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НАДЗЁННАЕ

 Падрабязнасці

21 чэрвеня 2018 г.

Што і каго ўбачым
на парадзе

 Дзяржава і бізнес

ЯК ЗАХАВАЦЬ ЭКАЛОГІЮ І СТВАРЫЦЬ
ПРАЦОЎНЫЯ МЕСЦЫ?

3 ліпеня, у Дзень Незалежнасці, ужо па традыцыі
каля стэлы «Мінск горад-герой» адбудзецца парад
войскаў Мінскага гарнізона. Па праспекце Машэрава
парадным строем пройдзе пешая калона. 18 разлікаў
складуць больш за тры тысячы ваеннаслужачых.

Прадпрымальнікі адзначаюць нізкую актыўнасць органаў мясцовага кіравання
пры вырашэнні канфліктаў паміж грамадскасцю і інвестарамі
Стварыць умовы для інвестара,
па буда ваць пра мыс ло вую вытворчасць без шкоды для экалогіі
і захаваць інтарэсы грамадскасці.
У сталіцы прадстаўнікі дзяржорганаў, кіраўнікі асноўных бізнессаюзаў, члены грамадскіх аб'яднанняў абмяркоўвалі, як захаваць
баланс інтарэсаў грамадзян, інвестараў і дзяржавы і пры гэтым
палепшыць інвестыцыйную прывабнасць краіны.

Баланс інтарэсаў
Па словах старшыні рэспубліканскага саюза прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў Аляксандра ШВЕЦА,
бізнес-саюзы сыходзяцца ў меркаванні, што беларускае інвестыцыйнае заканадаўства прапрацавана на добрым
узроўні. Разам з тым яно ўсё яшчэ патрабуе карэкціроўкі.
«Заканадаўства выкарыстоўваецца
досыць актыўна. З недахопаў можна
адзначыць пытанні правапрымяняльнай практыкі. Таксама, калі мы аналізуем тыя праблемы, з якім сутыкаюцца
інвестары пры стварэнні сваіх праектаў, мы заўважаем, што змяняецца сітуацыя з фарміраваннем грамадскай
думкі», — рас тлумачыў Аляксандр
Швец.
Па вод ле ацэ нак біз нес-са юзаў,
грамадзян сёння істотна цікавіць экалагічная бяспека. Пры рэалізацыі інвестпраектаў беларусы часта глядзяць
за тым, ці прывядзе яна да змены іх
звыклага жыцця і да пагаршэння экалагічнай сітуацыі. Часам здараецца
так, што грамадзяне не давяраюць інвестарам, нават нягледзячы на тое,
што яны праходзяць усе неабходныя
праверкі інстанцый.

Вядома, што ў Дэкрэце № 10 «Аб
стварэнні дадатковых умоў для ажыццяўлення інвестыцый» прапісаны моман ты, якія рэ гулю юць дзей насць
інвес тара па за беспячэнні бяспекі
здароўя грамадзян і экалогіі. Дзяржорганы папярэдне праводзяць ацэнку
інвестпраекта і ў выпадку адпаведнасці ўзгодняць будаўніцтва.
«Далей інвестар ацэньвае рызыкі і
прымае рашэнне ўкладваць сродкі ў нашу краіну. Як правіла, улічваюцца экалагічныя фактары і многае іншае, што
можа стварыць нязручнасць для грамадзян. Аднак, здараецца так, што грамадскасць з-за боязі і недаверу можа
ўскладняць жыццё інвестару. Мы лічым,
што дзяржава павінна больш актыўна
займацца такімі выпадкамі і ўстараняць
усе магчымыя парушэнні, выступаць у
ролі арбітра пры спрэчках», — адзначыў Аляксандр Швец.
Таксама на думку старшыні рэспубліканскага саюза прамыслоўцаў, ёсць
асцярогі, што ў некаторых сітуацыях
грамадская думка можа фарміравацца стыхійна дзякуючы тэхнолагам,
якія робяць гэта з улікам сваіх мэт, не
грунтуючыся на патрабаваннях заканадаўства.
«Місія дзяржавы як рэгулятара захаваць баланс законных інтарэсаў грамадзян з фарміраваннем законнага
інвестыцыйнага асяроддзя. Мы бачым,
што стварэнне такога асяроддзя ідзе
не ў поўнай меры. Асаблівая роля ў
вырашэнні гэтага пытання ляжыць на
мясцовых органах кіравання», — растлумачыў Аляксандр Швец.
Прадстаўнікі бізнесу лічаць, што
грамадзян трэба больш інфармаваць,
каб пазбегнуць канфліктных сітуа-

цый. У тым ліку і тлумачыць людзям
перспектывы развіцця таго ці іншага
рэгіёна з улікам стварэння новых прадпрыемстваў і дадатковых працоўных
месцаў.

Развіццё рэгіёна
ў прыярытэце
Як у сваю чаргу адзначыў намеснік мі ніст ра эка но мі кі Дзміт рый
МАТУСЕВІЧ, з практыкі асобных раёнаў вядома, што калі няма вытворчасці, то патэнцыял экалогіі таксама
складана выкарыстоўваць для эканамічнага развіцця. У краіне ёсць маланаселеныя пункты, дзе не існуе вытворчасці і якія не маюць асаблівай
прывабнасці для інвестара, таму што
з гэтых мясцін людзі рухаюцца ў больш
буйныя гарады.
«Мы разумеем, што для ўкаранення
інвестпраектаў у эканоміку яны павінны адпавядаць канкрэтным крытэрыям.
Некаторыя крытэрыі экалагічнага характару ў Беларусі нават больш жорсткія, чым у Еўрасаюзе. Таму перад тым
як інвестар прыходзіць да нас, ён вывучае сітуацыю. Разам з тым на мясцовым узроўні трэба сапраўды лепш кантраляваць выкананне ўсіх дамоўленасцяў і захаванне балансу інтарэсаў», —
адзначыў Дзмітрый Матусевіч.
Пры гэтым ён падкрэсліў, што меркаванне насельніцтва павінна ўлічвацца, і мясцовым уладам трэба даваць
адказы на ўсе спрэчныя пытанні. Пры
пры значэн ні да дат ко вых пра ве рак
павінны працаваць усе эксперты, якія
здольныя ацаніць усе рызыкі і прыняць
канчатковае рашэнне, зводзячы да мінімуму бюракратычныя моманты.
Ілья КРЫЖЭВІЧ



ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
СУКУПНЫ КАПІТАЛ НАЙБАГАЦЕЙШЫХ ЛЮДЗЕЙ
ПЕРАВЫСІЎ $70 ТРЛН
Су свет ная эка но мі ка,
ня гле дзя чы на па пя рэджанні інвес тараў і аналітыкаў, расце, а разам з ёй
павялічваецца і колькасць
асоб з высокім узроўнем
уласнага капіталу (HNWІ,
hіgh-nеt-wоrth іndіvіduаl). Летась іх сумарны капітал вырас на 10,6 працэнта, упершыню перавысіўшы адзнаку ў
$70 трлн. Пра гэта гаворыцца ў падрыхтаваным кансалтынгавай кампаніяй Сарgеmіnі справаздачы Wоrld Wеаlth
Rероrt 2018, якая паступіла ў Fоrbеs. Па прагнозах кампаніі, да 2025 года глабальнае багацце HNWІ перавысіць
$100 трлн. Пры гэтым вырас не толькі сумарны капітал
багатых людзей па ўсім свеце, але і іх колькасць. У Індыі,
напрыклад, яна павялічылася адразу на 20 працэнтаў —
з 219 да 263 тысяч.

ЗША ВЫХОДЗЯЦЬ З САВЕТА ААН
ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА
Злучаныя Штаты заявілі, што выходзяць са складу Савета ААН па правах чалавека. Прадстаўнік ЗША пры ААН
Нікі Хейлі назвала Савет «крывадушнай арганізацыяй,
якая клапоціцца толькі аб сваіх уласных інтарэсах і ператварае правы чалавека ў насмешку». Савет ААН па
правах чалавека, які базуецца ў Жэневе, быў створаны
ў 2006 годзе і часта падвяргаўся крытыцы за тое, што ў
яго склад уваходзяць краіны з сумнеўнай рэпутацыяй у
галіне правоў чалавека. Камісар ААН па правах чалавека Зэйд Раад аль-Хусэйн, сказаў, што засмучаны, але не
здзіўлены рашэннем Вашынгтона.

БАЗАВЫ КОШТ ШЭНГЕНСКАЙ ВІЗЫ ПАВЯЛІЧЫЦЦА
ДА 80 ЕЎРА
Камітэт Еўрасаюза на ўзроўні пастаянных прадстаўнікоў ухваліў праект рэформы шэнгенскага візавага кодэкса. Пра гэта гаворыцца ў апублікаванай заяве Савета

ЕС. Ён павінен даць еўрапейцам больш дзейсныя сродкі
кантролю межаў для процідзеяння наплыву мігрантаў, а
таксама забяспечыць некаторае спрашчэнне працэдуры
выдачы віз «добрапрыстойным падарожнікам». Аднак
платай за гэта стане павышэнне базавай цаны шэнгенскай візы з €60 да €80, а для краін з дзеючымі пагадненнямі аб спрашчэнні візавага рэжыму з ЕС — з €30 да €40.
«Новыя правілы прадугледжваюць лепшыя ўмовы атрымання віз для законных падарожнікаў. Яны даюць магчымасць падачы дакументаў на візу максімум за шэсць месяцаў і не менш чым за 15 дзён да даты паездкі, электроннага запаўнення і падпісан ня ан кет, вы раз на
вызначаюць, якія краіны
павінны выдаваць візу
ў вы пад ку па езд кі па
не каль кіх дзяр жа вах,
уводзяць гарманізавана
сіс тэму выдачы шматгадовых віз для асоб з
чыстай візавай гісторыяй з магчымасцю паслядоўнага
павелічэння тэрміну, на які выдадзена віза, з аднаго да
пяці гадоў», — адзначаецца ў дакуменце.

У СВЕЦЕ ВЫРАСЛА КОЛЬКАСЦЬ БЕЖАНЦАЎ
Больш за 68 мільёнаў чалавек па ўсім свеце з-за ваенных канфлік таў, гвалту і ганенняў былі вымушаныя
пакінуць свае дамы ў 2017 годзе. Гэтыя звесткі апублікавалі эксперты ААН. Вярхоўны камісар ААН Філіпа
Грандзі заявіў, што да праблемы вымушанага перамяшчэння людзей у свеце патрабуецца «новы, значна больш
ўсёабдымны падыход». «Адказам на міграцыйны крызіс
павінны стаць не паніка і не закрыцце межаў і гаваняў, а
міжнароднае супрацоўніцтва з мэтай пошуку рашэнняў.
Калі гэта адбудзецца, праблема будзе кіруемай», — падкрэсліў Грандзі. Самую вялікую ў свеце групу вымушаных
перасяленцаў (больш за 12,6 мільёна чалавек) складаюць
сірыйцы. Як адзначаецца ў дакладзе, сярод краін, якія
прымаюць больш за ўсё бежанцаў, толькі адна еўрапейская дзяржава (Германія) увайшла ў першую дзясятку.
Лідарам у гэтых адносінах з'яўляецца Турцыя.

Гэта выхаванцы Мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча, вайскоўцы Ваеннай акадэміі, ваенна-тэхнічнага факультэта ў БНТУ, 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай
брыгады, 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой
брыгады, 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай
брыгады, 11-й асобнай механізаванай брыгады, Дзяржаўнага пагранічнага камітэта, унутраных войскаў МУС, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, зводнай роты ганаровай
варты, а таксама зводны аркестр Узброеных Сіл.
Цікавінкай парада стане тое, што падчас яго пройдуць
зводныя парадныя разлікі, якія складаюцца з жанчын-ваеннаслужачых і навучэнцаў кадэцкіх класаў і спецыялізаваных
ліцэяў. Прыедуць да нас і госці з Расіі. Таксама чакаецца
ўдзел і ваеннаслужачых Народна-вызваленчай арміі Кітая.
Акрамя таго, каля стэлы праедуць і 250 адзінак баявой
тэхнікі, якія складуць 23 парадныя разлікі. На чале калоны —
легендарны танк Перамогі Т 34-85. За ім пойдзе тэхніка,
якая стаіць на ўзбраенні беларускага войска.
Што ж уваходзіць у іх склад? Танк Т-72Б, баявыя машыны пяхоты БМП-2, бронетранспарцёры БТР-70МБ і
БТР-80; супрацьтанкавы ракетны комплекс «Штурм»; самаходныя гаўбіцы «Мста-С» і «Гваздзік»; МАЗ-6317
з 152-міліметровай гаўбіцай «Мста-Б»; 152-міліметровыя
самаходныя гарматы «Гіяцынт-З»; мабільныя зенітныя артылерыйскія комплексы «Зеніт»; МЗКЦ з 120-міліметровымі
мінамётамі «Нона М1»; мінамётныя комплексы «Сані»; сістэмы рэактыўнага залпавага агню «БелГрад», «Смерч» і
«Паланэз»; зенітныя ракетныя комплексы С-300ПС, «АсаАКМ» і «Тор-М2»; ракетны комплекс «Кропка»; аўтамабілі
«Волат», бронеаўтамабілі «Цмок», мабільны беспілотны
авіяцыйны комплекс «Бусел-10».
Ваенны парад скончыцца плац-канцэртам роты ганаровай варты. Таксама выступіць зводны ваенны аркестр.
Першая рэпетыцыя парада адбудзецца ў Мінску ўвечары 23 чэрвеня. Другая — увечары 28-га.
Валяр'ян ШКЛЕННІК



У ІНТАРЭСАХ
АБІТУРЫЕНТАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Сёння ўсіх абітурыентаў, якія здавалі ЦТ па рускай і беларускай мовах, цікавіць, калі з'явяцца вынікі экзамену. Звычайна на праверку работ па самай масавай дысцыпліне —
рускай мове — ідзе восем дзён. Але вынікі ЦТ па беларускай
і рускай мовах агучваюцца заўсёды адначасова.
У Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў тлумачаць:
працэс праверкі тэставых работ стрымлівае верыфікацыя,
якая ажыццяўляецца выключна ў інтарэсах абітурыентаў.
Праблема ў тым, што сучаснае праграмнае забеспячэнне не
гарантуе стапрацэнтную якасць пераводу рукапіснага тэксту
ў электронны фармат. Між іншым, акуратнасцю абітурыенты
не вылучаюцца, а многія і ўвогуле замест друкаваных літар
выкарыстоўваюць пропісь. Некаторыя ўмудраюцца дапусціць памылкі ў рэгістрацыі ва ўсіх трох тэставых работах.
Быў выпадак, калі адзін абітурыент пры напісанні ўласнага
імя, імя па бацьку і прозвішча дапусціў аж сем памылак.
А ёсць абітурыенты, якія ўвогуле з-за хвалявання забываюць запоўніць у бланку рэгістрацыйную частку.
Пасля пераводу рукапісных бланкаў у электронны фармат над імі пачынаюць працаваць верыфікатары, якія дапамагаюць машыне разабраць «каракулі» ў бланку. Электронная выява раздзяляецца на частку рэгістрацыі і частку
адказаў. Адны аператары правяраюць толькі рэгістрацыю,
а другія — толькі адказы і нават не ведаюць, чыя работа
знаходзіцца перад імі на экране.
Кожны бланк праходзіць як мінімум трайную праверку вачамі, і кожны раз яго «чытае» новы верыфікатар. Аператары
выдаляюць і ўвесь бруд: напрыклад, абітурыент выпадкова
чыркнуў ручкай, і, каб камп'ютар не залічыў яму няправільны
адказ, гэта з элетроннай выявы прыбіраецца. Здараецца,
што абітурыент з-за хвалявання дзве літары напісаў у адной
клетачцы. Іх таксама расстаўляюць па сваіх месцах.
Пры гэтым камп'ютарная праграма фіксуе абсалютна
ўсе ўмяшанні верыфікатара. Не варта думаць, што аператар (верыфікатар), які сядзіць за камп'ютарам, можа
нейкім чынам умяшацца ў праверку работ.
І яшчэ адзін важны момант — адказаў да тэставых заданняў аператары не ведаюць. Адказы рыхтуюцца толькі
пасля таго, як работы ўдзельнікаў ЦТ прайшлі ўсе праверкі.
Акрамя верыфікацыі (распазнавання рукапісных выяў),
прадугледжаны яшчэ і тры апаратныя праверкі. Калі адказы, нарэшце, з'яўляюцца, яны ўносяцца ў камп'ютарную
праграму, і пасля націскання адной кнопкі праз долі секунды становяцца бачнымі ўсе вынікі.
Балы цэнтралізаванага тэсціравання можна будзе даведацца, калі падпісацца на sms-паведамленне, або ў
асабістым кабінеце на сайце Рэспубліканскага інстытута
кантролю ведаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

