Стартавы кошт зямельных участкаў на аўкцыёнах у Мiнску для прадастаўлення ў прыватную ўласнасць дасягае
Br860 млн. Пра гэта паведамiў на аператыўнай нарадзе ў
мэрыi дырэктар Мiнскага гарадскога цэнтра нерухомай маёмасцi Станiслаў Коцiкаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
У 2012 годзе ў сталiцы праведзена 22 аўкцыёны i рэалiзавана
24 участкi, у 2013 годзе — 15 аўкцыёнаў, прададзена 20 участкаў
на суму больш як Br19 млрд. Усяго пакупнiкам прапануецца 102
участкi (на права арэнды, праектавання i будаўнiцтва, у прыватную ўласнасць).
«Калi па пляцоўках, прапанаваных у арэнду, попыт ёсць, яны
прывабныя для размяшчэння аб'ектаў гандлю, грамадскага харчавання, аказання паслуг насельнiцтву, то 22 участкi для прадастаўлення ў прыватную ўласнасць для будаўнiцтва i абслугоўвання
аднакватэрных, блакiраваных жылых дамоў, на жаль, у гэтым
годзе не знайшлi пакупнiкоў. Яны выстаўлялiся неаднаразова,
некаторыя па 7-9 разоў, але з-за высокага кошту не былi запатрабаваны», — адзначыў Станiслаў Коцiкаў.
Паводле яго слоў, павелiчэнне кадастравай вартасцi зямлi
ў гэтым годзе паўплывала на канчатковы кошт. Так, калi раней
некаторыя ўчасткi ў раёне вул. Папярнянскай каштавалi каля
Br450 млн, то цяпер — Br860 млн. «Iх не бралi i па папярэдняй
цане, не гаворачы ўжо пра лiчбу ў амаль Br1 млрд. Трэба шукаць
iншыя падыходы да iх рэалiзацыi, можа, прапанаваць у арэнду на
99 гадоў», — адзначыў Станiслаў Коцiкаў.

 Падрабязнасці

прававога падмурка. Цяпер мы
ўмацоўваем заканадаўчую базу з
улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.
— Уладзімір Паўлавіч, як вы
ацэньваеце палітычны рэсурс
цяперашняга дэпутацкага складу Палаты прадстаўнікоў?
— Ён залежыць у першую чаргу
ад прадуктыўнасці заканадаўчай
работы, таму яе інструментарый
завостраны на дасягненне канкрэтных якасных вынікаў. Маю на
ўвазе прадметны падыход да максімальна магчымай канкрэтызацыі
законапраектаў, скарачэння нормаў непрамога дзеяння, пашырэнне «нулявога чытання» і грамадскага абмеркавання паступіўшых
у Палату прадстаўнікоў нарматыўна-прававых актаў, маніторынг
заканадаўства, радыётрансляцыі
з сумесных пасяджэнняў Палаты
прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі,
на якіх члены ўрада адказваюць на
пытанні парламентарыяў. На такіх
пасяджэннях заслухоўваюцца даклады намеснікаў прэм'ер-міністра,
абмяркоўваюцца самыя важныя
праблемы эканамічнага і сацыяльнага развіцця краіны і шляхі іх
вырашэння. Варта сказаць і пра
рэгулярнае правядзенне выязных
пасяджэнняў пастаянных камісій,
што дапамагае акцэнтаваць наспелыя пытанні і выпрацоўваць
агульную пазіцыю па карэкціроўцы
нарматыўна-прававой базы.
— Заканатворчы рух ідзе па
розных лініях?
— Па розных, але ў адным рэчышчы. І прыносіць плён.
— Час летніх адпачынкаў
для гэтай работы, напэўна, не
вельмі спрыяльны?
— Ён не з'яўляецца перашкодай, калі ёсць жаданне і ўменне
прафесіянальна і творча працаваць над законамі. Пасля завяршэння вясновай сесіі Палаты
прадстаўнікоў заканатворчая работа не спынілася. Яе эпіцэнтр перамясціўся з Авальнай залы ў пастаянныя камісіі і рабочыя групы

НАВІНЫ

на старонках «Звязды». Як вы
лічыце, яны адпавядаюць брэнду законаў новага пакалення?
— У адваротным выпадку яны
не былі б прыняты. За ўсімі законамі, асабліва базавымі, сістэмнымі, — стратэгічныя мэты дзяржавы: павышэнне якасці жыцця,
дабрабыту людзей на аснове
ўстойлівага эканамічнага росту.
Удасканальваючы прававы механізм, мы ўлічваем і ацэньваем
комплекс розных фак тараў, у
тым ліку абгрунтаванасць новаўвядзенняў і перспектывы правапрымяняльнай практыкі. Хаця
дапрацоўка праектаў названых
і некаторых іншых законаў ішла
няпроста, іх прыняцце ў выніку
вялікай работы, праведзенай дэпутатамі і экспертамі, стала ўзважаным і запатрабаваным крокам
па шляху абнаўлення заканадаўства. Несумненна, прававыя навацыі адэкватныя задачам новага этапу развіцця краіны.
— Аднак жа трэнд дынамікі
эканамічнага росту не настолькі станоўчы, як бы хацелася.
— Пакуль што так, але не адна
Беларусь су тыкнулася з эканамічнымі цяжкасцямі. Гэта дытычыцца як СНД, так і большасці
краін Еўрасаюза і свету. Ды і ў
вядучых эканоміках праблем хапае. Наш урад, як вядома, прадпрымае меры па паскарэнні эканамічнага росту, сярод якіх і ўдасканаленне прававой базы. Новыя
заканадаўчыя рашэнні эканамічнага блока, у тым ліку стымулюючае прыцягненне інвестыцый,
мы разглядаем як паслядоўныя,
сістэмныя дзеянні па павышэнні
эфектыўнасці рэальнага сектара эканомікі. Менавіта ў гэтым
каштоўнасць новых законаў. Хачу падкрэсліць: тое, што падчас
разгару сусветнага эканамічнага
крызісу нашай эканомікай прадэманстравана ўстойлівасць да
сур'ёзных выпрабаванняў, пацвярджае трываласць закладзенага ў мінулыя гады нарматыўна-

па падрыхтоўцы законапраектаў.
На так званых «летніх канікулах»
толькі адпускнікі. Ідзе звычайны
нарматворчы працэс. Рыхтуюцца
законапраекты да трэцяй сесіі, а
іх у камісіях дапрацоўваецца ўжо
больш за пяцьдзясят. Акрамя гэтага, праводзяцца міжнародныя
сустрэчы. Дэпутаты ўдзельнічаюць і ў міжпарламенцкіх мерапрыемствах. Мы па-ранейшаму
вы яз джа ем у свае вы бар чыя
акругі, праводзім прыёмы выбаршчыкаў, наведваем прамысловыя і аграрныя прадпрыемствы,
палеткі, гутарым з камбайнерамі
і механізатарамі, спецыялістамі
сельскай гаспадаркі, цікавімся
ходам палявых работ. Працуем
у звычайным рытме.
— Што вы адзначыце сярод
законапраектаў, якія стануць ядром праграмы асенняй сесіі?
— Цэнтральным сесійным пытаннем будзе праект закона аб
рэспубліканскім бюджэце на 2014
год. Дэпутатам таксама прадстаіць завяршыць работу над буйным па ке там за ко на пра ек таў
другога чытання, сярод якіх такія
тэмы, як развіццё канкурэнцыі,
энергазберажэнне, працоўныя
адносіны, паштовая сувязь, гандаль і грамадскае харчаванне,
прафілактыка правапарушэнняў,
мытнае рэгуляванне. Шэраг нарматыўна-прававых дакументаў
мы абмяркуем у першым чытанні.
Яны рэгламентуюць пытанні эканамічнай неплацежаздольнасці,
цэнаўтварэння, аховы здароўя,
шлюбу і сям'і і іншыя. Новыя законапраекты працягваюць паступаць, так што парадак дня сесіі
сфарміруецца насычаны.
— Бюджэтныя параметры,
як вядома, пакуль яшчэ распрацоўваюцца і ўзгадняюцца
ва ўрадзе. Якім у цэлым чакаецца рэспубліканскі бюджэт?
— Нармальная жыццядзейнасць краіны ў 2014 годзе будзе
забяспечана. Гэта — галоўнае.
Аляксандр ФІЛІМОНАЎ.

ПАДЗЕІ

Кошт участкаў на аўкцыёнах у Мiнску
ў прыватную ўласнасць дасягае Br860 млн

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пры ня суць гра мад ству карысць і прынятыя парламентам
рашэнні па ўмацаванні нацыянальнай бяспекі, удасканаленні
судавытворчасці, ад чаго залежыць упэўненасць людзей у абароненасці сваіх правоў і ўвогуле
стан правапарадку. Запатрабаваныя жыццём змяненні ўнесены ў нарматыўна-прававую базу
экалогіі і прыродакарыстання.
Пашырылася заканадаўства міжнароднага супрацоўніцтва нашай
краіны. Адзначу ратыфікацыю
шэрагу новых інтэграцыйных пагадненяў у рамках Еўразійскай
эканамічнай супольнасці і СНД.
— Са сказанага вамі вынікае, што дэпу таты сур'ёзна
заглыбіліся ў заканатворчую
работу.
— Да любой работы, якой займаешся, трэба ставіцца сур'ёзна,
з усёй адказнасцю. А ў заканатворчасці гэта, я сказаў бы, умова з умоў.
— Умова чаго?
— Высокай якасці законаў,
іх адэкватнасці патрабаванням
часу.
— Але ж час даволі імклівы, а ў перыяд глабальных
эканамічных трансфармацый
— асабліва. Ці лёгка трымаць
руку «на пульсе»?
— Ва ўсякім разе гэта не ў цяжар, калі ёсць прафесіяналізм,
разуменне задач краіны і чуйнасць да сусветных тэндэнцый.
Плюс абавязковае ўзаемаразуменне па прынцыпова важных
пытаннях з партнёрамі па заканатворчым працэсе. Законы ж
ствараюцца калектыўна.
— І, заўважу, нярэдка даволі
працягла, як тыя ж, напрыклад,
знакавыя для другой парламенцкай сесіі законы аб інвестыцыях, канцэсіях, бухгалтарскім уліку і справаздачнасці і
іншыя, пра змест якіх ужо расказвалася ў друку, у тым ліку і

ФАКТЫ

У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны прыступілі да
падрыхтоўкі праекта ўказа аб аказанні матэрыяльнай дапамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны і людзям, якія
пацярпелі ад наступстваў вайны, да 70-годдзя вызвалення
Беларусі.
Такіх людзей з кожным годам, на жаль, становіцца ўсё менш і
менш. Так, сёння ў Беларусі пражываюць 24 тыс. ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, з іх 16,7 тыс. інвалідаў і ўдзельнікаў вайны. А
таксама 33,1 тыс. грамадзян, якія пацярпелі ад наступстваў вайны,
у тым ліку 1,6 тыс. членаў сем'яў ваеннаслужачых, якія загінулі
ў гады вайны, 30,6 тыс. былых вязняў фашызму, 937 інвалідаў з
дзяцінства ў выніку ранення, кантузіі, калецтва.
Увага гэтым людзям аказваецца не толькі напярэдадні свят.
Так, у межах падпраграмы «Сацыяльная падтрымка ветэранаў,
асоб, якія пацярпелі ад наступстваў войнаў, пажылых людзей
і інвалідаў» Комплекснай праграмы развіцця сацыяльнага абслугоўвання на 2011-2015 гады абследуюцца ўмовы іх жыцця.
Прычым абследаванні праводзяцца ва ўсіх населеных пунктах
без выключэння. Толькі сёлета за паўгода больш за 5,9 тыс.
прадстаўнікоў гэтай катэгорыі была аказана дапамога ў рамонце
кватэр, дамоў, надворных пабудоў, печаў, электраправодак, сантэхнічнага, газавага, электратэхнічнага абсталявання, устаноўцы
пажарных апавяшчальнікаў на суму Br4,1 млрд. Са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва матэрыяльную дапамогу ў
студзені—чэрвені гэтага года атрымалі 38,9 тыс. чалавек на суму
Br13,4 млрд, са сродкаў мясцовых бюджэтаў — 14,9 тыс. чалавек
на суму Br19,1 млрд.
Надзея ДРЫЛА.

ВАКЦЫНУ АД ЧУМЫ СВІНЕЙ НАМ
ПАСТАВІЦЬ ЛАТВІЯ

«Палата прадстаўнікоў сканцэнтравана
на заканадаўчым вырашэнні канкрэтных,
запатрабаваных жыццём задач»

МІМА БЮДЖЭТУ

За два гады службовымі асобамі пагранічных пунктаў па каранціне раслін «Каменны
Лог», «Беняконі-1», «Катлоўка», «Прывалкі»,
«Бераставіца» і «Брузгі» прычынена шкода
рэспубліканскаму бюджэту на суму больш
за 5,2 мільярда рублёў, паведамляе Камітэт
дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці.
Гэта выявілася падчас праверкі Гродзенскай абласной дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве,
каранціне і ахове раслін па пытаннях фітасанітарнага кантролю (нагляду) і адпаведнага афармлення падкаранціннай прадукцыі, якая транзітам перамяшчаецца праз тэрыторыю Беларусі.

Спачатку, як паведамляла «Звязда», злоўжыванні з аплатай паслуг гэтай інспекцыі і плацяжамі ў бюджэт былі ўстаноўлены ў пункце пропуску
«Каменны Лог». Толькі за лістапад 2011-га і красавік мінулага года за афармленне 1190 і 1295
транспартных сродкаў бюджэт не атрымаў даход,
які перавышае адпаведна 371 мільён рублёў і 436
мільёнаў рублёў. Па матэрыялах праверкі ў дачыненні да службовых асоб інспекцыі было заведзена
8 крымінальных спраў. З'явіліся падставы праверыць у пазапланавым парадку і іншыя пагранічныя
пункты па каранціне раслін.
Увогуле сумесна з супрацоўнікамі УУС Гродзенскага аблвыканкама пры садзейнічанні ра-

ботнікаў мытных органаў было прааналізавана
больш за 50 тысяч таварна-транспартных і іншых суправаджальных дакументаў. У пагранічных
пунктах па каранціне раслін выяўлены шматлікія
парушэнні заканадаўства пры афармленні транзітнай прадукцыі, якая падлягала фітасанітарнаму
кантролю (нагляду). Службовыя асобы аглядалі і
афармлялі адпаведныя транспартныя сродкі і ў
той жа час частка грашовых сродкаў за аказаную паслугу на рахунак інспекцыі не паступала,
а імі прысвойвалася. У выніку такога разумення
гэтымі спецыяліс тамі сваіх абавязкаў за перыяд з 1 студзеня 2011-га па 31 снежня 2012 года
ў пагранічных пунктах па каранціне раслін «Ка-

менны Лог», «Катлоўка», «Беняконі-1», «Брузгі»,
«Прывалкі» і «Берас тавіца» прычынена шкода
рэспубліканскаму бюджэту на суму больш за 5,2
мільярда рублёў.
Па выніках праверкі кіраўнік Гродзенскай абласной інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове
раслін і яго намеснік вызвалены ад займаемых
пасад. Камітэт дзяржаўнага кантролю накіраваў
матэрыялы праверкі ва УУС Гродзенскага аблвыканкама для дачы ацэнкі дзеянням (ці бяздзеянню)
службовых асоб. Прымаюцца меры па кампенсацыі
прычыненых дзяржаве страт.
Барыс ПРАКОПЧЫК

НАВІНЫ

РАБОЧАЯ ПРАФЕСІЯ ГАРАНТУЕ САМАСТОЙНАСЦЬ
І ВЫСОКІ ЗАРОБАК
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— На працягу апошняга навучальнага года (з кастрычніка
па май) аналітычны цэнтр EcooM
праводзіў сацыялагічнае даследаванне, якім былі ахоплены
больш як 2 тысячы навучэнцаў
107 устаноў прафесійна-тэхніч-

даліся пра сваю спецыяльнасць.
«Ад сяброў і знаёмых» — так адказалі 48,5% рэспандэнтаў. «У сям'і»
— 31%. «У школе» — 30%.
30% маладых людзей прыбеглі да дапамогі інтэрнэту. Згадва лі ся таксама дні ад кры тых
дзвярэй ва ўстановах адукацыі,
сродкі масавай інфармацыі, дапамога цэнтраў прафарыентацыі
і заняткі ў гуртках.

«12 працэнтаў рэспандэнтаў пайшлі навучацца
ў прафтэхустанову таму, што не паступілі ў ВНУ і ССНУ.
І амаль столькі ж канстатавалі выпадковасць свайго
выбару»
най адукацыі нашай краіны, —
расказаў журналісту «Звязды»
кіраўнік цэнтра Сяргей МУСІЕНКА. — Мы задалі рэспандэнтам каля 35 пытанняў, якія
тычыліся іх прафесійнага самавызначэння, ацэнкі жыццёвых
перспек тыў, умоў навучання і
стэрэатыпаў вакол прафесійнатэхнічнай адукацыі, распаўсюджаных у нашым грамадстве.
Напрыклад, цікавіліся ў маладых
людзей матывамі выбару ўстановы адукацыі. Больш як 51% адказалі, што ім падабаецца абраная
прафесія. 17,5% паведамілі, што
для іх мела значэнне рэальная
магчымасць працаўладкавання.
Уплыў сям'і адзначылі 15 працэнтаў удзельнікаў. Прыкладна
столькі ж рэспандэнтаў выбрала
адказы «Тут прасцей навучацца»,
«Тут вучыцца бліжэй да дома» і
«Трэба было дзесьці вучыцца».
12 працэнтаў рэспандэнтаў пайшлі навучацца ў прафтэхустанову таму, што не паступілі ў ВНУ
і ССНУ. І амаль столькі ж канстатавала выпадковасць свайго
выбару. А вось прэстыжнай сваю
ўстанову адукацыі лічаць толькі
11 працэнтаў з агульнай колькасці рэспандэнтаў.
На ву чэн цаў па пра сі лі назваць крыніцы, з якіх яны даве-

Галоўныя
арыенціры
На пытанне «Якія магчымасці можа даць ваша прафесія?»
боль шая част ка на ву чэн цаў
(57%) назвала высокі заробак.
Каля 42% навучэнцаў выказала ўпэўненасць у тым, што авалоданне прафесіяй дазволіць
ім стаць самастойнымі, 31,6%
упэўнены, што змогуць зрабіць
кар' еру. У тым, што будучая
пра фе сія да зволіць ад чу ваць
ся бе пра фе сі я на лам, упэў нены 28,5% рэспандэнтаў. І 25,5%
лічаць, што ў іх будуць добрыя
ўмовы работы. А вось пра тое,
што будучая прафесія дапаможа
ім заваяваць павагу людзей, паведамілі толькі 14% навучэнцаў
прафтэхустаноў.
На пытанне «Што для вас
найбольш важна ў будучай рабоце?» больш як 66% навучэнцаў
на першае месца паставіла адказ «Зарабляць шмат грошай».
У пяцёрку самых распаўсюджаных адказаў увайшлі таксама наступныя: «Працаваць у добрым
калектыве» (57%), «Мець добрыя ўмовы работы (55%), «Працаваць на паспяховым прадпрыемстве» (43%) і «Мець прэстыжную работу» (43%).

61% навучэнцаў упэўнены,
што іх прафесія запатрабавана на
рынку працы, а 28,5% апытаных
адказалі менш упэўнена: «Хутчэй
за ўсё, запатрабавана».

Жыццёвыя
перспектывы
Амаль 87% навучэнцаў паведаміла, што для іх важна мець добрую прафесію. А вось на пытанне
«Ці будзеце вы пасля заканчэння
навучання працаваць па атрыманай прафесіі?» сцвярджальны
адказ далі толькі 34% рэспандэнтаў. І 33% адказалі «Хутчэй за ўсё,
буду». Пры гэтым 54% навучэнцаў
ужо мелі на той момант на прыкмеце канкрэтнае месца работы.
Цікава, што на пытанне «Як
вы ацэньваеце свае шанцы на
тое, каб замацавацца ў жыцці?»
21% маладых людзей адказаў,
што іх шанцы дастаткова высокія, а 54% лічаць, што «шанцы ёсць, але ўсё залежыць ад
мяне». Увогуле не задумваліся
над гэтым пытаннем 20,6% апытаных. І зусім не бачыць перспектыў для сябе толькі менш за
1% навучэнцаў прафтэхустаноў.
Лічаць, што ў іх больш магчымас-

ацаніць узровень выкладання ў
іх навучальнай установе. 49%
ацанілі яго як высокі, і столькі ж
— як сярэдні. 36% маладых людзей адназначна б параілі сваім
знаёмым паступаць у сваю навучальную ўстанову, і яшчэ каля
30% адказала, што «хутчэй за
ўсё, параілі б».

«На пытанне «Што для вас найбольш важна ў будучай
рабоце?» больш як 66% навучэнцаў на першае месца
паставіла адказ «Зарабляць шмат грошай»
цяў жыць лепш, чым іх бацькі,
больш як 70% рэспандэнтаў.
«Што трэба для таго, каб стаць
сапраўдным прафесіяналам?» —
цікавіліся сацыёлагі. «Вялікае
жаданне» — так адказалі 67%
апытаных. «Працалюбства, упартасць» — 62%. «Добрыя ўмовы
для вучобы» — 30,5%. «Добрыя
выкладчыкі» — 29%. «Добрая
спецыяльная падрыхтоўка» —
26%. «Шмат працаваць» — 25%.
«Добрае здароўе» — 17,4%.
На ву чэн цам праф тэх устаноў таксама было прапанавана

НА КАНТРОЛІ СВОЕЧАСОВАЯ
ВЫПЛАТА ЗАРОБКУ
12 суб'ектаў гаспадарання Гомельскай вобласці дапусцілі парушэнне тэрмінаў выплаты заработнай платы.
Як паведамілі ў Камітэце дзяржкантролю Гомельскай вобласці, 10 з іх адносяцца да аграпрамысловага
комплексу і 2 — бытавага абслугоўвання.
Так, заработная плата за май працаўнікам таварыства
«Жгунское» Добрушскага раёна ў суме Br561 млн была выплачана з затрымкай на 7 дзён, працаўнікам прадпрыемства
«Церахоўка-Агра» таго ж раёна — у суме Br790 млн — на
9 дзён. Між тым, нясвоечасовая выплата заработнай платы
стварае ўмовы для нясвоечасовых разлікаў грамадзян за
аказаныя ім камунальныя паслугі, зніжэння таваразвароту,
няпоўнага паступлення планавых падаткаў і збораў.
Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці
сёлета за парушэнне тэрмінаў выплаты заработнай платы
прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці 6 юрыдычных
асоб на суму Br30 млн і 6 службовых асоб на суму Br6,8 млн.
Гомельскім абласным упраўленнем Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны Рэспублікі Беларусь прыцягну ты да адказнасці
4 юрыдычныя асобы на суму Br5,3 млн і 10 службовых асоб
на суму Br6,7 млн.

ДВА ПАРУШЭННІ Ў АДНЫМ ПОЕЗДЗЕ
У пункце пропуску «Церахоўка» пры правядзенні мытнага кантролю ў пасажырскім цягніку паведамленнем
«Днепрапятроўск—Санкт-Пецярбург», у адной з прыбіральняў вагона № 9 было выяўлена прыстасаванне
для курэння, зробленае з пластыкавай бутэлькі, а ў
дарожнай сумцы аднаго з грамадзян Украіны — папяровы скрутак з рэчывам расліннага паходжання
зялёнага колеру.
Са слоў гаспадара багажу, у пакеце знаходзілася марыхуана. Праведзена экспертыза, па выніках якой заведзена
крымінальная справа па артыкуле аб кантрабандзе.
У прэс-групе Гомельскай мытні паведамілі, што адначасова
ў вагоне № 2 правадніку было прапанавана зрабіць мытнае
дэклараванне тавараў, якія ён перамяшчае. Пасля таго, як была зафіксавана адмова, падчас правядзення мытнага агляду
былі выяўлены сукенкі, жакеты, спадніцы, штаны, гарнітуры,
блузкі, халаты і іншыя прадметы адзення ў колькасці звыш
50 штук коштам больш за Br25 млн. Устаноўлена, што тавар
не прызначаўся для асабістага карыстання, а перавозіўся з
мэтай рэалізацыі на тэрыторыі Мытнага саюза. Рэчы канфіскаваны. Распачаты адміністрацыйны працэс.

ЗАНАДТА ДАРАГІЯ ЛЕКІ
48-гадовая фармацэўт адной з гомельскіх аптэк папрасіла знаёмую ўрача-тэрапеўта адной з паліклінік
Гомеля выпісаць рэцэпт на «Рэліум», які з'яўляецца
псіхатропным рэчывам.
Гэтыя моцнадзейныя лекі, што адносяцца да групы транквілізатараў, прызначаліся для знаёмай — загадчыцы склада
аднаго з універсамаў, якая выкупіла іх там жа, у аптэцы, за
8700 рублёў. Ва ўпакоўцы знаходзілася дваццаць таблетак
дазіроўкай па 5 мг кожная. У выніку раённым аддзелам
Следчага камітэта ў дачыненні да фармацэўта заведзена
крымінальная справа за незаконны збыт наркатычных сродкаў у буйным памеры. За што прадугледжана пакаранне —
пазбаўленне волі на тэрмін ад васьмі да трынаццаці гадоў.
І нават канфіскацыю маёмасці.
Прэс-служба УУС Гомельскага аблвыканкама папярэджвае: перш чым «дапамагчы» знаёмым, падумайце пра магчымыя наступствы такой сітуацыі для сябе.

Дзве дзяўчынкi ва ўзросце 10 i 12 гадоў адпачывалi ў сваiх агульных бабулi i дзядулi ў вёсцы Рудня-Марымонава
Гомельскага раёна. 30 лiпеня пасля абеду яны пайшлi
гуляць на пясчаны насып, якi знаходзiцца за кiламетр ад
населенага пункта. Калi блiжэй да вечара юныя гамяльчанкi не вярнулiся дадому, сваякi пайшлi iх шукаць.
Дзядуля i дзядзька выйшлi да яру, дзе ўбачылi дзве ямкi
ў пяску i грунт, якi нядаўна абсыпаўся. Целы дзяўчынак былi
засыпаны пяском, звонку засталiся толькi ножкi. Як паведамiла афiцыйны прадстаўнiк упраўлення Следчага камiтэта па
Гомельскай вобласцi Марыя Крываногава, Гомельскi раённы
аддзел СК праводзiць праверку па факце смерцi дзвюх непаўналетнiх, прызначана судова-медыцынская экспертыза.
Дарэчы, летась у Гомельскай вобласцi пяць дзяцей загiнулi па прычыне абвальвання грунту: два хлопчыкi ў вёсцы
Залатуха Калiнкавiцкага i тры — у вёсцы Звяняцкае Хойнiцкага раёна. Супрацоўнiкi Следчага камiтэта звяртаюць увагу
бацькоў на неабходнасць пiльна сачыць за тым, якiя месцы
iх дзецi выбiраюць для сваiх небяспечных гульняў.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

КАНТРАБАНДНЫЯ АЙФОНЫ НА 1,8 млрд

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Спецыялісты
«невыпадковага
профілю»

Для правядзення імунізацыі дзікоў на тэрыторыі Беларусі адпаведную вакцыну супраць класічнай чумы
свіней нашай краіне паставіць Латвія.
Такое рашэнне прадугледжана пастановай Саўміна ад
26 ліпеня 2013 года № 660.
У адпаведнасці з гэтым дакументам, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і харчова-ветэрынарная служба Латвіі павінны падпісаць дагавор, згодна з якім
Латвія прадаставіць нашай краіне вакцыну супраць класічнай
чумы свіней для правядзення імунізацыі дзікіх кабаноў на
тэрыторыі Беларусі ў 2013 годзе.
Сяргей ПАЛІНІН.

ДЗЕЦI ЗАГIНУЛI ПАД ПЯСКОМ



«Камера
захоўвання»
для няўдачнікаў?
— Пагрозу «Будзеш дрэнна
вучыцца, пойдзеш у ПТВ», — чулі
многія пакаленні тых, хто вырас у
Савецкім Саюзе. Але і на сёння,
на нашу думку, самая вялікая
праблема — гэта недастатковая прывабнасць прафесійнатэхнічнай адукацыі, — падкрэсліў Сяргей Мусіенка. — Мы пацікавіліся меркаваннем маладых

людзей, якія навучаюцца ў прафтэхустановах, якія, на іх думку,
меркаванні людзей варта было
б абвергнуць. І, мяркуючы па адказах, гэтае пытанне зачапіла іх
за жывое: «Тут вучацца тупыя,
дурныя, слабыя», «Гэта дрэнная
адукацыя», «Тут непрэстыжна вучыцца», «Гэта «хабза». Калі аналагічныя адказы даюць маладыя
людзі ў розных рэгіёнах краіны, то
адмаўляць існаванне праблемы,
напэўна, нельга.
А на адкрытае пытанне «Якія
меры варта прыняць для павышэння аўтарытэту прафтэхадукацыі?» навучэнцы далі аж 87(!)

пра заробкі сваіх выкладчыкаў:
па іх меркаванні, павысіць аўтарытэт усёй сістэмы прафесійнатэхнічнай адукацыі дапамог бы і
больш высокі ўзровень аплаты
працы выкладчыкаў. Гэты адказ
аказаўся на пятым месцы.
— На жаль, па мыл ко вых
меркаванняў аб сістэме прафтэхадукацыі яшчэ хапае. Але аптымізму ў навучэнцаў відавочна
больш, чым было яшчэ пяць—
дзесяць гадоў таму, — лічыць
Сяргей Мусіенка. — Незалежна
ад таго, будуць яны паступаць
на больш высокую ступень навучання альбо пойдуць праца-

«На адкрытае пытанне «Якія меры варта прыняць
для павышэння аўтарытэту прафтэхадукацыі?»
навучэнцы далі аж 87(!) варыянтаў адказаў»
варыянтаў адказаў. На першае
месца яны паставілі працаўладкаванне выпускнікоў. Згадваліся
таксама наяўнасць у прафтэхустановах сучаснага абсталявання і ўкараненне новых тэхналогій. Не забыліся навучэнцы і

ваць, наяўнасць рабочай прафесіі маладыя людзі ацэньваюць як
карысць для далейшага жыцця.
І, што вельмі важна, у іх правільна сфарміравана разуменне
прафесіяналізму.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ПАДЗЕІ

ПАЧАЛАСЯ РАСПРАЦОЎКА
ПРАЕКТА ЎКАЗА АБ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ
ДАПАМОЗЕ ВЕТЭРАНАМ ВАЙНЫ

1 жніўня 2013 г.

Вiцебскiя мытнiкi канфiскавалi буйную партыю дарагiх
айфонаў агульным коштам звыш 1,8 мiльярда рублёў,
i гэта толькi па папярэдняй ацэнцы.
За гарадскiм пасёлкам Лёзна супрацоўнiкамi аператыўна-пошукавага аддзела Вiцебскай мытнi быў прыпынены рух
аўто «Таёта», што ехаў у напрамку Расii. У багажным аддзяленнi аўтамабiля яны знайшлi 274 дарагiя мабiльныя тэлефоны. Кiроўца транспартнага сродку — грамадзянiн Беларусi
не змог прад'явiць на тавар якiх-небудзь дакументаў.
Айфоны, паколькi яны незаконна перавозiлiся па тэрыторыi Мытнага саюза, канфiскавалi.

КАНФІСКАВАНЫ ЦЫГАРЭТЫ НА 36,5 млн
Супрацоўнiкi Вiцебскай мытнi ў грузавым цягнiку пад
вугалем на рэспублiканскiм пункце мытнага афармлення «Бiгосава-2» знайшлi буйную партыю кантрабандных цыгарэт.
Як паведамiлi ў аддзеле iдэалагiчнай працы Вiцебскай
мытнi, у двух паўвагонах пад верхнiм пластом вугалю былi
знойдзены цыгарэты марак «Прэм'ер» i «NZ Gold» — усяго
7,5 тысячы пачкаў. Цыгарэты беларускай вытворчасцi, маркiраваныя акцызнымi маркамi Рэспублiкi Беларусь, на агульную суму больш за 36,8 мiльёна рублёў канфiскаваны.

КРАЎ ЦУКАР ВАГОНАМI

ФАКТЫ

2

НАДЗЁННАЕ

У Вiцебску пастаўлена кропка ў расследаваннi гучнай
«цукровай» справы.
Паводле слоў Дзмiтрыя Мяргур'ева, пракурора аддзела па
наглядзе за выкананнем заканадаўства ўпраўленнем Следчага камiтэта па Вiцебскай вобласцi, бiзнесмен, якi кiраваў
фiрмай, украў амаль 127 тон цукру, якi належаў Слуцкаму
цукроварафiнаднаму камбiнату.
Падчас следства было высветлена, што гэты цукар, агульным коштам больш як 345 мiльёнаў рублёў, быў рэалiзаваны
iншай фiрме без пiсьмовага ўзгаднення з камбiнатам. Грошай за тавар на камбiнаце так i не дачакалiся.
«Дзелавы» чалавек асуджаны за прысваенне i растрату да 4 гадоў пазбаўлення волi з адбываннем пакарання ў
папраўчай калонii ва ўмовах ўзмоцненага рэжыму. У асуджанага канфiскавалi маёмасць i пазбавiлi права займаць
пасады, звязаныя з выкананнем арганiзацыйна-распарадчых
функцый тэрмiнам на 3 гады. На карысць прадпрыемства
спагнана прычыненая шкода — 912 мiльёнаў рублёў.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

