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НАДЗЁННАЕ

Новая эканоміка патрабуе
і новых падыходаў
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Міністэрства недастаткова эфектыўна вырашае праблемы разгрузкі
складскіх запасаў. Не выконваюцца заданні па прыцягненні прамых
замежных інвестыцый. Міхаіл Мясніковіч адзначыў, што ўрад не можа далей мірыцца з такой бездапаможнасцю Мінпрама, і прапанаваў
прыняць адпаведныя кадравыя рашэнні.
Крытыка прагучала і ў адрас канцэрнаў. У прыватнасці, адзначана
нездавальняючая работа канцэрна «Белнафтахім» у частцы прыцягнення інвестыцый, пытанняў развіцця асобных арганізацый і галіны ў
цэлым. «Там, дзе дырэктары хоць неяк варушацца — «Беларуснафта»,
«Беларуськалій», «Гроднаазот», ёсць пэўны прагрэс, але развіццё хіміі
і нафтахіміі, малатанажнай хімічнай вытворчасці, лакафарбавай прамысловасці канцэрнам правалена», — канстатаваў прэм'ер-міністр.
«Задачу па пераходзе да новай прамысловай палітыкі павінны вырашаць усе міністэрствы, канцэрны, аблвыканкамы і Мінгарвыканкам
кожны ў прымяненні да свайго віду дзейнасці, — запатрабаваў Міхаіл
Мясніковіч. — Нам патрэбны новыя тавары і паслугі. Пры абароне планаў на 2014 год на гэта будзе звернута асаблівая ўвага».
Больш эфектыўнай работы ўрад чакае ад аграпрамысловага комплексу. За 2,5 года бягучай пяцігодкі ў АПК укладзена $5 млрд інвестыцый.
Аднак належнай аддачы як па валавых, так і па паказчыках эфектыўнасці
галіны няма. Кіраўнік урада запатрабаваў удзяліць асаблівую ўвагу праблемам малочнай жывёлагадоўлі — фарміраванню прадукцыйнага статку,
паляпшэнню якасці кармоў для буйной рагатай жывёлы.
Увага была ўдзелена і сітуацыі ў рэгіёнах. З-за невыканання заданняў па росце валавога рэгіянальнага прадукту (ВРП) усімі рэгіёнамі
краіны за першае паўгоддзе гэтага года недаатрымана Br20 трлн. Не
выконваецца даручэнне ўрада па стварэнні новых прадпрыемстваў
і вытворчасцей з колькасцю працуючых не менш як 50 чалавек на
кожным. Замест практычнага выпраўлення стану спраў кіраўнікі абласцей звяртаюцца ва ўрад з просьбай выдзеліць дадатковыя сродкі
на вырашэнне існуючых праблем. «Трэба яшчэ раз нагадаць, што
бюджэт зацверджаны і рэзерваў ва ўрада няма і не можа быць па
заканадаўстве», — падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч.
У час абмеркавання дадзена прынцыповая ацэнка работы кадраў.
Прапанавана разгледзець пытанне аб прыцягненні да дысцыплінарнай
адказнасці і адпаведнасці займаемай пасадзе асобных намеснікаў міністраў, намеснікаў губернатараў і дырэктараў прадпрыемстваў.
Прэм'ер-міністр заклікаў дзяржорганы выправіць недахопы ў рабоце, а таксама прыняць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы праекта прагнозу
сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2014 год. «Усе паказчыкі развіцця
павінны быць адказна прапрацаваны», — рэзюмаваў ён.
Прэм'ер-міністр Беларусі даручыў паскорыць работу па цэнтралізацыі кіравання холдынгамі і ўзмацніць іх службы маркетынгу. «Неабходна рэальна сфарміраваць і закруціць работу цэнтраў прыбытку ў
кіруючых кампаніях, — заявіў ён. — Механічнае аб'яднанне прадпрыемстваў, якое ёсць сёння, не дасць эфекту без глыбокай эканамічнай
інтэграцыі і мадэрнізацыі сістэм кіравання».
На асаблівым кантролі ўрада пытанні мадэрнізацыі. «Першачарговымі павінны быць праекты з максімальнай дабаўленай вартасцю. Тады належнай будзе і выручка на аднаго сярэдняспісачнага работніка»,
— адзначыў Міхаіл Мясніковіч. Адзначана неабходнасць больш актыўнага прыцягнення ў праекты мадэрнізацыі замежных інвестыцый.
Прэм'ер-міністр таксама вызначыў задачу па арганізацыі эфектыўнай работы галін у сферы інавацыйнага развіцця. Паводле яго слоў,
новая эканоміка — гэта паскоранае развіццё сектараў на мясцовых
рэсурсах. Ужо ў бягучым годзе неабходна атрымаць рэальную аддачу
ад дзяржаўных сродкаў, укладзеных у іх развіццё.

8 жніўня 2013 г.

КРОК НАСУСТРАЧ

Ці з'явіцца ў мядзельскіх дзяцей-інвалідаў аўтобус, залежыць ад нас усіх
Сёння Цэнтр карэкцыйнаразвіваючага навучання і
рэабілітацыі Мядзельскага
раёна наведвае 31 выхаванец. 11 дзетак з цяжкімі
шматлікімі псіхафізічнымі
парушэннямі развіцця ходзяць у дзённую групу —
клас, астатніх прывозяць
на заняткі бацькі або педагогі самі наведваюць іх дома. Цэнтр не можа адразу
прыняць усіх, каму патрэбна дапамога: мала месца.
У сувязі з тым, што такая ўстанова ў Мядзельскім раёне адна,
а дзеці жывуць у розных населеных пунктах, узнікае праблема з
іх дастаўкай. Асабліва гэта датычыцца інвалідаў-калясачнікаў.
А такіх сярод выхаванцаў трое:
два хлопчыкі і дзяўчынка. У звычайным школьным аўтобусе ім
не вельмі зручна, паколькі ён не
прыстасаваны для такой катэгорыі пасажыраў. Для іх патрэбны
транспарт са спецыяльным пад'ёмнікам. А каштуе такая тэхніка
звыш 200 млн рублёў. Здавалася
б, не такія вялікія грошы. Але дзе
іх узяць установе, якая фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту?
— Спрабавалі мы шукаць
спе цы яль нае пры ста са ван не
асобна. Але падлічылі, што яго
набыццё і ўстаноўка будуць каштаваць значна больш, чым новы транспарт, — распавяла выконваючая абавязкі дырэктара
Цэнтра Вольга Іванова. — І тады
мы звярнуліся ў райвыканкам,
аддзел адукацыі з прапановай
правесці дабрачынны марафон
«Крок на су страч» па збо ры
сродкаў на набыццё спецыяльнага аўтобуса. Нас падтрымалі,
а райвыканкам зацвердзіў адпаведнае распараджэнне.
Адкрыццё акцыі прымеркавалі да 1 чэрвеня — Дня абароны
дзяцей. У Мядзеле зладзілі вялікае свята з атракцыёнамі, гульнявымі пляцоўкамі, канцэртам.

ЁСЦЬ ПЕРШЫ МІЛЬЁН!

На свята прыйшлі жыхары горада і раёна са сваімі дзеткамі,
прадстаўнікі арганізацый і прадпрыемстваў. Старт атрымаўся
ўдалым, на рахунку з'явіліся
першыя сродкі. Затым супрацоўнікі Цэнтра знялі відэаролік
пра работу сацыяльных педагогаў, жыццё сваіх выхаванцаў,
які суправаджаўся маналогамі іх
бацькоў. Фільм паказалі на пасяджэнні раённага ак тыву, на
прадпрыемствах і ў арганізацыях, санаторыях. Міні-споведзь не
пакінула абыякавымі ні персанал
здраўніц, ні адпачывальнікаў. У
выніку рахунак крыху папоўніўся. Але ўсё роўна сабраць патрэбную суму не ўдалося. Сёння на рахунку крыху больш за
130 млн рублёў. Адклікнуліся ўсе
ахвотныя. Іх магчымасці амаль
вычарпаны, а на жыццёва неаб-

ходную пакупку яшчэ не хапае
сродкаў.
— Будзе ў нас спецыяльны
транспарт — з'явяцца і дадатковыя магчымасці, У прыватнасці,
вазіць дзяцей на экскурсіі, дзіця чыя ме ра пры ем ствы, што
ладзяцца ў раёне, вобласці, а
для інвалідаў-калясачнікаў наведваць заняткі, гурткі ў Цэнтры, — падкрэслівае намеснік
начальніка аддзела адукацыі,
спорту і турызму райвыканкама Святлана КУНДРО. — А значыць, нашы дзеткі будуць лепш
адаптавацца ў грамадстве, адчуваць сябе паўнавартаснымі
грамадзянамі.
Ся род вы ха ван цаў шмат
са праўд ных та лен таў. Яны
ўдзель ні ча юць у фес ты ва лі,
што ладзіцца штогод у Цэнтры,
у раённых дзіцячых навагодніх

Выхаванцы Цэнтра.

Калі вас зацікавіла інфармацыя і ў вас узніклі пытанні, прапановы, то можаце звярнуцца ў Цэнтр па тэл.:
8 (01797) 50 847.
Грашовы ахвяраванні прымаюцца на разліковы рахунак аддзела адукацыі райвыканкама: ЦБУ №619 у
г. Мядзел філіяла №601 у г. Маладзечна ААТ «ААБ «Беларусбанк», код 153001769, УНП: 600097211, дабрачынны
рахунак 3642061900278 (для ЦКРН і Р).

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Усяго на жніве ў вобласці задзейнічана больш за 30 тыс. чалавек і
каля трох з паловай тысяч адзінак
тэхнікі. Працуюць больш за 2 тыс.
камбайнерскіх экіпажаў. Паводле аператыўных даных, у Мінскай
вобласці 142 камбайнерскія экіпажы намалацілі больш за 1 тыс. тон
збожжа і столькі ж перавезлі 150
кіроўцаў.
Марына БЕГУНКОВА,
фота аўтара.
Вілейскі раён.

Сярод абiтурыентаў БДУ ўзору
2013 года аказалiся i такiя
ўнiкумы, якiя набралi
ў суме 399 i 397 балаў
з 400 магчымых!
А вось у БНТУ сёлета су тыкнулiся
з недаборам на шэраг спецыяльнасцяў. Напрыклад, на механiка-тэхнала гiч ным фа культэ це не да бор быў
ажно на чатырох спецыяльнасцях з
шасцi i на дзве спецыяльнасцi былi за лi ча ны ўсе абi ту ры ен ты, якiя
ўдзель нi ча лi ў кон кур се. Па доб ная
сiтуацыя назiралася i на ваенна-тэхнiчным факультэце, дзе на дзве спецы яль нас цi бы лi за лi ча ны ўсе, хто
ўдзель нi чаў у кон кур се, а на трох
спецыяльнасцях — зафiксаваны недабор. Паводле папярэднiх прагно-

ЗАКУПАЧНАЯ
ЦАНА НА МАЛАКО
«ПАДРАСЛА»
У Беларусі з сённяшняга
дня на 10 працэнтаў павялічваюцца закупачныя
цэны на малако.

і калядных святах, да якіх спецыяльна рыхтуюць тэматычную
выставу, у рэспубліканскім фестывалі «Вясёлкавы карагод».
Сёлета па выніках абласнога
этапу Аляксандра Савасцьян
узнагароджана дыпломам у намінацыі «За добрае выканаўчае
майстэрства», адзначаны таксама яе работы па дэкаратыўнапрыкладным мастацтве.
— Многія лічаць, што «пакрыўджаныя» прыродай дзеці больш таленавітыя за сваіх
здаровых равеснікаў. Маўляў,
прырода абдзяляе іх фізічна,
але ўзамен дае здольнасці да
творчасці. Вы заўважаеце гэта
на сваіх падапечных? — пацікавілася ў Вольгі Эдуардаўны.
— Што тычыцца нашых выхаванцаў, то трэба ўлічваць ступень іх фізічнага і разумовага
развіцця. Наша мэта — знайсці падыход да кожнага, падабраць від дзейнасці, каб даць
маг чы масць дзі ця ці пра явіць
свае здольнасці, — адказвае
мая суразмоўца. — Хтосьці хоча маляваць, але з-за фізічнага
недахопу яму цяжка трымаць
пэндзаль. Нехта імкнецца выразаць з паперы фігуркі, але
не можа ўтрымліваць нажніцы.

Педагогі робяць усё для таго,
каб такія дзеці адчувалі сябе
запатрабаванымі. Вучаць іх падаваць паперу сябрам, а рэшткі,
што застаюцца пасля работы,
камячыць і выкідваць у сметніцу.
Словам, уключаюць усіх у агульны працэс.
Варта дадаць, што дзеці наведваюць цэнтр да 18 гадоў. Ім
выдаецца пасведчанне спецыяльнага ўзору аб заканчэнні ўстановы. Але і пасля выпуску яны не
застаюцца сам-насам са сваімі
праблемамі. Іх бяруць пад апеку
супрацоўнікі Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.
За год да выпуску сацыяльныя
педагогі прыходзяць у карэкцыйны цэнтр, знаёмяцца з будучымі
падапечнымі, вывучаюць іх схільнасці і звычкі. На жаль, гэтых
дзяцей нельга працаўладкоўваць
па медыцынскіх паказчыках, але
яны працягваюць займацца карыснай справай: маляваць, спяваць, танцаваць, выразаць з дрэва і паперы. І кожны з нас можа
зрабіць крок ім насустрач, унесці
пасільны ўклад, каб палепшыць
іх жыццё.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Мядзельскі раён



Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства сельскай
гаспадаркі і харчавання №34
ад 1 жніўня, якая была апублікавана на Нацыянальным
прававым інтэрнэт-партале.
Закупачныя цэны на прадукцыю жывёлагадоўлі, уключаючы малако, не павялічваліся з
красавіка мінулага года. Таму
цяперашняе рашэнне павінна
дазволіць захаваць станоўчую
рэнтабельнасць продажу малака, павялічыць выручку сельскагаспадарчых арганізацый.
Разам з тым, яно не павінна
аказаць значнага ўплыву на
фінансавы стан малакаперапрацоўчых арганізацый.

У адпаведнасці з пастановай, цана на малако гатунку
«экстра» складзе 3 млн 537
тыс. рублёў за тону, на малако
вышэйшага гатунку — 3 млн
047 тыс., першага гатунку — 2
млн 810 тыс. рублёў.
Фіксаваныя цэны на малако, што закупліваецца для
дзяр жаў ных па трэб, па вялічваюцца з мэтай частковага пакрыцця выдаткаў на
вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі, а таксама
атрымання сродкаў для закупкі матэрыяльных рэсурсаў і
пагашэння крэдытаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Ці патрэбна Беларусі фундаментальная навука і што неабходна, каб навукоўцы сталі рухаючай сілай мадэрнізацыі беларускай эканомікі

Коратка нагадаем асноўныя пазіцыі,
якія выказаў Аляксандр Лукашэнка.
Першае і галоўнае — беларуская навука
павінна быць выразна зарыентавана на патрэбы айчыннай эканомікі і ператварыцца ў
дзейсны інструмент яе мадэрнізацыі. Навука
павінна даваць запатрабаваны прадукт.
Другое — прыярытэт павінен быць нададзены прыкладным даследаванням. На
фундаментальныя, вельмі капіталаёмістыя
даследаванні ў Беларусі няма сродкаў, таму ў гэтай галіне неабходна падтрымліваць
толькі тыя кірункі, па якіх у краіны ёсць
моцныя навуковыя школы (оптыка, лазерная фізіка, цеплафізіка, біяарганічная хімія
і матэрыялазнаўства).
Трэцяе — навукоўцы павінны прыцягваць пазабюджэтнае фінансаванне да тых
даследаванняў, якія яны лічаць перспектыўнымі, але якія не атрымліваюць дзяржаўнай дапамогі.
Чац вёр тае — не аб ход на ства рыць
эфектыўную і кампактную сістэму ўпраўлення навуковым развіццём, скараціць навуковы апарат.
Галоўнае патрабаванне кіраўніка дзяржавы — каб навука працавала на карысць
развіцця эканомікі краіны — мае некаторае, але не прамое дачыненне да праблемы размяжоўвання фундаментальнай і
прыкладной навукі. Пад фундаментальнай
навукай разумеюць даследаванні, накіраваныя на здабычу новых ведаў аб свеце,
адкрыццё новых законаў і прынцыпаў арганізацыі матэрыі. Прыкладныя даследаванні
накіраваны на пошук спосабаў прымянення
існуючых ведаў на практыцы.

РЭКОРДЫ I НЯЎДАЧЫ
ПРЫЁМНАЙ КАМПАНII
камендацыi прыёмнай камiсii i атрымлiваць адукацыю на прапанаванай iм
спецыяльнасцi, або забраць дакументы i перайсцi на платнае навучанне па
той спецыяльнасцi, якую яны для сябе
першапачаткова абралi.

Антон ХІЛЬМАН
за любімым
заняткам.

 Эканоміка

Фундаментальнасць падыходу да практычных пытанняў
Падчас нядаўняй нарады ў Кіраўніка
дзяржавы, што датычылася перспектыў развіцця беларускай навукі,
быў узняты цэлы шэраг пытанняў,
якія маюць вялікае значэнне для
сацыяльна-эканамічнага развіцця і
нават нацыянальнай бяспекі нашай
краіны.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Яшчэ адно новаўвядзенне апошняй прыёмнай кампанii ў БДУIР — гэта магчымасць указваць пры падачы
дакументаў на спецыяльнасцi тэхнiка-тэхналагiчнага профiлю адразу 7
прыярытэтных спецыяльнасцяў. Нагадаем, што толькi ў БДУIР ужо некалькi
гадоў дзейнiчае аўтаматызаваная сiстэма прыёму заяў i залiчэння.
— Калi да нас прыйшоў абiтурыент, якi мае тры сотнi балаў, ён можа
быць упэўнены, што промаху дакладна не будзе: малады чалавек абавязкова будзе залiчаны на адну з сямi
спецыяльнасцяў i стане студэнтам
БДУIР, — падкрэслiвае рэк тар унiверсiтэта.
Тым не менш магчымасцi сiстэмы
электроннага залiчэння выкарысталi
далёка не ўсе. Частка абiтурыентаў
усё роўна ўказвала ў заяве толькi
дзве—тры спецыяльнасцi. Тыя з iх, хто
на згаданыя спецыяльнасцi па конкурсе на прайшоў, былi размеркаваны
на бюджэтныя месцы, што засталiся
свабоднымi. У маладых людзей была
магчымасць выбiраць: або прыняць рэ-

 Дабрачыннасць

заў, недабору тут не павiнна былобыць. На ад ва рот, ка лi зы хо дзiць з
колькасцi выдадзеных ваенкаматамi
накiраванняў, конкурс быў непазбежным: абiтурыенты прайшлi ўсе неабходныя гутаркi, медагляд, але, вiдаць
па ўсiм, не змаглi пераадолець устаноўлены на цэнтралiзаваным тэсцiраваннi новы мiнiмальны парог.
Разам з тым на многiх спецыяльнасцях у БНТУ былi i конкурсы, i высокiя прахадныя балы. Так, пры залiчэннi на дзённую бюджэтную форму
навучання на спецыяльнасць «Прамысловае i грамадзянскае будаўнiцтва» прахадны бал для выпускнiкоў
гарадскiх устаноў адукацыi склаў 272,
а для сельскiх — 250. Пры гэтым трэба
ўлiчваць, што гэта самая шматколькасная спецыяльнасць у БНТУ, набор
на якую — 160 чалавек. Сярод тых, хто
паступiў, 26 медалiстаў i каля паловы
маюць у суме больш як 300 балаў. А
на спецыяльнасць «Экспертыза i кiраванне нерухомасцю» прахадны бал
для гараджан склаў i ўвогуле 304 балы
i 244 — для абiтурыентаў з сельскай
мясцовасцi.
Надзея НІКАЛАЕВА.

З аднаго боку, непасрэдны эканамічны
эфект даюць як быццам толькі прыкладныя
даследаванні. З іншага боку — калі не будзе фундаментальных даследаванняў, то
скарбніцу ведаў чалавецтва нельга будзе
аднаўляць і самі магчымасці паспяховай
дзейнасці прыкладной навукі будуць скарачацца.
І з гэтага пункту гледжання ўсё здаецца
зразумелым: калі вы жадаеце эканамічнага эфекту, то займайцеся прыкладнымі даследаваннямі, але, каб аднойчы не
застацца ў мінулым стагоддзі, знайдзіце
таксама крыніцы фундаментальных навуковых ведаў (мабыць, на міжнароднай
прасторы). Аднак практыка арганізацыі галіновых даследаванняў у развітых краінах
свету паказвае, што такой прамой
залежнасці на самой справе не існуе.
У аснове прынцыпова новых прадуктаў (якія дазваляюць іх вытворцам атрымліваць на працягу нейкага часу найбольш вялікія прыбыткі)
заўсёды знаходзяцца новыя веды.
А гэта значыць, што ёсць шлях для
таго, каб арганізаваць фундаментальныя даследаванні, якія будуць
вырашаць практычныя задачы. Калі
перад навукоўцамі ставяцца складаныя праблемы і задачы, якія патрабуюць новых фундаментальных
ведаў, то яны вымушаны праводзіць
такія фундаментальныя даследаванні, якія
ў той жа час будуць ствараць прарыўны,
эканамічна паспяховы прадукт. Добрыя
прыклады тут — засваенне атамнай энергіі, развіццё авіяцыі і касманаўтыкі.
Калі мы ставім пытанне такім чынам, то
атрымліваецца, што практычная арыентаванасць даследаванняў мае дачыненне да
пастаноўкі практычнай задачы (праблемы)
для навукоўцаў, да правільнага захаду на іх
дзейнасць. А ўжо якога тыпу даследаванні
яны будуць праводзіць для яго выканання
(фундаментальныя ці не), залежыць ад іх

рэсурснай забяспечанасці і іншых фактараў.
Такім чынам арганізавана, напрыклад,
амерыканская федэральная кантрактная
сістэма. Па рызыковых праектах, якія патрабуюць стварэння прынцыпова новых
прадуктаў, яна прадугледжвае спецыяльны
тып кантрактаў — кантракты, заснаваныя
на пакрыцці расходаў (cost reіmbursement
type contracts). Згодна з ім кантрактант пасля выканання сваіх абавязкаў атрымлівае
поўную кампенсацыю па сваіх расходах, а
таксама прэмію звыш таго. Усе фінансавыя
рызыкі нясе дзяржава.
Беларусь, вядома, не ЗША. Мы павінны арыентавацца не толькі на дзяржаўныя
патрэбы ў высокатэхналагічных прадуктах

(асабліва — у ваенна-прамысловым комплексе), але, у першую чаргу, на патрэбы
міжнароднай эканомікі і попыт з боку рынку. А значыць, рэальным заказчыкам для
беларускай навукі павінна быць прамысловасць і сельская гаспадарка, а змест заказу павінны вызначаць тыя патрэбы, якія
ўзнікаюць у іх у працэсе мадэрнізацыі. Для
таго, каб паспяваць за развіццём міжнароднага тэхналагічнага рынку, неабходна
ў планах мадэрнізацыі прадугледжваць тыя
рашэнні, якія забяспечаць паспяховасць
нашых прадпрыемстваў праз 10—20 і

больш гадоў. У гэтым выпадку прадпрыемства будзе мець час і магчымасць зрабіць
заказ навуковым арганізацыям, а яны —
правесці неабходныя даследаванні і гэты
заказ выканаць.
І вось тут, на мой погляд, знаходзіцца
асноўная супярэчнасць, якая не дазваляе
правесці эфектыўную інтэграцыю навукі і
прамысловасці (а таксама адукацыі) у нашай краіне.
Сёння праграма мадэрнізацыі беларускай прамысловасці прадугледжвае стварэнне планаў па мадэрнізацыі амаль што
на кожным прадпрыемстве. Аб гэтым неаднойчы гаварыў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч. Але ці здольнае асобнае прадпрыемства прагназаваць развіццё профільнага
рынку на 10—20 і больш гадоў наперад? На самой справе, у нашай
краіне вельмі няшмат кампаній рэспубліканскага ўзроўню, якія змаглі
б выканаць такую задачу. А на рэгіянальным узроўні іх амаль няма.
Такім чынам, эфектыўнасць беларускай навукі непасрэдна залежыць ад эфектыўнасці планавання
мадэрнізацыі беларускай прамысловасці, прычым апошняя вызначаецца якасцю прагназавання і
праектавання развіцця міжнародных рынкаў прамысловай і іншай
прадукцыі. Так будучае становіцца
прычынай цяперашняга.
Застаецца спадзявацца, што пры рэалізацыі тых важных прыярытэтаў развіцця
айчыннай навукі, якія вызначыў Прэзідэнт
краіны, акрэсленыя праблемы інтэграцыі
навукі і прамысловасці будуць вырашаны
спецыялістамі найлепшым чынам, а краіна
атрымае моцны навукова-прамыслова-адукацыйны комплекс, здольны забяспечваць
глабальнае лідарства па шэрагу кірункаў
развіцця нацыянальнай эканомікі.
Юрый ЦАРЫК,
палітычны аналітык,
кіраўнік Беларускай групы развіцця.

 Меркаванне

У АРШАНСКІМ РАЁНЕ
ЗАГАРЭЎСЯ КАМБАЙН

СУР'ЁЗНАГА ПАДАРАЖАННЯ ЖЫЛЛЯ НЕ БУДЗЕ

Адбылося гэта а першай гадзіне дня
каля вёскі Пісаршчына. Да месца выкліку была накіравана аўтацыстэрна
пажарнага аварыйна-выратавальнага
паста, якая забяспечвала пажарную
бяспеку пры правядзенні ўборачнай
кампаніі.
Да прыбыцця дзяжурнага каравула
камбайнер з дапамогай вогнетушыцеляў спрабаваў ліквідаваць загаранне, тым
самым не дапусціўшы распаўсюджвання
агню па маторным адсеку.
У выніку здарэння ніхто не пацярпеў,
сельгасугоддзі не пашкоджаны. Прычына
пажару — парушэнне правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання
(кароткае замыканне электраправодкі ў
маторным адсеку камбайна).
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Генеральны дырэктар ДВА «Мінскбуд» Мікалай
Мілашэўскі лічыць, што адмена заяўнага прынцыпу
выдзялення ў сталіцы зямлі пад будаўніцтва шматкватэрных дамоў камерцыйнымі забудоўшчыкамі не павінна справакаваць рэзкага падаражання
кошту жылля.
Кіраўнік будаўнічай арганізацыі ўпэўнены, што інтарэс да магчымасці сур'ёзнага падаражання жылля
ў Мінску штучна кімсьці падаграваецца.
«Да 2 тысяч долараў за квадратны метр цэны на стандартнае жыллё ў сталіцы не падскочуць, — падкрэсліў ён.
— Каб падобнага не адбылося, у Мінску сёлета неабходна
пабудаваць 1 млн кв. метраў, у наступным годзе — 1,2
млн. Арэнднае жыллё, якое будуецца ў горадзе, таксама
павінна знізіць гэты накал», — дадаў спадар Мілашэўскі.
Раней паведамлялася, што з восені гэтага года ў

Мінску і абласных цэнтрах участкі пад будаўніцтва
шматкватэрных жылых дамоў, за выключэннем аб'ектаў павышанай камфортнасці, будуць прадастаўляцца
без конкурсу толькі мясцовым УКБ. Камерцыйныя забудоўшчыкі павінны будуць удзельнічаць у конкурсе,
парадак правядзення якога распрацуе ўрад. Пры гэтым
прыватныя кампаніі на працягу года неаднаразова
выказвалі сваю занепакоенасць тым, што вылучэнне
ім зямель у сталіцы пад будаўніцтва жылля фактычна
спынілася, што ў будучыні можа выклікаць дэфіцыт і,
адпаведна, падаражанне кошту квадратнага метра.
Мікалай Мілашэўскі паведаміў, што прыватныя забудоўшчыкі змогуць паўнавартасна ўдзельнічаць у будаўніцтве, але пасля таго, як будуць выпрацаваны адпаведныя правілы ў сістэме выдзялення зямель.
Сяргей ПАЛІНІН.

19 августа 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна № 1».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна
№ 1»: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с
08.08.2013 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Совет директоров.
УНП 200215539

СЛЕДЧЫ КАМІТЭТ ПРАВОДЗІЦЬ ПРАВЕРКУ ПА ФАКЦЕ
СМЕРЦІ МІНЧАНІНА Ў СЛЕДЧЫМ ІЗАЛЯТАРЫ
«Маскоўскі раённы аддзел упраўлення Следчага камітэта па горадзе Мінску праводзіць праверку па факту смерці ў следчым ізалятары нумар 1 зняволенага, мінчаніна
1991 года нараджэння. У рамках праверкі назначаны комплекс судовых экспертыз»,
— паведаміў афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па горадзе Мінску
Аляксандр Герасімаў. Раней на некаторых інтэрнэт-сайтах з'явілася інфармацыя аб
тым, што ў следчым ізалятары памёр малады мінчанін. Паведамляецца, што на яго
целе былі выяўлены шматлікія ранкі і гематомы.
БЕЛТА.

