ні ку Сі Цзінь пі-
ну, якія ста лі парт нё ра мі Бе ла ру сі ў гэ тай спра ве. Да рэ чы, кіраўнікі 
кітайскіх кампаній падарылі Прэзідэнту электрамабіль Geely. Пры 
гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што яшчэ лепшым пада-
рункам для яго стане арганізацыя выпуску ў Беларусі надзейных 
электрамабіляў.

Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, вы ра біць аўтамабіль — не праб-
ле ма, га лоў нае — пра даць. Кан ку рэн цыя за раз вы со кая, і ры нак 
лег ка вых аў то пе ра на сы ча ны. Важ на, каб па куп ні кі бы лі за да во ле ныя 
якас цю, ца ной і сэр ві сам. Ура ду да ру ча на рас пра ца ваць ме ры, якія 
да зво лі лі б пра да ваць як мі ні мум 60 000 аў та ма бі ляў. Гэ та за бяс пе-
чыць рэн та бель насць і, ад па вед на, за роб кі для су пра цоў ні каў за во да. 
А штат да 2020 го да пла ну ец ца па вя лі чыць да 1500 ча ла век. Ся рэд-
няя за ра бот ная пла та да та го ча су па він на вы рас ці да 612 до ла раў 
ЗША ў эк ві ва лен це. Ся рэд ні за ро бак за сё лет ні каст рыч нік быў на 
ўзроў ні 465 до ла раў ЗША.

На конт сэр ві су Прэ зі дэнт на га даў, што ка лісь ці, яшчэ ў ча сы Са ю-
за, сэр віс ныя стан цыі бы лі па бу да ва ны ў кож ным аб лас ным цэнт ры 
і буй ным го ра дзе. За раз яны част ко ва пры ва ты за ва ныя. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за пэў ніў, што на кож най бу дзе вы дзе ле на мес ца для 
аб слу гоў ван ня бе ла рус кіх аў та ма бі ляў.

Кі раў нік дзяр жа вы прапанаваў пад няць га ран тый ны тэр мін аб-
слу гоў ван ня ма шын да пя ці га доў. Цяпер ён скла дае ча ты ры га ды 
і 100 000 км пра бе гу. Та ды, на дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, кож ны ра-
бо чы бу дзе ду маць пра тое, як зра біць аў та ма біль доб ра. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за пэў ніў, што бу дзе кант ра ля ваць, каб аў та ма біль быў 
якас ны і вы гад ны ў экс плу а та цыі.

Пас ля эк скур сіі па за вод зе Прэ зі дэнт су стрэў ся з ра бо чым ка лек-
ты вам. Ад но з пы тан няў да ты чы ла ся та го, як зра біць машыну да ступ-
най па ца не ма ла дым сем' ям. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што 
рых ту ец ца пра ект ука за, згод на з якім аў та ма бі лі, вы раб ле ныя на 
гэ тым за вод зе, бу дуць пра да ваць у лі зінг, крэ дыт ці з ад тэр мі ноў кай 
пла ця жу. Перш за ўсё гэ та — аў то для бе ла ру саў.

У на ступ ным го дзе пла ну ец ца па вы сіць уз ро вень ла ка лі за цыі 
вы твор час ці. Цяпер ён скла дае ка ля 30%, у 2018-м па вінен вый сці 
пры клад на на 50%. Асноў ныя аў та кам па не нты, якія за ме няць за-
меж ныя ана ла гі, — гэ та, на прык лад, шы ны і вы хлап ныя сіс тэ мы. Да 
іх вы ра бу пры цяг нуць та кія буй ныя прад пры ем ствы, як Бел шы на і 
Бе лАЗ. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, што «нам трэ ба ства раць 
сваё кан струк тар скае бю ро, свае «маз гі». Каб спе цы я ліс ты маг лі 
на за па шваць во пыт і ства раць аў то з ну ля.

Гу бер на та ру Мінскай вобласці і ўра ду бы ло да ру ча на за няц ца 
Жо дзі нам. Го рад зна хо дзіц ца бліз ка да но ва га за во да, та му бу ду чыя 
су пра цоў ні кі, маг чы ма, абя руць яго мес цам жы хар ства. Прэ зі дэнт ад-
зна чыў, што Жо дзі на трэ ба аб на віць і пры вес ці ў па ра дак. Пач нец ца 
бу даў ніц тва жыл ля. Кіраўнік дзяржавы на га даў так са ма, што за раз 
ува га ад да ец ца і раз віц цю та кіх буй ных га ра доў, як Ор ша, Ба ры саў, 
Ба ра на ві чы, Ма ла дзеч на і Баб руйск.

Так са ма су пра цоў ні кі за во да па пра сі лі Прэ зі дэн та звяр нуць ува гу 
на да ро гу ад Ба ры са ва да Мін ска. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ца на пы тан ня — 150 млн до ла раў ЗША. Гэ та не тан на, але не 
пазней за 2020 го д трэ ба ёй за няц ца, каб не бы ло за то раў. Ка лі бу-
дуць срод кі, маг чы ма, да да дуць яшчэ ад ну па ла су.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу
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УСЯ НЕРУХОМАСЦЬ 
У АНЛАЙНЕ

Ін фар ма цыя аб не ру хо май ма ё мас ці да ступ ная 
ў ма біль най пра гра ме «МОЙ КУТ»

На са май спра ве «МОЙ КУТ» да зво ліць ка рыс таль ні кам на 
пра ця гу не каль кіх се кун даў атры маць ін фар ма цыю пра та-
кія ха рак та рыс ты кі, як пло шча аб' ек та і яго пры зна чэн не. 
Пер ша па чат ко ва по шук бу дзе ажыц цяў ляц ца па ін вен тар-
ным (ка даст ра вым) ну ма ры аб' ек та не ру хо мас ці. За пыт бу дзе 
апра цоў вац ца ў рэ жы ме рэ аль на га ча су. Усе звест кі бу дуць 
брац ца з цэнт раль на га бан ка да ных рэ гіст ра не ру хо мас ці.

Для ка рыс таль ні каў, якія прой дуць дак лад ную рэ гіст ра цыю (ве-
ры фі ка цыю), у пра гра ме бу дзе да ступ на маг чы масць атры ман ня 
больш пад ра бяз най ін фар ма цыі пра аб' ект не ру хо мас ці ў вы гля дзе 
прос та га ін фар ма цый на га па ве дам лен ня. Ак ту аль ныя на мо мант 
ад праў кі за пы ту да ныя бу дуць па да вац ца на элект рон ную пош ту ў 
вы гля дзе фай ла з элект рон на-ліч ба вым под пі сам.

Ін фар ма цыя пра ха рак та рыс ты кі аб' ек та, на яў насць або ад сут-
насць аб ме жа ван няў (аб ця жа ран няў) пра воў на яе, пра ва вы рэ жым 
аб' ек та бу дзе да вац ца на плат най асно ве.

Кан цэп цыя ма біль най пра гра мы ўжо атры ма ла ста ноў чыя вод гу кі 
на ХХІV Між на род ным спе цы я лі за ва ным фо ру ме па тэ ле ка му ні ка цы-
ях, ін фар ма цый ных і бан каў скіх тэх на ло гі ях «ТИБО-2017». Ма біль ная 
пра гра ма ства ра ла ся з раз лі кам на са мае шы ро кае ко ла ка рыс-
таль ні каў. Акра мя фі зіч ных асоб, яна, на пэў на, за ці ка віць з пунк ту 
гле джан ня пра фе сій на га вы ка ры стан ня ад ва ка таў, ан ты кры зіс ных 
кі раў ні коў, удзель ні каў рын ку не ру хо мас ці, ра бот ні каў юры дыч ных, 
бух гал тар скіх або экс плу а та цый ных служ баў, юры дыч ных асоб, ін-
шых удзель ні каў рын ку не ру хо мас ці або ўла даль ні каў не ру хо мас ці. 
У да лей шым пла ну ец ца па сту по вае па шы рэн не функ цы я наль ных 
маг чы мас цяў пра гра мы.

У мэ тах па ляп шэн ня якас ці зя мель на га ад мі ніст ра ван ня і аба ро ны 
ін та рэ саў суб' ек таў гас па да ран ня з 1 чэр ве ня 2016 го да па ця пе-
раш ні час са бра ны, пра ана лі за ва ны і раз ме шча ны на афі цый ным 
сай це На цы я наль на га ка даст ра ва га агенц тва ста тыс тыч ныя да ныя 
пра коль касць зя мель ных спрэ чак, раз гле джа ных су да мі пер шай 
ін стан цыі ў 2016 го дзе, а так са ма пра коль касць здзе лак куп лі-про-
да жу ў да чы нен ні да аб' ек таў не ру хо май ма ё мас ці, за рэ гіст ра ва ных 
у 2016 го дзе.

Ма біль ная пра гра ма пры зна ча ная для аў та ма ты за цыі ака зан ня 
па слуг спа жыў цам і за бес пя чэн ня апе ра тыў на га ўза е ма дзе ян ня з 
сіс тэ май ар га ні за цый па рэ гіст ра цыі пры атры ман ні па слуг, рас-
пра ца ва на На цы я наль ным ка даст ра вым агенц твам Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Бе ла ру сі і ўжо да ступ ная для спам па ван ня на 
пля цоў цы Gооglе Рlау.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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