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ПА ЧА ЛА СЯ РАС ПРА ЦОЎ КА 
ПРА ЕК ТА ЎКА ЗА АБ МА ТЭ РЫ ЯЛЬ НАЙ 
ДА ПА МО ЗЕ ВЕ ТЭ РА НАМ ВАЙНЫ

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны пры сту пі лі да 
пад рых тоў кі пра ек та ўка за аб ака зан ні ма тэ ры яль най да-
па мо гі ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны і лю дзям, якія 
па цяр пе лі ад на ступ стваў вай ны, да 70-год дзя вы зва лен ня 
Бе ла ру сі.
Та кіх лю дзей з кож ным го дам, на жаль, ста но віц ца ўсё менш і 

менш. Так, сён ня ў Бе ла ру сі пра жы ва юць 24 тыс. ве тэ ра наў Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, з іх 16,7 тыс. ін ва лі даў і ўдзель ні каў вай ны. А 
так са ма 33,1 тыс. гра ма дзян, якія па цяр пе лі ад на ступ стваў вай ны, 
у тым лі ку 1,6 тыс. чле наў сем' яў ва ен на слу жа чых, якія за гі ну лі 
ў га ды вай ны, 30,6 тыс. бы лых вяз няў фа шыз му, 937 ін ва лі даў з 
дзя цін ства ў вы ні ку ра нен ня, кан ту зіі, ка лец тва.

Ува га гэ тым лю дзям аказ ва ец ца не толь кі на пя рэ дад ні свят. 
Так, у ме жах пад пра гра мы «Са цы яль ная пад трым ка ве тэ ра наў, 
асоб, якія па цяр пе лі ад на ступ стваў вой наў, па жы лых лю дзей 
і ін ва лі даў» Комп лекс най пра гра мы раз віц ця са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на 2011-2015 га ды аб сле ду юц ца ўмо вы іх жыц ця. 
Пры чым аб сле да ван ні пра вод зяц ца ва ўсіх на се ле ных пунк тах 
без вы клю чэн ня. Толь кі сё ле та за паў го да больш за 5,9 тыс. 
прад стаў ні коў гэ тай ка тэ го рыі бы ла ака за на да па мо га ў ра мон це 
ква тэр, да моў, на двор ных па бу доў, пе чаў, элект ра пра во дак, сан-
тэх ніч на га, га за ва га, элект ра тэх ніч на га аб ста ля ван ня, уста ноў цы 
па жар ных апа вя шчаль ні каў на су му Br4,1 млрд. Са срод каў Фон-
ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва ма тэ ры яль ную да па мо гу ў 
сту дзе ні—чэр ве ні гэ та га го да атры ма лі 38,9 тыс. ча ла век на су му 
Br13,4 млрд, са срод каў мяс цо вых бюд жэ таў — 14,9 тыс. ча ла век 
на су му Br19,1 млрд.

На дзея ДРЫ ЛА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пры ня суць гра мад ству ка-
рысць і пры ня тыя пар ла мен там 
ра шэн ні па ўма ца ван ні на цы я-
наль най бяс пе кі, удас ка на лен ні 
су да вы твор час ці, ад ча го за ле-
жыць упэў не насць лю дзей у аба-
ро не нас ці сва іх пра воў і ўво гу ле 
стан пра ва па рад ку. За па тра ба-
ва ныя жыц цём змя нен ні ўне се-
ны ў нар ма тыў на-пра ва вую ба зу 
эка ло гіі і пры ро да ка ры стан ня. 
Па шы ры ла ся за ка на даў ства між-
на род на га су пра цоў ніц тва на шай 
кра і ны. Ад зна чу ра ты фі ка цыю 
шэ ра гу но вых ін тэ гра цый ных па-
гад не няў у рам ках Еў ра зій скай 
эка на міч най су поль нас ці і СНД.

— Са ска за на га ва мі вы ні-
кае, што дэ пу та ты сур' ёз на 
за глы бі лі ся ў за ка нат вор чую 
ра бо ту.

— Да лю бой ра бо ты, якой зай-
ма еш ся, трэ ба ста віц ца сур' ёз на, 
з усёй ад каз нас цю. А ў за ка на-
т вор час ці гэ та, я ска заў бы, умо-
ва з умоў.

— Умо ва ча го?
— Вы со кай якас ці за ко наў, 

іх адэ кват нас ці па тра ба ван ням 
ча су.

— Але ж час да во лі імк-
лі вы, а ў пе ры яд гла баль ных 
эка на міч ных транс фар ма цый 
— асаб лі ва. Ці лёг ка тры маць 
ру ку «на пуль се»?

— Ва ўся кім ра зе гэ та не ў ця-
жар, ка лі ёсць пра фе сі я на лізм, 
ра зу мен не за дач кра і ны і чуй-
насць да су свет ных тэн дэн цый. 
Плюс аба вяз ко вае ўза е ма ра зу-
мен не па прын цы по ва важ ных 
пы тан нях з парт нё ра мі па за ка-
нат вор чым пра цэ се. За ко ны ж 
ства ра юц ца ка лек тыў на.

— І, за ўва жу, ня рэд ка да во лі 
пра цяг ла, як тыя ж, на прык лад, 
зна ка выя для дру гой пар ла-
менц кай се сіі за ко ны аб ін вес-
ты цы ях, кан цэ сі ях, бух гал тар-
скім улі ку і спра ва здач нас ці і 
ін шыя, пра змест якіх ужо рас-
каз ва ла ся ў дру ку, у тым лі ку і 

на ста рон ках «Звяз ды». Як вы 
лі чы це, яны ад па вя да юць брэн-
ду за ко наў но ва га па ка лен ня?

— У ад ва рот ным вы пад ку яны 
не бы лі б пры ня ты. За ўсі мі за ко-
на мі, асаб лі ва ба за вы мі, сіс тэм-
ны мі, — стра тэ гіч ныя мэ ты дзяр-
жа вы: па вы шэн не якас ці жыц ця, 
даб ра бы ту лю дзей на асно ве 
ўстой лі ва га эка на міч на га рос ту. 
Удас ка наль ва ю чы пра ва вы ме-
ха нізм, мы ўліч ва ем і ацэнь ва ем 
комп лекс роз ных фак та раў, у 
тым лі ку аб грун та ва насць но ва-
ўвя дзен няў і перс пек ты вы пра-
ва пры мя няль най прак ты кі. Ха ця 
да пра цоў ка пра ек таў на зва ных 
і не ка то рых ін шых за ко наў іш ла 
ня прос та, іх пры няц це ў вы ні ку 
вя лі кай ра бо ты, пра ве дзе най дэ-
пу та та мі і экс пер та мі, ста ла ўзва-
жа ным і за па тра ба ва ным кро кам 
па шля ху аб наў лен ня за ка на даў-
ства. Не су мнен на, пра ва выя на-
ва цыі адэ кват ныя за да чам но ва-
га эта пу раз віц ця кра і ны.

— Ад нак жа трэнд ды на мі кі 
эка на міч на га рос ту не на столь-
кі ста ноў чы, як бы ха це ла ся.

— Па куль што так, але не ад на 
Бе ла русь су тык ну ла ся з эка на-
міч ны мі цяж кас ця мі. Гэ та ды ты-
чыц ца як СНД, так і боль шас ці 
кра ін Еў ра са ю за і све ту. Ды і ў 
вя ду чых эка но мі ках праб лем ха-
пае. Наш урад, як вя до ма, прад-
пры мае ме ры па па ска рэн ні эка-
на міч на га рос ту, ся род якіх і ўдас-
ка на лен не пра ва вой ба зы. Но выя 
за ка на даў чыя ра шэн ні эка на міч-
на га бло ка, у тым лі ку сты му лю-
ю чае пры цяг нен не ін вес ты цый, 
мы раз гля да ем як пас ля доў ныя, 
сіс тэм ныя дзе ян ні па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці рэ аль на га сек та-
ра эка но мі кі. Ме на ві та ў гэ тым 
каш тоў насць но вых за ко наў. Ха-
чу пад крэс ліць: тое, што пад час 
раз га ру су свет на га эка на міч на га 
кры зі су на шай эка но мі кай пра-
дэ ман стра ва на ўстой лі васць да 
сур' ёз ных вы пра ба ван няў, па-
цвяр джае тры ва ласць за кла дзе-
на га ў мі ну лыя га ды нар ма тыў на-

пра ва во га пад мур ка. Ця пер мы 
ўма цоў ва ем за ка на даў чую ба зу з 
улі кам пра ва пры мя няль най прак-
ты кі і на дзён ных за дач.

— Ула дзі мір Паў ла віч, як вы 
ацэнь ва е це па лі тыч ны рэ сурс 
ця пе раш ня га дэ пу тац ка га скла-
ду Па ла ты прад стаў ні коў?

— Ён за ле жыць у пер шую чар гу 
ад пра дук тыў нас ці за ка на даў чай 
ра бо ты, та му яе ін стру мен та рый 
за вост ра ны на да сяг нен не кан-
крэт ных якас ных вы ні каў. Маю на 
ўва зе прад мет ны па ды ход да мак-
сі маль на маг чы май кан крэ ты за цыі 
за ко на пра ек таў, ска ра чэн ня нор-
маў не пра мо га дзе ян ня, па шы рэн-
не «ну ля во га чы тан ня» і гра мад-
ска га аб мер ка ван ня па сту піў шых 
у Па ла ту прад стаў ні коў нар ма тыў-
на-пра ва вых ак таў, ма ні то рынг 
за ка на даў ства, ра дыё транс ля цыі 
з су мес ных па ся джэн няў Па ла ты 
прад стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі, 
на якіх чле ны ўра да ад каз ва юць на 
пы тан ні пар ла мен та ры яў. На та кіх 
па ся джэн нях за слу хоў ва юц ца дак-
ла ды на мес ні каў прэм' ер-мі ніст ра, 
аб мяр коў ва юц ца са мыя важ ныя 
праб ле мы эка на міч на га і са цы-
яль на га раз віц ця кра і ны і шля хі іх 
вы ра шэн ня. Вар та ска заць і пра 
рэ гу ляр нае пра вя дзен не вы яз ных 
па ся джэн няў па ста ян ных ка мі сій, 
што да па ма гае ак цэн та ваць на-
спе лыя пы тан ні і вы пра цоў ваць 
агуль ную па зі цыю па ка рэк ці роў цы 
нар ма тыў на-пра ва вой ба зы.

— За ка нат вор чы рух ідзе па 
роз ных лі ні ях?

— Па роз ных, але ў ад ным рэ-
чы шчы. І пры но сіць плён.

— Час лет ніх ад па чын каў 
для гэ тай ра бо ты, на пэў на, не 
вель мі спры яль ны?

— Ён не з'яў ля ец ца пе ра шко-
дай, ка лі ёсць жа дан не і ўмен не 
пра фе сі я наль на і твор ча пра-
ца ваць над за ко на мі. Пас ля за-
вяр шэн ня вяс но вай се сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў за ка нат вор чая ра-
бо та не спы ні ла ся. Яе эпі цэнтр пе-
ра мяс ціў ся з Аваль най за лы ў па-
ста ян ныя ка мі сіі і ра бо чыя гру пы 

па пад рых тоў цы за ко на пра ек таў. 
На так зва ных «лет ніх ка ні ку лах» 
толь кі ад пуск ні кі. Ідзе звы чай ны 
нар мат вор чы пра цэс. Рых ту юц ца 
за ко на пра ек ты да трэ цяй се сіі, а 
іх у ка мі сі ях да пра цоў ва ец ца ўжо 
больш за пяць дзя сят. Акра мя гэ-
та га, пра вод зяц ца між на род ныя 
су стрэ чы. Дэ пу та ты ўдзель ні ча-
юць і ў між пар ла менц кіх ме ра-
пры ем ствах. Мы па-ра ней ша му 
вы яз джа ем у свае вы бар чыя 
акру гі, пра во дзім пры ёмы вы бар-
шчы каў, на вед ва ем пра мыс ло-
выя і аграр ныя прад пры ем ствы, 
па лет кі, гу та рым з кам бай не ра мі 
і ме ха ні за та ра мі, спе цы я ліс та мі 
сель скай гас па дар кі, ці ка вім ся 
хо дам па ля вых ра бот. Пра цу ем 
у звы чай ным рыт ме.

— Што вы ад зна чы це ся род 
за ко на пра ек таў, якія ста нуць яд-
ром пра гра мы асен няй се сіі?

— Цэнт раль ным се сій ным пы-
тан нем бу дзе пра ект за ко на аб 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на 2014 
год. Дэ пу та там так са ма прад ста-
іць за вяр шыць ра бо ту над буй-
ным па ке там за ко на пра ек таў 
дру го га чы тан ня, ся род якіх та кія 
тэ мы, як раз віц цё кан ку рэн цыі, 
энер га збе ра жэн не, пра цоў ныя 
ад но сі ны, паш то вая су вязь, ган-
даль і гра мад скае хар ча ван не, 
пра фі лак ты ка пра ва па ру шэн няў, 
мыт нае рэ гу ля ван не. Шэ раг нар-
ма тыў на-пра ва вых да ку мен таў 
мы аб мяр ку ем у пер шым чы тан ні. 
Яны рэг ла мен ту юць пы тан ні эка-
на міч най не пла це жаз доль нас ці, 
цэ на ўтва рэн ня, ахо вы зда роўя, 
шлю бу і сям'і і ін шыя. Но выя за-
ко на пра ек ты пра цяг ва юць па сту-
паць, так што па ра дак дня се сіі 
сфар мі ру ец ца на сы ча ны.

— Бюд жэт ныя па ра мет ры, 
як вя до ма, па куль яшчэ рас-
пра цоў ва юц ца і ўзгад ня юц ца 
ва ўра дзе. Якім у цэ лым ча ка-
ец ца рэс пуб лі кан скі бюд жэт?

— Нар маль ная жыц ця дзей-
насць кра і ны ў 2014 го дзе бу дзе 
за бяс пе ча на. Гэ та — га лоў нае.

Аляк сандр ФІ ЛІ МО НАЎ.

«Па ла та прад стаў ні коў скан цэнт ра ва на 
на за ка на даў чым вы ра шэн ні кан крэт ных, 
за па тра ба ва ных жыц цём за дач»

Спе цы я ліс ты 
«не вы пад ко ва га 

про фі лю»
— На пра ця гу апош ня га на-

ву чаль на га го да (з каст рыч ні ка 
па май) ана лі тыч ны цэнтр EcooM 
пра во дзіў са цы я ла гіч нае да сле-
да ван не, якім бы лі ахоп ле ны 
больш як 2 ты ся чы на ву чэн цаў 
107 уста ноў пра фе сій на-тэх ніч-

най аду ка цыі на шай кра і ны, — 
рас ка заў жур на ліс ту «Звяз ды» 
кі раў нік цэнт ра Сяр гей МУ-
СІ ЕН КА. — Мы за да лі рэ спан-
дэн там ка ля 35 пы тан няў, якія 
ты чы лі ся іх пра фе сій на га са ма-
вы зна чэн ня, ацэн кі жыц цё вых 
перс пек тыў, умоў на ву чан ня і 
стэ рэа ты паў ва кол пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі, рас паў сю-
джа ных у на шым гра мад стве. 
На прык лад, ці ка ві лі ся ў ма ла дых 
лю дзей ма ты ва мі вы ба ру ўста но-
вы аду ка цыі. Больш як 51% ад ка-
за лі, што ім па да ба ец ца абра ная 
пра фе сія. 17,5% па ве да мі лі, што 
для іх ме ла зна чэн не рэ аль ная 
маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня. 
Уплыў сям'і ад зна чы лі 15 пра-
цэн таў удзель ні каў. Пры клад на 
столь кі ж рэ спан дэн таў вы бра ла 
ад ка зы «Тут пра сцей на ву чац ца», 
«Тут ву чыц ца блі жэй да до ма» і 
«Трэ ба бы ло дзесь ці ву чыц ца». 
12 пра цэн таў рэ спан дэн таў пай-
шлі на ву чац ца ў праф тэх уста но-
ву та му, што не па сту пі лі ў ВНУ 
і ССНУ. І амаль столь кі ж кан-
ста та ва ла вы пад ко васць свай го 
вы ба ру. А вось прэ стыж най сваю 
ўста но ву аду ка цыі лі чаць толь кі 
11 пра цэн таў з агуль най коль кас-
ці рэ спан дэн таў.

На ву чэн цаў па пра сі лі на-
зваць кры ні цы, з якіх яны да ве-

да лі ся пра сваю спе цы яль насць. 
«Ад сяб роў і зна ё мых» — так ад ка-
за лі 48,5% рэ спан дэн таў. «У сям'і» 
— 31%. «У шко ле» — 30%.

30% ма ла дых лю дзей пры бег-
лі да да па мо гі ін тэр нэ ту. Згад-
ва лі ся так са ма дні ад кры тых 
дзвя рэй ва ўста но вах аду ка цыі, 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі, да-
па мо га цэнт раў праф ары ен та цыі 
і за ня ткі ў гурт ках.

Га лоў ныя 
ары ен ці ры

На пы тан не «Якія маг чы мас-
ці мо жа даць ва ша пра фе сія?» 
боль шая част ка на ву чэн цаў 
(57%) на зва ла вы со кі за ро бак. 
Ка ля 42% на ву чэн цаў вы ка за-
ла ўпэў не насць у тым, што ава-
ло дан не пра фе сі яй да зво ліць 
ім стаць са ма стой ны мі, 31,6% 
упэў не ны, што змо гуць зра біць 
кар' е ру. У тым, што бу ду чая 
пра фе сія да зво ліць ад чу ваць 
ся бе пра фе сі я на лам, упэў не-
ны 28,5% рэ спан дэн таў. І 25,5% 
лі чаць, што ў іх бу дуць доб рыя 
ўмо вы ра бо ты. А вось пра тое, 
што бу ду чая пра фе сія да па мо жа 
ім за ва я ваць па ва гу лю дзей, па-
ве да мі лі толь кі 14% на ву чэн цаў 
праф тэх уста ноў.

На пы тан не «Што для вас 
най больш важ на ў бу ду чай ра бо-
це?» больш як 66% на ву чэн цаў 
на пер шае мес ца па ста ві ла ад-
каз «За раб ляць шмат гро шай». 
У пя цёр ку са мых рас паў сю джа-
ных ад ка заў увай шлі так са ма на-
ступ ныя: «Пра ца ваць у доб рым 
ка лек ты ве» (57%), «Мець доб-
рыя ўмо вы ра бо ты (55%), «Пра-
ца ваць на па спя хо вым прад пры-
ем стве» (43%) і «Мець прэ стыж-
ную ра бо ту» (43%).

61% на ву чэн цаў упэў не ны, 
што іх пра фе сія за па тра ба ва на на 
рын ку пра цы, а 28,5% апы та ных 
ад ка за лі менш упэў не на: «Хут чэй 
за ўсё, за па тра ба ва на».

Жыц цё выя 
перс пек ты вы

Амаль 87% на ву чэн цаў па ве да-
мі ла, што для іх важ на мець доб-
рую пра фе сію. А вось на пы тан не 
«Ці бу дзе це вы пас ля за кан чэн ня 
на ву чан ня пра ца ваць па атры-
ма най пра фе сіі?» сцвяр джаль ны 
ад каз да лі толь кі 34% рэ спан дэн-
таў. І 33% ад ка за лі «Хут чэй за ўсё, 
бу ду». Пры гэ тым 54% на ву чэн цаў 
ужо ме лі на той мо мант на пры-
кме це кан крэт нае мес ца ра бо ты.

Ці ка ва, што на пы тан не «Як 
вы ацэнь ва е це свае шан цы на 
тое, каб за ма ца вац ца ў жыц ці?» 
21% ма ла дых лю дзей ад ка заў, 
што іх шан цы да стат ко ва вы-
со кія, а 54% лі чаць, што «шан-
цы ёсць, але ўсё за ле жыць ад 
мя не». Уво гу ле не за дум ва лі ся 
над гэ тым пы тан нем 20,6% апы-
та ных. І зу сім не ба чыць перс-
пек тыў для ся бе толь кі менш за 
1% на ву чэн цаў праф тэх уста ноў. 
Лі чаць, што ў іх больш маг чы мас-

цяў жыць лепш, чым іх баць кі, 
больш як 70% рэ спан дэн таў.

«Што трэ ба для та го, каб стаць 
са праўд ным пра фе сі я на лам?» — 
ці ка ві лі ся са цы ё ла гі. «Вя лі кае 
жа дан не» — так ад ка за лі 67% 
апы та ных. «Пра ца люб ства, упар-
тасць» — 62%. «Доб рыя ўмо вы 
для ву чо бы» — 30,5%. «Доб рыя 
вы клад чы кі» — 29%. «Доб рая 
спе цы яль ная пад рых тоў ка» — 
26%. «Шмат пра ца ваць» — 25%. 
«Доб рае зда роўе» — 17,4%.

На ву чэн цам праф тэх уста-
ноў так са ма бы ло пра па на ва на 

аца ніць уз ро вень вы кла дан ня ў 
іх на ву чаль най уста но ве. 49% 
аца ні лі яго як вы со кі, і столь кі ж 
— як ся рэд ні. 36% ма ла дых лю-
дзей ад на знач на б па ра і лі сва ім 
зна ё мым па сту паць у сваю на-
ву чаль ную ўста но ву, і яшчэ ка ля 
30% ад ка за ла, што «хут чэй за 
ўсё, па ра і лі б».

«Ка ме ра 
за хоў ван ня» 

для ня ўдач ні каў?
— Па гро зу «Бу дзеш дрэн на 

ву чыц ца, пой дзеш у ПТВ», — чу лі 
мно гія па ка лен ні тых, хто вы рас у 
Са вец кім Са ю зе. Але і на сён ня, 
на на шу дум ку, са мая вя лі кая 
праб ле ма — гэ та не да стат ко-
вая пры ваб насць пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі,  — пад крэс-
ліў Сяр гей Му сі ен ка. — Мы па ці-
ка ві лі ся мер ка ван нем ма ла дых 

лю дзей, якія на ву ча юц ца ў праф-
тэх уста но вах, якія, на іх дум ку, 
мер ка ван ні лю дзей вар та бы ло 
б аб верг нуць. І, мяр ку ю чы па ад-
ка зах, гэ тае пы тан не за ча пі ла іх 
за жы вое: «Тут ву чац ца ту пыя, 
дур ныя, сла быя», «Гэ та дрэн ная 
аду ка цыя», «Тут не прэ стыж на ву-
чыц ца», «Гэ та «хаб за». Ка лі ана-
ла гіч ныя ад ка зы да юць ма ла дыя 
лю дзі ў роз ных рэ гі ё нах кра і ны, то 
ад маў ляць іс на ван не праб ле мы, 
на пэў на, нель га.

А на ад кры тае пы тан не «Якія 
ме ры вар та пры няць для па вы-
шэн ня аў та ры тэ ту праф тэх аду-
ка цыі?» на ву чэн цы да лі аж 87(!) 

ва ры ян таў ад ка заў. На пер шае 
мес ца яны па ста ві лі пра ца ўлад-
ка ван не вы пуск ні коў. Згад ва лі ся 
так са ма на яў насць у праф тэх-
уста но вах су час на га аб ста ля-
ван ня і ўка ра нен не но вых тэх на-
ло гій. Не за бы лі ся на ву чэн цы і 

пра за роб кі сва іх вы клад чы каў: 
па іх мер ка ван ні, па вы сіць аў та-
ры тэт усёй сіс тэ мы пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі да па мог бы і 
больш вы со кі ўзро вень апла ты 
пра цы вы клад чы каў. Гэ ты ад каз 
ака заў ся на пя тым мес цы.

— На жаль, па мыл ко вых 
мер ка ван няў аб сіс тэ ме праф-
тэх аду ка цыі яшчэ ха пае. Але ап-
ты міз му ў на ву чэн цаў ві да воч на 
больш, чым бы ло яшчэ пяць—
дзе сяць га доў та му, — лі чыць 
Сяр гей Му сі ен ка. — Не за леж на 
ад та го, бу дуць яны па сту паць 
на больш вы со кую сту пень на-
ву чан ня аль бо пой дуць пра ца-

ваць, на яў насць ра бо чай пра фе-
сіі ма ла дыя лю дзі ацэнь ва юць як 
ка рысць для да лей ша га жыц ця. 
І, што вель мі важ на, у іх пра-
віль на сфар мі ра ва на ра зу мен не 
пра фе сі я на ліз му.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

РА БО ЧАЯ ПРА ФЕ СІЯ ГА РАН ТУЕ СА МА СТОЙ НАСЦЬ 
І ВЫ СО КІ ЗА РО БАК
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«12 пра цэн таў рэ спан дэн таў пай шлі на ву чац ца 
ў праф тэх уста но ву та му, што не па сту пі лі ў ВНУ і ССНУ. 
І амаль столь кі ж кан ста та ва лі вы пад ко васць свай го 
вы ба ру»

«На пы тан не «Што для вас най больш важ на ў бу ду чай 
ра бо це?» больш як 66% на ву чэн цаў на пер шае мес ца 
па ста ві ла ад каз «За раб ляць шмат гро шай»

«На ад кры тае пы тан не «Якія ме ры вар та пры няць 
для па вы шэн ня аў та ры тэ ту праф тэх аду ка цыі?» 
на ву чэн цы да лі аж 87(!) ва ры ян таў ад ка заў»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

За два га ды служ бо вы мі асо ба мі па гра ніч-
ных пунк таў па ка ран ці не рас лін «Ка мен ны 
Лог», «Бе ня ко ні-1», «Кат лоў ка», «Пры вал кі», 
«Бе рас та ві ца» і «Бруз гі» пры чы не на шко да 
рэс пуб лі кан ска му бюд жэ ту на су му больш 
за 5,2 міль яр да руб лёў, па ве дам ляе Ка мі тэт 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб-
лас ці.
Гэ та вы яві ла ся пад час пра вер кі Гро дзен скай аб-

лас ной дзяр жаў най ін спек цыі па на сен ня вод стве, 
ка ран ці не і ахо ве рас лін па пы тан нях фі та са ні тар-
на га кант ро лю (на гля ду) і ад па вед на га афарм лен-
ня пад ка ран цін най пра дук цыі, якая тран зі там пе ра-
мя шча ец ца праз тэ ры то рыю Бе ла ру сі.

Спа чат ку, як па ве дам ля ла «Звяз да», зло ўжы-
ван ні з апла тай па слуг гэ тай ін спек цыі і пла ця жа-
мі ў бюд жэт бы лі ўста ноў ле ны ў пунк це про пус ку 
«Ка мен ны Лог». Толь кі за ліс та пад 2011-га і кра-
са вік мі ну ла га го да за афарм лен не 1190 і 1295 
транс парт ных срод каў бюд жэт не атры маў да ход, 
які пе ра вы шае ад па вед на 371 міль ён руб лёў і 436 
міль ё наў руб лёў. Па ма тэ ры я лах пра вер кі ў да чы-
нен ні да служ бо вых асоб ін спек цыі бы ло за ве дзе на 
8 кры мі наль ных спраў. З'я ві лі ся пад ста вы пра ве-
рыць у па за пла на вым па рад ку і ін шыя па гра ніч ныя 
пунк ты па ка ран ці не рас лін.

Уво гу ле су мес на з су пра цоў ні ка мі УУС Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма пры са дзей ні чан ні ра-

бот ні каў мыт ных ор га наў бы ло пра ана лі за ва на 
больш за 50 ты сяч та вар на-транс парт ных і ін-
шых су пра ва джаль ных да ку мен таў. У па гра ніч ных 
пунк тах па ка ран ці не рас лін вы яў ле ны шмат лі кія 
па ру шэн ні за ка на даў ства пры афарм лен ні тран-
зіт най пра дук цыі, якая пад ля га ла фі та са ні тар на му 
кант ро лю (на гля ду). Служ бо выя асо бы агля да лі і 
афарм ля лі ад па вед ныя транс парт ныя срод кі і ў 
той жа час част ка гра шо вых срод каў за ака за-
ную па слу гу на ра ху нак ін спек цыі не па сту па ла, 
а імі пры свой ва ла ся. У вы ні ку та ко га ра зу мен ня 
гэ ты мі спе цы я ліс та мі сва іх аба вяз каў за пе ры-
яд з 1 сту дзе ня 2011-га па 31 снеж ня 2012 го да 
ў па гра ніч ных пунк тах па ка ран ці не рас лін «Ка-

мен ны Лог», «Кат лоў ка», «Бе ня ко ні-1», «Бруз гі», 
«Пры вал кі» і «Бе рас та ві ца» пры чы не на шко да 
рэс пуб лі кан ска му бюд жэ ту на су му больш за 5,2 
міль яр да руб лёў.

Па вы ні ках пра вер кі кі раў нік Гро дзен скай аб лас-
ной ін спек цыі па на сен ня вод стве, ка ран ці не і ахо ве 
рас лін і яго на мес нік вы зва ле ны ад зай ма е мых 
па сад. Ка мі тэт дзяр жаў на га кант ро лю на кі ра ваў 
ма тэ ры я лы пра вер кі ва УУС Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма для да чы ацэн кі дзе ян ням (ці бяз дзе ян ню) 
служ бо вых асоб. Пры ма юц ца ме ры па кам пен са цыі 
пры чы не ных дзяр жа ве страт.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  �� МІ МА БЮД ЖЭ ТУ

ВАК ЦЫ НУ АД ЧУ МЫ СВІ НЕЙ НАМ 
ПА СТА ВІЦЬ ЛАТ ВІЯ

Для пра вя дзен ня іму ні за цыі дзі коў на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі ад па вед ную вак цы ну су праць кла січ най чу мы 
сві ней на шай кра і не па ста віць Лат вія.
Та кое ра шэн не пра ду гле джа на па ста но вай Саў мі на ад 

26 лі пе ня 2013 го да № 660.
У ад па вед нас ці з гэ тым да ку мен там, Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі і хар чо ва-ве тэ ры нар-
ная служ ба Лат віі па він ны пад пі саць да га вор, згод на з якім 
Лат вія пра да ста віць на шай кра і не вак цы ну су праць кла січ най 
чу мы сві ней для пра вя дзен ня іму ні за цыі дзі кіх ка ба ноў на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 2013 го дзе.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

НА КАНТ РО ЛІ СВОЕ ЧА СО ВАЯ 
ВЫ ПЛА ТА ЗА РОБ КУ

12 суб' ек таў гас па да ран ня Го мель скай воб лас ці да пус-
ці лі па ру шэн не тэр мі наў вы пла ты за ра бот най пла ты. 
Як па ве да мі лі ў Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Го мель-
скай воб лас ці, 10 з іх ад но сяц ца да аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су і 2 — бы та ва га аб слу гоў ван ня.
Так, за ра бот ная пла та за май пра цаў ні кам та ва рыст ва 

«Жгун ское» Доб руш ска га ра ё на ў су ме Br561 млн бы ла вы-
пла ча на з за трым кай на 7 дзён, пра цаў ні кам прад пры ем ства 
«Це ра хоў ка-Аг ра» та го ж ра ё на — у су ме Br790 млн — на 
9 дзён. Між тым, ня свое ча со вая вы пла та за ра бот най пла ты 
ства рае ўмо вы для ня свое ча со вых раз лі каў гра ма дзян за 
ака за ныя ім ка му наль ныя па слу гі, зні жэн ня та ва ра зва ро ту, 
ня поў на га па ступ лен ня пла на вых па дат каў і збо раў.

Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант ро лю Го мель скай воб лас ці 
сё ле та за па ру шэн не тэр мі наў вы пла ты за ра бот най пла ты 
пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 6 юры дыч ных 
асоб на су му Br30 млн і 6 служ бо вых асоб на су му Br6,8 млн. 
Го мель скім аб лас ным упраў лен нем Дэ парт амен та дзяр-
жаў най ін спек цыі пра цы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры цяг ну ты да ад каз нас ці 
4 юры дыч ныя асо бы на су му Br5,3 млн і 10 служ бо вых асоб 
на су му Br6,7 млн.

ДВА ПА РУ ШЭН НІ Ў АД НЫМ ПО ЕЗ ДЗЕ
У пунк це про пус ку «Це ра хоў ка» пры пра вя дзен ні мыт-
на га кант ро лю ў па са жыр скім цяг ні ку па ве дам лен нем 
«Днеп ра пят роўск—Санкт-Пе цяр бург», у ад ной з пры-
бі раль няў ва го на № 9 бы ло вы яў ле на пры ста са ван не 
для ку рэн ня, зроб ле нае з плас ты ка вай бу тэль кі, а ў 
да рож най су мцы ад на го з гра ма дзян Укра і ны — па-
пя ро вы скру так з рэ чы вам рас лін на га па хо джан ня 
зя лё на га ко ле ру. 
Са слоў гас па да ра ба га жу, у па ке це зна хо дзі ла ся ма ры-

ху а на. Пра ве дзе на экс пер ты за, па вы ні ках якой за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле аб кант ра бан дзе.

У прэс-гру пе Го мель скай мыт ні па ве да мі лі, што ад на ча со ва 
ў ва го не № 2 пра вад ні ку бы ло пра па на ва на зра біць мыт нае 
дэк ла ра ван не та ва раў, якія ён пе ра мя шчае. Пас ля та го, як бы-
ла за фік са ва на ад мо ва, пад час пра вя дзен ня мыт на га агля ду 
бы лі вы яў ле ны су кен кі, жа ке ты, спад ні цы, шта ны, гар ні ту ры, 
блуз кі, ха ла ты і ін шыя прад ме ты адзен ня ў коль кас ці звыш 
50 штук кош там больш за Br25 млн. Уста ноў ле на, што та вар 
не пры зна чаў ся для аса біс та га ка ры стан ня, а пе ра во зіў ся з 
мэ тай рэа лі за цыі на тэ ры то рыі Мыт на га са ю за. Рэ чы кан фіс-
ка ва ны. Рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

ЗА НАД ТА ДА РА ГІЯ ЛЕ КІ
48-га до вая фар ма цэўт ад ной з го мель скіх ап тэк па-
пра сі ла зна ё мую ўра ча-тэ ра пеў та ад ной з па лі клі нік 
Го ме ля вы пі саць рэ цэпт на «Рэ лі ум», які з'яў ля ец ца 
псі ха троп ным рэ чы вам.
Гэ тыя моц на дзей ныя ле кі, што ад но сяц ца да гру пы транк-

ві лі за та раў, пры зна ча лі ся для зна ё май — за гад чы цы скла да 
ад на го з уні вер са маў, якая вы ку пі ла іх там жа, у ап тэ цы, за 
8700 руб лёў. Ва ўпа коў цы зна хо дзі ла ся двац цаць таб ле так 
да зі роў кай па 5 мг кож ная. У вы ні ку ра ён ным ад дзе лам 
След ча га ка мі тэ та ў да чы нен ні да фар ма цэў та за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва за не за кон ны збыт нар ка тыч ных срод-
каў у буй ным па ме ры. За што пра ду гле джа на па ка ран не — 
па збаў лен не во лі на тэр мін ад вась мі да тры нац ца ці га доў. 
І на ват кан фіс ка цыю ма ё мас ці.

Прэс-служ ба УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма па пя рэдж-
вае: перш чым «да па маг чы» зна ё мым, па ду май це пра маг-
чы мыя на ступ ствы та кой сі ту а цыі для ся бе.

ДЗЕ ЦI ЗА ГI НУ ЛI ПАД ПЯС КОМ
Дзве дзяў чын кi ва ўзрос це 10 i 12 га доў ад па чы ва лi ў сва-
iх агуль ных ба бу лi i дзя ду лi ў вёс цы Руд ня-Ма ры мо на ва 
Го мель ска га ра ё на. 30 лi пе ня пас ля абе ду яны пай шлi 
гу ляць на пяс ча ны на сып, якi зна хо дзiц ца за кi ла метр ад 
на се ле на га пунк та. Ка лi блi жэй да ве ча ра юныя га мяль-
чан кi не вяр ну лi ся да до му, сва я кi пай шлi iх шу каць.
Дзя ду ля i дзядзь ка вый шлi да яру, дзе ўба чы лi дзве ям кi 

ў пяс ку i грунт, якi ня даў на аб сы паў ся. Це лы дзяў чы нак бы лi 
за сы па ны пяс ком, звон ку за ста лi ся толь кi нож кi. Як па ве да-
мi ла афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня След ча га ка мi тэ та па 
Го мель скай воб лас цi Ма рыя Кры ва но га ва, Го мель скi ра ён ны 
ад дзел СК пра во дзiць пра вер ку па фак це смер цi дзвюх не паў-
на лет нiх, пры зна ча на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за.

Да рэ чы, ле тась у Го мель скай воб лас цi пяць дзя цей за гi-
ну лi па пры чы не аб валь ван ня грун ту: два хлоп чы кi ў вёс цы 
За ла ту ха Ка лiн ка вiц ка га i тры — у вёс цы Звя няц кае Хой нiц-
ка га ра ё на. Су пра цоў нi кi След ча га ка мi тэ та звяр та юць ува гу 
баць коў на не аб ход насць пiль на са чыць за тым, якiя мес цы 
iх дзе цi вы бi ра юць для сва iх не бяс печ ных гуль няў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

КАНТ РА БАНД НЫЯ АЙ ФО НЫ НА 1,8 млр д
Вi цеб скiя мыт нi кi кан фiс ка ва лi буй ную пар тыю да ра гiх 
ай фо наў агуль ным кош там звыш 1,8 мiль яр да руб лёў, 
i гэ та толь кi па па пя рэд няй ацэн цы.
За га рад скiм па сёл кам Лёз на су пра цоў нi ка мi апе ра тыў-

на-по шу ка ва га ад дзе ла Вi цеб скай мыт нi быў пры пы не ны рух 
аў то «Та ё та», што ехаў у на прам ку Ра сii. У ба гаж ным ад дзя-
лен нi аў та ма бi ля яны знай шлi 274 да ра гiя ма бiль ныя тэ ле фо-
ны. Кi роў ца транс парт на га срод ку — гра ма дзя нiн Бе ла ру сi 
не змог прад' явiць на та вар якiх-не будзь да ку мен таў.

Ай фо ны, па коль кi яны не за кон на пе ра во зi лi ся па тэ ры то-
рыi Мыт на га са ю за, кан фiс ка ва лi.

КАНФІСКАВАНЫ ЦЫ ГА РЭ ТЫ НА 36,5 мл н
Су пра цоў нi кi Вi цеб скай мыт нi ў гру за вым цяг нi ку пад 
ву га лем на рэс пуб лi кан скiм пунк це мыт на га афарм-
лен ня «Бi го са ва-2» знай шлi буй ную пар тыю кант ра-
банд ных цы га рэт.
Як па ве да мi лi ў ад дзе ле iдэа ла гiч най пра цы Вi цеб скай 

мыт нi, у двух паў ва го нах пад верх нiм плас том ву га лю бы лi 
зной дзе ны цы га рэ ты ма рак «Прэм' ер» i «NZ Gold» — уся го 
7,5 ты ся чы пач каў. Цы га рэ ты бе ла рус кай вы твор час цi, мар-
кi ра ва ныя ак цыз ны мi мар ка мi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, на агуль-
ную су му больш за 36,8 мiль ё на руб лёў кан фiс ка ва ны.

КРАЎ ЦУ КАР ВА ГО НА МI
У Вi цеб ску па стаў ле на кроп ка ў рас сле да ван нi гуч най 
«цук ро вай» спра вы.
Па вод ле слоў Дзмiт рыя Мяр гур' е ва, пра ку ро ра ад дзе ла па 

на гля дзе за вы ка нан нем за ка на даў ства ўпраў лен нем След-
ча га ка мi тэ та па Вi цеб скай воб лас цi, бiз нес мен, якi кi ра ваў 
фiр май, украў амаль 127 тон цук ру, якi на ле жаў Слуц ка му 
цук ро ва ра фi над на му кам бi на ту.

Пад час след ства бы ло вы свет ле на, што гэ ты цу кар, агуль-
ным кош там больш як 345 мiль ё наў руб лёў, быў рэа лi за ва ны 
iн шай фiр ме без пiсь мо ва га ўзгад нен ня з кам бi на там. Гро-
шай за та вар на кам бi на це так i не да ча ка лi ся.

«Дзе ла вы» ча ла век асу джа ны за пры сва ен не i рас тра-
ту да 4 га доў па збаў лен ня во лi з ад бы ван нем па ка ран ня ў 
па праў чай ка ло нii ва ўмо вах ўзмоц не на га рэ жы му. У асу-
джа на га кан фiс ка ва лi ма ё масць i па зба вi лi пра ва зай маць 
па са ды, звя за ныя з вы ка нан нем ар га нi за цый на-рас па рад чых 
функ цый тэр мi нам на 3 га ды. На ка рысць прад пры ем ства 
спаг на на пры чы не ная шко да — 912 мiль ё наў руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Кошт участ каў на аў кцы ё нах у Мiн ску 
ў пры ват ную ўлас насць да ся гае Br860 млн

Стар та вы кошт зя мель ных участ каў на аў кцы ё нах у Мiн-
ску для пра да стаў лен ня ў пры ват ную ўлас насць да ся гае 
Br860  млн. Пра гэ та па ве да мiў на апе ра тыў най на ра дзе ў 
мэ рыi ды рэк тар Мiнск ага га рад ско га цэнт ра не ру хо май ма ё-
мас цi Ста нi слаў Ко цi каў, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У 2012 го дзе ў ста лi цы пра ве дзе на 22 аў кцы ё ны i рэа лi за ва на 
24 участ кi, у 2013 го дзе — 15 аў кцы ё наў, пра да дзе на 20 участ каў 
на су му больш як Br19 млрд. Уся го па куп нi кам пра па ну ец ца 102 
участ кi (на пра ва арэн ды, пра ек та ван ня i бу даў нiц тва, у пры ват-
ную ўлас насць).

«Ка лi па пля цоў ках, пра па на ва ных у арэн ду, по пыт ёсць, яны 
пры ваб ныя для раз мя шчэн ня аб' ек таў ганд лю, гра мад ска га хар-
ча ван ня, ака зан ня па слуг на сель нiц тву, то 22 участ кi для пра да-
стаў лен ня ў пры ват ную ўлас насць для бу даў нiц тва i аб слу гоў ван ня 
ад на ква тэр ных, бла кi ра ва ных жы лых да моў, на жаль, у гэ тым 
го дзе не знай шлi па куп нi коў. Яны вы стаў ля лi ся не ад на ра зо ва, 
не ка то рыя па 7-9 ра зоў, але з-за вы со ка га кош ту не бы лi за па-
тра ба ва ны», — ад зна чыў Ста нi слаў Ко цi каў.

Па вод ле яго слоў, па ве лi чэн не ка даст ра вай вар тас цi зям лi 
ў гэ тым го дзе паў плы ва ла на кан чат ко вы кошт. Так, ка лi ра ней 
не ка то рыя ўчаст кi ў ра ё не вул. Па пяр нян скай каш та ва лi ка ля 
Br450  млн, то ця пер — Br860 млн. «Iх не бра лi i па па пя рэд няй 
ца не, не га во ра чы ўжо пра лiч бу ў амаль Br1 млрд. Трэ ба шу каць 
iн шыя па ды хо ды да iх рэа лi за цыi, мо жа, пра па на ваць у арэн ду на 
99 га доў», — ад зна чыў Ста нi слаў Ко цi каў.


