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Кіраўнік дзяржавы нагадаў, 
што да 1 каст рыч ні ка ўсе да ку-
мен ты, якія да ты чац ца ра бо ты 
прад пры маль ні каў, біз не су, па-
він ны быць кан чат ко ва раз гле-
джа ны і пад пі са ны.

— За вы клю чэн нем ад на го 
за ко на, які бу дзе раз гле джа ны 
ў пер шых чыс лах каст рыч ні ка, 
у па чат ку ра бо ты на ша га пар-
ла мен та, — удак лад ніў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Больш за 
ўсё гэ тыя пы тан ні зна хо дзяц ца 
ў по лі зро ку на ша га біз нес ме на. 
Гэ та на ту раль на. Ад каз ваць у 
нас хо чуць па мі ні му ме, а сва-

бо ды — па бо лей. Нам ні ў якім 

ра зе нель га вес ці ся, як мод на 

сён ня ка заць, на гэ тыя хіт ры кі. 
Мы са праў ды па він ны пры браць 
усё ліш няе, што пе ра шка джае 
ра бо це лю дзей, прад пры ем-
стваў, але кант роль па ві нен за-
ста вац ца.

У той жа час кант роль дзяр-
жа вы не па ві нен пе ра шка джаць 
біз не су пра ца ваць. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на га даў, што ў рам-
ках на зва на га пра ек та Ука за 
ўжо аб мяр коў ва лі пе ра ход ад 
кар на га ўхі лу дзяр жаў най кант-
роль най дзей нас ці да пра фі лак-
тыч най ра бо ты:

— Мы сы дзем ад пла на вых 
пра ве рак, змес цім ак цэнт на так 
зва ныя вы ба рач ныя пра вер кі. 
Я заў сё ды гэ та га па тра ба ваў: 
пра вя рай це ка го хо ча це, але 
ў вас па він ны быць пад ста вы. 

У вас па він ны быць кан крэт ныя 
пры чы ны та го, што вы прый шлі 
на прад пры ем ства да біз нес ме-

на, фі зіч най, юры дыч най асо бы. 

І ка лі та кія пад ста вы ёсць — ка лі 

лас ка, ідзі це. Але ка лі вы прый-

шлі, і гэ тыя пад ста вы не па-

цвер дзі лі ся, вы па він ны за гэ та 

ад каз ваць.

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў, каб 

на гэ та бы ла звер ну та асаб лі-

вая ўва га.

— Ні я кіх пра ла заў быць не 

па він на, — за явіў ён.

На ступ ны па ды ход да ар га ні-

за цыі кант роль най (на гляднай) 

дзей нас ці — гэ та ска ра чэн не 

коль кас ці пад стаў для на зна чэн-

ня па за пла на вых пра ве рак.

— Мы так са ма да маў ля лі ся 

пра тое, што пра вя раць бу дзем 

толь кі та ды, ка лі ўзбу джа на кры-

мі наль ная спра ва. У нас за раз 

прак ты ка та кая: з'я ві лі ся ней кія 

ма тэ ры я лы, да кры мі наль най 

спра вы ідуць пра ве рач ныя ме-

ра пры ем ствы пра ва ахоў ных ор-

га наў, яны звяр та юц ца да вас з 

да ру чэн ня мі, прось ба мі — маў-

ляў, да вай це бу дзем пра вя раць 

гэ ты суб' ект гас па да ран ня. Не. 

Уз бу дзі лі кры мі наль ную спра-

ву — яна ўжо на кант ро лі — 
вось та ды і пра вя рай це. Та ды 
мож на пра кант ра ля ваць ра бо ту 
і пра ва ахоў ных ор га наў, і ра бо ту 
кант ра лё ра, — пад крэс ліў Прэ-
зі дэнт.

Ёсць пы тан не з пры пы нен нем 
дзей нас ці — ча со вай ці па ста ян-
най — та го ці ін ша га суб' ек та 
гас па да ран ня.

— Мы да мо ві лі ся пра тое, што 
гэ та не спра ва кант ра лё раў, — 
ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Вы 
па він ны па клас ці на стол пе рад 
кі раў ні ком прад пры ем ства, біз-
нес ме нам кан крэт ныя прэ тэн зіі. 
І ён ня хай вы ра шае: пра ца ваць 
яму ці лепш пры пы ніць ра бо ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-
даў, што бы ла да мо ва: кант-
ра лё ры так са ма па він ны нес ці 
пэў ную ад мі ніст ра цый ную ад-
каз насць.

— Трэ ба, каб у гэ тым нар ма-
тыў на-пра ва вым ак це па доб ная 
ад каз насць бы ла пра пі са на, — 
удак лад ніў кі раў нік кра і ны. — 
Ня хай гэ та бу дзе ней кі пер шы 
крок у гэ тым кі рун ку, але ўсё ж 
та кі яны па він ны ад чу ваць сваю 
ад каз насць. На ту раль на, не пе-

ра на пруж ва ю чы кант ра лё раў. 

А то мы за раз ада б'ём не тое, 

што ах во ту, мы ў кант ра лё раў 

уво гу ле ўся ля кае жа дан не пра-
ца ваць мо жам ад біць па доб ны мі 
ме ра мі. Але ад каз насць па він на 
быць ва ўсіх — у тым лі ку ў кант-
ра лё раў.

Яшчэ ад но па жа дан не кі раў-
ні ка кра і ны даты чы ла ся ап ты-
мі за цыі пе ра лі ку кант роль ных 
ор га наў і сфер іх дзей нас ці.

— Вы — кант ра лёр, вы — 
дзяр жаў ны ча ла век, — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт. — Вы па-
він ны вы клю чыць усё ліш няе, 
усё, што пе ра шка джае, і на ват 
па гля дзець на пе рад... Але ні ў 
якім ра зе вы не па він ны «лі бе-
ра лі за вац ца» да та кой сту пе ні, 
што мы згу бім кі ру е масць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

МІ НІ МУМ ПРА ВЕ РАК, 
МАК СІ МУМ АД КАЗ НАС ЦІ

Прэ зі дэнт пры няў з дак ла дам 
стар шы ню Ка мі тэ та дзярж кант ро лю

— Дак лад ва юць амаль не ве ра год ныя ліч бы: 
амаль на трэць па вя лі чы ла ся коль касць пе ра мя-
шча е мых і гру заў, і лю дзей. Ві даць, гэ та так, але 
што гэ та нам дае? Гэ та вель мі важ на, каб і лю дзі 
ра зу ме лі, — ад значыў кі раў нік кра і ны.

Яго так са ма ці ка ві лі ню ан сы ра бо ты мыт ных 
ор га наў:

— Перш за ўсё аў та ма ты за цыя на мя жы. Каб 
не бы ло да нас прэ тэн зій, што чэр гі вя лі кія і гэ так 
да лей... Ці ўдас ка наль ва ем мы гэ тую ра бо ту па 
кант ро лі на мя жы і про пус ку гэ тых жа та ва раў, 
фі зіч ных асоб і транс пар ту? У якім ста не ў нас тут 
зна хо дзяц ца спра вы? — па ці ка віў ся Прэ зі дэнт.

На ступ нае пы тан не, што за кра на ла ся пад час 
су стрэ чы, — не за кон нае пе ра мя шчэн не за ба ро не-
ных та ва раў. У пры ват нас ці, асаб лі ва не бяс печ ных 
псі ха троп ных рэ чы ваў, нар ко ты каў, зброі, ра дые-
ак тыў ных рэ чы ваў. Так, бе ла рус кія па гра ніч ні кі, 
мыт ныя ор га ны піль на со чаць, каб за ба ро не нае 
не тра пі ла праз на шу тэ ры то рыю ні на За хад, ні 
на Ус ход:

— Як мы да во дзім гэ та да на шых парт нё раў 
на За ха дзе? Яны ж цу доў на ра зу ме юць, што вя-
зуць — ту ды. Мы тут ло вім, за трым лі ва ем... Ці 
ба чаць яны на шу ро лю ў гэ тай спра ве?

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся так са ма ў 
стар шы ні Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та, як ідуць 
ра бо ты па ўдас ка на лен ні пунк таў про пус ку, пунк-
таў пе ра мя шчэн ня це раз мя жу.

Юрый Сянь ко ўру чыў кі раў ні ку дзяр жа вы пер-
шы эк зэмп ляр но ва га Мыт на га ко дэк са Еў ра зій-
ска га эка на міч на га са ю за, дзе са бра ны ўсе між на-
род ныя па гад нен ні, якія сён ня пра цу юць у рам ках 
кра ін — удзель ніц «пя цёр кі».

Бе ла рус кі лі дар спы таў, на коль кі гэ ты Мыт ны 
ко дэкс ад па вя дае на ша му жыц цю. Пры нам сі, да-
ку мент рас пра цоў ваў ся для пя ці дзяр жаў.

— На ту раль на, там бы лі пэў ныя кам пра мі сы, — 
кан ста та ваў Прэ зі дэнт. — На коль кі гэ тыя кам пра-
мі сы не ад па вя да юць на шым ін та рэ сам?

Юрый Сянь ко па ве да міў, што ў но вым Мыт ным 
ко дэк се ЕА ЭС улі ча ны па трэ бы роз ных ай чын ных 
мі ніс тэр стваў і ве дам стваў, якія ад каз ва юць за 
ра бо ту эка но мі кі, а так са ма ін та рэ сы біз нес-аса-
цы я цый, якія так са ма пра ца ва лі над складаннем 
гэ та га ко дэк са.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

КАБ РАС ЛА 
ТРАН ЗІТ НАЯ ПРЫ ВАБ НАСЦЬ

На пры ёмеНа пры ёме  

Жыц цё рэ гі ё на 
з пер шых вус наў

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Мак сім 
РЫ ЖАН КОЎ пра вёў пры ём гра ма дзян у 
Пет ры каў скім рай вы кан ка ме.

Цэнт раль ны мі пы тан ня мі пры ёму ста лі та кія 
бы та выя ас пек ты, як ня якас ны ра монт да ху і 
пры ва ты за цыя жыл ля. Акра мя та го, аб мяр коў-
ва ла ся не за кон нае зваль нен не гра ма дзян. Усе 
зва ро ты гра ма дзян бы лі ўзя тыя пад кант роль.

На дум ку Мак сі ма Ры жан ко ва, вы яз ныя 
пры ёмы па каз ва юць, як пра цуе мяс цо вая ўла-
да. Праб ле ма кож на га ча ла ве ка за слу гоў вае 
піль най ува гі, бо ме на ві та ча ла век з яго пра-
ва мі і ін та рэ са мі з'яў ля ец ца га лоў най каш тоў-
нас цю на шай дзяр жа вы, упэў не ны на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. «Вы яз ныя 
пры ёмы да зва ля юць уба чыць, чым жы ве кра і-
на. Гэ та доб рая маг чы масць зра біць ана ліз та-
го, што ад бы ва ец ца ў гра мад стве, які мі праб-
ле ма мі жы ве той ці ін шы рэ гі ён і, ад па вед на, 
зра біць вы сно ву аб ра бо це ор га наў мяс цо вай 
ула ды», — да даў ён.

На га да ем, што на пя рэ дад ні Мак сім Ры жан-
коў пра вёў пры ём гра ма дзян у Жыт ка віц кім 
ра ё не. Акра мя аса біс тых су стрэч з людзь мі, ён 
на ве даў шэ раг са цы яль ных і ту рыс тыч ных аб'-
ек таў, уста но вы аду ка цыі, а так са ма асоб ныя 
сель ска гас па дар чыя прад пры ем ствы.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by



УВА ГА: 
ПРА МАЯ 

ЛІ НІЯ
Усё, што вы ха це лі 

да ве дац ца 
аб пра цоў ным 

пра ве
Свае пытанні вы 

змо  жа це за даць, па-
тэ ле фа на ваў шы на 
пра мую лі нію гас цям 
рэ дак цыі «Звяз ды» — 
юрыс там, га лоў на му 
пра ва во му ін спек та ру 
пра цы Цэнт раль на га 
ка мі тэ та праф са ю за 
ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі Ла ры се Ва-
сі леў не МА НЮК і га-
лоў на му пра ва во му 
ін спек та ру пра цы Рэс-
пуб лі кан ска га ка мі тэ та 
Бе ла рус ка га праф са-
ю за ра бот ні каў аг ра-
пра мыс ло ва га комп-
лек су Са фіі Ва сі леў не 
ГРЫ ШУ ЦІ НАЙ.

Тэ ле фа нуй це 
25 ве рас ня з 11.00 

да 13.00 па тэ ле фо не 
8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні 

мо жа це да слаць (з па-

зна кай «Пра мая лі нія») 

на элект рон ны ад рас 

іnfo@zvіazda.by або па 

по шце: вул. Б. Хмяль-

ніц ка га, 10а, 220013, 

г. Мінск.

Ад сут насць у на шай кра і не но бе-
леў скіх лаў рэ а таў і на мі нан таў на 
гэ ту прэ стыж ную прэ мію стар-
шы ня Прэ зі ды у ма На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, ака дэ мік Ула дзі-
мір ГУ СА КОЎ тлу ма чыць сціп-
лас цю бе ла ру саў.

— Я лі чу, не трэ ба быць та кі мі сціп-

лы мі, не аб ход на за яў ляць пра ся бе ў 

поў ны го лас. Так, гэ та ня прос тая пра-

цэ ду ра, трэ ба фар мі ра ваць вя лі кі па-

кет да ку мен таў, за ру чыц ца пад трым-

кай на ву коў цаў і ў ЗША, і ў Еў ра са ю зе. 

Але гэ та трэ ба ра біць. Па вер це, нам 

ёсць чым га на рыц ца і што прад ста віць 

су свет най на ву ко вай су поль нас ці, — 

па ве да міў на су стрэ чы з жур на ліс та мі 

Ула дзі мір Гу са коў.

У па чат ку снеж ня ў Мін ску прой дзе 

ІІ з'езд ву чо ных Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Пла ну ец ца, што з'езд бу дзе пра хо-

дзіць на пра ця гу двух дзён. Удзел у ім 

возь муць 2100 дэ ле га таў з усіх рэ гі ё-

наў кра і ны. Ча ка ец ца пры езд вя лі кай 

коль кас ці вя до мых на ву коў цаў з Ра сіі, 

ін шых кра ін СНД, за меж ных ака дэ мій 

на вук, су свет ных на ву ко ва-да след-

чых ар га ні за цый і цэнт раў. Дэ ле га ты 

і за про ша ныя гос ці пры муць удзел 

у пле нар ным па ся джэн ні. Яно прой дзе 

ў Па ла цы Рэс пуб лі кі. Ча ка ец ца, што 

ў дру гі дзень ра бо ты з'ез ду са зва ро-

там да бе ла рус кіх ву чо ных выступіць 

кі раў нік дзяр жа вы. У рам ках з'ез ду 

бу дуць пра ца ваць 9 сек цый, пры све-

ча ных асноў ным на прам кам раз віц ця 

на ву кі і між на род на му су пра цоў ніц тву. 

Пра ду гле джа на так са ма ар га ні за цыя 

ра бо ты сек цыі «Мо ладзь у на ву цы».

2017 год аб' яў ле ны ў Бе ла ру сі Го-

дам на ву кі і пра вя дзен не з'ез ду ста не 

яго вы ні ко вым ме ра пры ем ствам, так 

бы мо віць, за ключ ным акор дам. Мяр-

ку ец ца, што на з'ез дзе бу дуць вы зна-

ча ны асноў ныя, най больш ак ту аль ныя, 

за да чы і на прам кі раз віц ця на ву ко вай 

сфе ры на да лё кую перс пек ты ву, вы-

пра ца ва ны ге не раль ная стра тэ гія раз-

віц ця ай чын най на ву кі ў эка но мі цы, 

ма дэль но вай эка но мі кі, кан цэп цыя 

доў га тэр мі но вай на ву ко ва-іна ва цый-

най бяс пе кі кра і ны.

Так, на раз гляд дэ ле га таў бу дзе вы-

не се ны да ку мент пад наз вай «Стра-

тэ гія: на ву ка і тэх ні ка 2030—2040», 

ра бо та над якім за раз вя дзец ца. «Ён 

вы зна чыць раз віц цё на ву кі і эка но мі-

кі Бе ла ру сі на цэ лыя 10 га доў: якой 

па він на быць на ву ка, каб раз ві ва ла-

ся эка но мі ка кра і ны, і якой па він на 

стаць эка но мі ка ў пра цэ се ін тэ гра цыі 

з на ву кай, — пад крэс ліў Ула дзі мір Гу-

са коў. — Свет сён ня зна хо дзіц ца на 

па ро зе но вай пра мыс ло вай рэ ва лю-

цыі пад наз вай «ін дуст рыя 4.0». Мы 

так са ма па він ны раз ві вац ца ў гэ тым 

кан тэкс це. Ства ра юц ца воб лач ныя 

тэх на ло гіі, дзя ку ю чы якім ча ла век мо-

жа рэ гу ля ваць, кі ра ваць, атрым лі ваць 

ін фар ма цыю, а гэ тыя тэх на ло гіі ад на-

ча со ва яе апра цоў ва юць і да юць яму 

рэ ка мен да цыі. Мы ру ха ем ся да ін тэ-
ле кту а лі за цыі гра мад ства, ка лі бу дзе 
ства рац ца вы твор часць без лю дзей 
на ба зе кі ра ван ня праз ін тэр нэт рэ чаў. 
Ця пер мы га во рым ужо не толь кі пра 
ін тэр нэт рэ чаў, а пра ін тэр нэт уся го, 
ка лі ча ла век, на прык лад, до ма мо жа 
кі ра ваць тым, што ад бы ва ец ца ў офі-
се, ад на ча со ва пра ца ваць з бан кам па 
сва іх ра хун ках, пра ца ваць з ме ды цын-
скі мі ўста но ва мі, сэр ві сам са цы яль ных 
па слуг. І гэ та не фан тас ты ка, а не да-
лё кая бу ду чы ня...

Адзін з най важ ней шых да ку мен таў, 
над якім сён ня так са ма вя дзец ца ра-
бо та, указ кі раў ні ка дзяр жа вы аб па-
вы шэн ні за роб каў ву чо ных. Па сло вах 
стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, пла ну ец ца даць кі раў-
ні кам на ву ко вых ар га ні за цый пра ва на 
ды фе рэн цы я цыю апла ты пра цы на ву-
ко вых ра бот ні каў.

— Ка лі сён ня ўсё да во лі стро га ў 
гэ тым пла не рэг ла мен та ва на, то ўсе 
аб ме жа ван ні бу дуць зня тыя. І кі раў нік 
змо жа, на прык лад, на ву чо ным са ве це 

пры няць ра шэн не аб іс тот най ды фе-

рэн цы я цыі апла ты пра цы ра бот ні каў 

на ват у ад ным пад раз дзя лен ні, у ад ной 

ла ба ра то рыі, на ват ка лі тыя зай ма юць 

ад ноль ка выя па са ды, — па дзя ліў ся 

па пя рэд няй ін фар ма цы яй Ула дзі мір 

Гу са коў. — Усё бу дзе за ле жаць ад 

вы ні ко вас ці іх пра цы, ад пры цяг ну тых 

срод каў, пры чым за ро бак мо жа ад роз-

ні вац ца ў два-тры ра зы...

Стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН звяр-

нуў ува гу і на пы тан не апла ты пра цы 

ма ла дых ву чо ных. «Мы па він ны пры-

цяг ваць та ле на ві тых ма ла дых лю дзей 

у на ву ку. Мяр ку ем, што гэ ты ўказ па-

спры яе за ма ца ван ню ў на ву цы та ле-

на ві тай мо ла дзі», — да даў ён

Пла ну ец ца, што ўказ бу дзе пры ня-

ты да ІІ з'ез ду ву чо ных Бе ла ру сі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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ЗА КЛЮЧ НЫ АКОРД

 У ТЭ МУ
Юрый СЯНЬ КО, стар шы ня Дзяр жаў на га 

мыт на га ка мі тэ та, у раз мо ве з жур на ліс та мі 
звяр нуў ува гу на тое, што па вы шэн не тран зіт най 
пры ваб нас ці Бе ла ру сі і ства рэн не кам форт ных 
умоў для біз не су сё ле та ўжо да зво лі лі па вя лі чыць 
ад лі чэн ні ў бюд жэт амаль на 250 млн до ла раў у 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 
го да. Дзяр жаў ны мыт ны ка мі тэт вы кон вае пра-
гноз ныя па каз чы кі па збо ры пла ця жоў у бюд жэт 
на 100%.

— Усё гэ та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы та му, 
што тран зіт ная пры ваб насць Бе ла ру сі ста ла леп-
шай, ра бо та біз не су — больш кам форт най. І су-
мар на ўсе гэ тыя ас пек ты да лі маг чы масць у тым 
лі ку па вя лі чыць са бра ныя пла ця жы, бо вя лі кія 
аб' ёмы та ва раў апра цоў ва лі ся на тэ ры то рыі на-
шай кра і ны, — пад крэс ліў Юрый Сянь ко.

У Па ла цы Не за леж нас ці пра цяг ва юць аб мер ка ван не 
па ке та да ку мен таў па лі бе ра лі за цыі біз не су і раз ня во лен ні 
дзе ла вой іні цы я ты вы. Учо ра пад час ра бо чай су стрэ чы 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі са стар шы нёй 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Ле а ні дам Ан фі ма вым 
раз гля даў ся пра ект ука за Прэ зі дэн та 
«Аб ме рах па ўдас ка на лен ні кант роль най (на гляднай) 
дзей нас ці».

Пад час ра бо чай су стрэ чы кі раў ні ка дзяр жа вы 
са стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юры ем Сянь ко 

аб мяр коў ва ла ся па вы шэн не тран зіт най пры ваб нас ці на шай кра і ны


