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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Уся го на жні ве ў воб лас ці за дзей-
ні ча на больш за 30 тыс. ча ла век і 
ка ля трох з па ло вай ты сяч адзі нак 
тэх ні кі. Пра цу юць больш за 2 тыс. 
кам бай нер скіх экі па жаў. Па вод-
ле апе ра тыў ных да ных, у Мін скай 
воб лас ці 142 кам бай нер скія экі па-
жы на ма ла ці лі больш за 1 тыс. то н 
збож жа і столь кі ж пе ра вез лі 150 
кі роў цаў.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

Ві лей скі ра ён.

ЁСЦЬ ПЕР ШЫ МІЛЬ ЁН!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мі ніс тэр ства не да стат ко ва эфек тыў на вы ра шае праб ле мы раз груз кі 

склад скіх за па саў. Не вы кон ва юц ца за дан ні па пры цяг нен ні пра мых 
за меж ных ін вес ты цый. Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што ўрад не мо-
жа да лей мі рыц ца з та кой без да па мож нас цю Мінп ра ма, і пра па на ваў 
пры няць ад па вед ныя кад ра выя ра шэн ні.

Кры ты ка пра гу ча ла і ў ад рас кан цэр наў. У пры ват нас ці, ад зна ча на 
не зда валь ня ю чая ра бо та кан цэр на «Бел наф та хім» у част цы пры цяг-
нен ня ін вес ты цый, пы тан няў раз віц ця асоб ных ар га ні за цый і га лі ны ў 
цэ лым. «Там, дзе ды рэк та ры хоць не як ва ру шац ца — «Бе ла рус наф та», 
«Бе ла русь ка лій», «Грод на а зот», ёсць пэў ны пра грэс, але раз віц цё хі міі 
і наф та хі міі, ма ла та наж най хі міч най вы твор час ці, ла ка фар ба вай пра-
мыс ло вас ці кан цэр нам пра ва ле на», — кан ста та ваў прэм' ер-мі ністр.

«За да чу па пе ра хо дзе да но вай пра мыс ло вай па лі ты кі па він ны вы-
ра шаць усе мі ніс тэр ствы, кан цэр ны, абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам 
кож ны ў пры мя нен ні да свай го ві ду дзей нас ці, — за па тра ба ваў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. — Нам па трэб ны но выя та ва ры і па слу гі. Пры аба ро не пла-
наў на 2014 год на гэ та бу дзе звер ну та асаб лі вая ўва га».

Больш эфек тыў най ра бо ты ўрад ча кае ад аг ра пра мыс ло ва га комп лек-
су. За 2,5 го да бя гу чай пя ці год кі ў АПК укла дзе на $5 млрд ін вес ты цый. 
Ад нак на леж най ад да чы як па ва ла вых, так і па па каз чы ках эфек тыў нас ці 
га лі ны ня ма. Кі раў нік ура да за па тра ба ваў удзя ліць асаб лі вую ўва гу праб-
ле мам ма лоч най жы вё ла га доў лі — фар мі ра ван ню пра дук цый на га стат ку, 
па ляп шэн ню якас ці кар моў для буй ной ра га тай жы вё лы.

Ува га бы ла ўдзе ле на і сі ту а цыі ў рэ гі ё нах. З-за не вы ка нан ня за дан-
няў па рос це ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту (ВРП) усі мі рэ гі ё на мі 
кра і ны за пер шае паў год дзе гэ та га го да не да атры ма на Br20 трлн. Не 
вы кон ва ец ца да ру чэн не ўра да па ства рэн ні но вых прад пры ем стваў 
і вы твор час цей з коль кас цю пра цу ю чых не менш як 50 ча ла век на 
кож ным. За мест прак тыч на га вы праў лен ня ста ну спраў кі раў ні кі аб-
лас цей звяр та юц ца ва ўрад з прось бай вы дзе ліць да дат ко выя срод кі 
на вы ра шэн не іс ну ю чых праб лем. «Трэ ба яшчэ раз на га даць, што 
бюд жэт за цвер джа ны і рэ зер ваў ва ўра да ня ма і не мо жа быць па 
за ка на даў стве», — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

У час аб мер ка ван ня да дзе на прын цы по вая ацэн ка ра бо ты кад раў. 
Пра па на ва на раз гле дзець пы тан не аб пры цяг нен ні да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці і ад па вед нас ці зай ма е май па са дзе асоб ных на мес ні каў мі-
ніст раў, на мес ні каў гу бер на та раў і ды рэк та раў прад пры ем стваў.

Прэм' ер-мі ністр за клі каў дзярж ор га ны вы пра віць не да хо пы ў ра бо-
це, а так са ма пры няць ак тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы пра ек та пра гно зу 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця на 2014 год. «Усе па каз чы кі раз віц ця 
па він ны быць ад каз на пра пра ца ва ны», — рэ зю ма ваў ён.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі да ру чыў па ско рыць ра бо ту па цэнт ра лі-
за цыі кі ра ван ня хол дын га мі і ўзмац ніць іх служ бы мар ке тын гу. «Не аб-
ход на рэ аль на сфар мі ра ваць і за кру ціць ра бо ту цэнт раў пры быт ку ў 
кі ру ю чых кам па ні ях, — за явіў ён. — Ме ха ніч нае аб' яд нан не прад пры-
ем стваў, якое ёсць сён ня, не дасць эфек ту без глы бо кай эка на міч най 
ін тэ гра цыі і ма дэр ні за цыі сіс тэм кі ра ван ня».

На асаб лі вым кант ро лі ўра да пы тан ні ма дэр ні за цыі. «Пер ша чар го-
вы мі па він ны быць пра ек ты з мак сі маль най да баў ле най вар тас цю. Та-
ды на леж най бу дзе і вы руч ка на ад на го ся рэд ня спі сач на га ра бот ні ка», 
— ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ад зна ча на не аб ход насць больш ак тыў-
на га пры цяг нен ня ў пра ек ты ма дэр ні за цыі за меж ных ін вес ты цый.

Прэм' ер-мі ністр так са ма вы зна чыў за да чу па ар га ні за цыі эфек тыў-
най ра бо ты га лін у сфе ры іна ва цый на га раз віц ця. Па вод ле яго слоў, 
но вая эка но мі ка — гэ та па ско ра нае раз віц цё сек та раў на мяс цо вых 
рэ сур сах. Ужо ў бя гу чым го дзе не аб ход на атры маць рэ аль ную ад да чу 
ад дзяр жаў ных срод каў, укла дзе ных у іх раз віц цё.

Но вая эка но мі ка па тра буе 
і но вых па ды хо даў

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Яшчэ ад но но ва ўвя дзен не апош-
няй пры ём най кам па нii ў БДУ IР — гэ-
та маг чы масць указ ваць пры па да чы 
да ку мен таў на спе цы яль нас цi тэх нi-
ка-тэх на ла гiч на га про фi лю ад ра зу 7 
пры яры тэт ных спе цы яль нас цяў. На га-
да ем, што толь кi ў БДУ IР ужо не каль кi 
га доў дзей нi чае аў та ма ты за ва ная сiс-
тэ ма пры ёму за яў i за лi чэн ня.

— Ка лi да нас прый шоў абi ту ры-
ент, якi мае тры сот нi ба лаў, ён мо жа 
быць упэў не ны, што про ма ху дак лад-
на не бу дзе: ма ла ды ча ла век аба вяз-
ко ва бу дзе за лi ча ны на ад ну з ся мi 
спе цы яль нас цяў i ста не сту дэн там 
БДУ IР, — пад крэс лi вае рэк тар унi-
вер сi тэ та.

Тым не менш маг чы мас цi сiс тэ мы 
элект рон на га за лi чэн ня вы ка рыс та лi 
да лё ка не ўсе. Част ка абi ту ры ен таў 
усё роў на ўказ ва ла ў за яве толь кi 
дзве—тры спе цы яль нас цi. Тыя з iх, хто 
на зга да ныя спе цы яль нас цi па кон кур-
се на прай шоў, бы лi раз мер ка ва ны 
на бюд жэт ныя мес цы, што за ста лi ся 
сва бод ны мi. У ма ла дых лю дзей бы ла 
маг чы масць вы бi раць: або пры няць рэ-

ка мен да цыi пры ём най ка мi сii i атрым-
лi ваць аду ка цыю на пра па на ва най iм 
спе цы яль нас цi, або за браць да ку мен-
ты i пе рай сцi на плат нае на ву чан не па 
той спе цы яль нас цi, якую яны для ся бе 
пер ша па чат ко ва аб ра лi.

А вось у БНТУ сё ле та су тык ну лi ся 
з не да бо рам на шэ раг спе цы яль нас-
цяў. На прык лад, на ме ха нi ка-тэх на-
ла гiч ным фа куль тэ це не да бор быў 
аж но на ча ты рох спе цы яль нас цях з 
шас цi i на дзве спе цы яль нас цi бы-
лi за лi ча ны ўсе абi ту ры ен ты, якiя 
ўдзель нi ча лi ў кон кур се. Па доб ная 
сi ту а цыя на зi ра ла ся i на ва ен на-тэх-
нiч ным фа куль тэ це, дзе на дзве спе-
цы яль нас цi бы лi за лi ча ны ўсе, хто 
ўдзель нi чаў у кон кур се, а на трох 
спе цы яль нас цях — за фiк са ва ны не-
да бор. Па вод ле па пя рэд нiх пра гно-

заў, не да бо ру тут не па вiн на было-
быць. На ад ва рот, ка лi зы хо дзiць з 
коль кас цi вы да дзе ных ва ен ка ма та мi 
на кi ра ван няў, кон курс быў не па збеж-
ным: абi ту ры ен ты прай шлi ўсе не аб-
ход ныя гу тар кi, ме даг ляд, але, вi даць 
па ўсiм, не змаг лi пе ра адо лець уста-
ноў ле ны на цэнт ра лi за ва ным тэс цi-
ра ван нi но вы мi нi маль ны па рог.

Ра зам з тым на мно гiх спе цы яль-
нас цях у БНТУ бы лi i кон кур сы, i вы-
со кiя пра хад ныя ба лы. Так, пры за лi-
чэн нi на дзён ную бюд жэт ную фор му 
на ву чан ня на спе цы яль насць «Пра-
мыс ло вае i гра ма дзян скае бу даў нiц-
тва» пра хад ны бал для вы пуск нi коў 
га рад скiх уста ноў аду ка цыi склаў 272, 
а для сель скiх — 250. Пры гэ тым трэ ба 
ўлiч ваць, што гэ та са мая шмат коль-
кас ная спе цы яль насць у БНТУ, на бор 
на якую — 160 ча ла век. Ся род тых, хто 
па сту пiў, 26 ме да лiс таў i ка ля па ло вы 
ма юць у су ме больш як 300 ба лаў. А 
на спе цы яль насць «Экс пер ты за i кi-
ра ван не не ру хо мас цю» пра хад ны бал 
для га ра джан склаў i ўво гу ле 304 ба лы 
i 244 — для абi ту ры ен таў з сель скай 
мяс цо вас цi.

Надзея НІКАЛАЕВА.

РЭ КОР ДЫ I НЯ ЎДА ЧЫ 
ПРЫ ЁМ НАЙ КАМ ПА НII

Сён ня Цэнтр ка рэк цый на-
раз ві ва ю ча га на ву чан ня і 
рэ абі лі та цыі Мя дзель ска га 
ра ё на на вед вае 31 вы ха-
ва нец. 11 дзе так з цяж кі мі 
шмат лі кі мі псі ха фі зіч ны мі 
па ру шэн ня мі раз віц ця хо-
дзяць у дзён ную гру пу — 
клас, ас тат ніх пры во зяць 
на за ня ткі баць кі або пе да-
го гі са мі на вед ва юць іх до-
ма. Цэнтр не мо жа ад ра зу 
пры няць усіх, ка му па трэб-
на да па мо га: ма ла мес ца.

У су вя зі з тым, што та кая ўста-
но ва ў Мя дзель скім ра ё не ад на, 
а дзе ці жы вуць у роз ных на се ле-
ных пунк тах, уз ні кае праб ле ма з 
іх да стаў кай. Асаб лі ва гэ та да-
ты чыц ца ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. 
А та кіх ся род вы ха ван цаў трое: 
два хлоп чы кі і дзяў чын ка. У звы-
чай ным школь ным аў то бу се ім 
не вель мі зруч на, па коль кі ён не 
пры ста са ва ны для та кой ка тэ го-
рыі па са жы раў. Для іх па трэб ны 
транс парт са спе цы яль ным пад'-
ём ні кам. А каш туе та кая тэх ні ка 
звыш 200 млн руб лёў. Зда ва ла ся 
б, не та кія вя лі кія гро шы. Але дзе 
іх узяць уста но ве, якая фі нан су-
ец ца з дзяр жаў на га бюд жэ ту?

— Спра ба ва лі мы шу каць 
спе цы яль нае пры ста са ван не 
асоб на. Але пад лі чы лі, што яго 
на быц цё і ўста ноў ка бу дуць каш-
та ваць знач на больш, чым но-
вы транс парт, — рас па вя ла вы-
кон ва ю чая аба вяз кі ды рэк та ра 
Цэнт ра Воль га Іва но ва. — І та ды 
мы звяр ну лі ся ў рай вы кан кам, 
ад дзел аду ка цыі з пра па но вай 
пра вес ці даб ра чын ны ма ра фон 
«Крок на су страч» па збо ры 
срод каў на на быц цё спе цы яль-
на га аў то бу са. Нас пад тры ма лі, 
а рай вы кан кам за цвер дзіў ад па-
вед нае рас па ра джэн не.

Ад крыц цё ак цыі пры мер ка ва-
лі да 1 чэр ве ня — Дня аба ро ны 
дзя цей. У Мя дзе ле зла дзі лі вя лі-
кае свя та з ат рак цы ё на мі, гуль-
ня вы мі пля цоў ка мі, кан цэр там. 

На свя та прый шлі жы ха ры го-
ра да і ра ё на са сва і мі дзет ка мі, 
прад стаў ні кі ар га ні за цый і прад-
пры ем стваў. Старт атры маў ся 
ўда лым, на ра хун ку з'я ві лі ся 
пер шыя срод кі. За тым су пра-
цоў ні кі Цэнт ра зня лі ві дэа ро лік 
пра ра бо ту са цы яль ных пе да-
го гаў, жыц цё сва іх вы ха ван цаў, 
які су пра ва джаў ся ма на ло га мі іх 
баць коў. Фільм па ка за лі на па-
ся джэн ні ра ён на га ак ты ву, на 
прад пры ем ствах і ў ар га ні за цы-
ях, са на то ры ях. Мі ні-спо ведзь не 
па кі ну ла абы яка вы мі ні пер са нал 
здраў ніц, ні ад па чы валь ні каў. У 
вы ні ку ра ху нак кры ху па поў ніў-
ся. Але ўсё роў на са браць па-
трэб ную су му не ўда ло ся. Сён-
ня на ра хун ку кры ху больш за 
130 млн руб лёў. Ад клік ну лі ся ўсе 
ах вот ныя. Іх маг чы мас ці амаль 
вы чар па ны, а на жыц цё ва не аб-

ход ную па куп ку яшчэ не ха пае 
срод каў.

— Бу дзе ў нас спе цы яль ны 
транс парт — з'я вяц ца і да дат ко-
выя маг чы мас ці, У пры ват нас ці, 
ва зіць дзя цей на эк скур сіі, дзі-
ця чыя ме ра пры ем ствы, што 
ла дзяц ца ў ра ё не, воб лас ці, а 
для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў на-
вед ваць за ня ткі, гурт кі ў Цэнт-
ры, — пад крэс лі вае на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла аду ка цыі, 
спор ту і ту рыз му рай вы кан ка-
ма Свят ла на КУНД РО. — А зна-
чыць, на шы дзет кі бу дуць лепш 
адап та вац ца ў гра мад стве, ад-
чу ваць ся бе паў на вар тас ны мі 
гра ма дзя на мі.

Ся род вы ха ван цаў шмат 
са праўд ных та лен таў. Яны 
ўдзель ні ча юць у фес ты ва лі, 
што ла дзіц ца што год у Цэнт ры, 
у ра ён ных дзі ця чых на ва год ніх 

і ка ляд ных свя тах, да якіх спе-
цы яль на рых ту юць тэ ма тыч ную 
вы ста ву, у рэс пуб лі кан скім фес-
ты ва лі «Вя сёл ка вы ка ра год». 
Сё ле та па вы ні ках аб лас но га 
эта пу Аляк санд ра Са васць ян 
уз на га ро джа на дып ло мам у на-
мі на цыі «За доб рае вы ка наў чае 
май стэр ства», ад зна ча ны так са-
ма яе ра бо ты па дэ ка ра тыў на-
пры клад ным мас тац тве.

— Мно гія лі чаць, што «па-
крыў джа ныя» пры ро дай дзе-
ці больш та ле на ві тыя за сва іх 
зда ро вых ра вес ні каў. Маў ляў, 
пры ро да аб дзя ляе іх фі зіч на, 
але ўза мен дае здоль нас ці да 
твор час ці. Вы за ўва жа е це гэ та 
на сва іх па да печ ных? — па ці ка-
ві ла ся ў Воль гі Эду ар даў ны.

— Што ты чыц ца на шых вы-
ха ван цаў, то трэ ба ўліч ваць сту-
пень іх фі зіч на га і ра зу мо ва га 
раз віц ця. На ша мэ та — знай-
сці па ды ход да кож на га, па да-
браць від дзей нас ці, каб даць 
маг чы масць дзі ця ці пра явіць 
свае здоль нас ці, — ад каз вае 
мая су раз моў ца. — Хтось ці хо-
ча ма ля ваць, але з-за фі зіч на га 
не да хо пу яму цяж ка тры маць 
пэн дзаль. Нех та імк нец ца вы-
ра заць з па пе ры фі гур кі, але 
не мо жа ўтрым лі ваць на жні цы. 

Пе да го гі ро бяць усё для та го, 
каб та кія дзе ці ад чу ва лі ся бе 
за па тра ба ва ны мі. Ву чаць іх па-
да ваць па пе ру сяб рам, а рэшт кі, 
што за ста юц ца пас ля ра бо ты, 
ка мя чыць і вы кід ваць у смет ні цу. 
Сло вам, уклю ча юць усіх у агуль-
ны пра цэс.

Вар та да даць, што дзе ці на-
вед ва юць цэнтр да 18 га доў. Ім 
вы да ец ца па свед чан не спе цы-
яль на га ўзо ру аб за кан чэн ні ўста-
но вы. Але і пас ля вы пус ку яны не 
за ста юц ца сам-на сам са сва і мі 
праб ле ма мі. Іх бя руць пад апе ку 
су пра цоў ні кі Цэнт ра са цы яль на-
га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
За год да вы пус ку са цы яль ныя 
пе да го гі пры хо дзяць у ка рэк цый-
ны цэнтр, зна ё мяц ца з бу ду чы мі 
па да печ ны мі, вы ву ча юць іх схіль-
нас ці і звыч кі. На жаль, гэ тых 
дзя цей нель га пра ца ўлад коў ваць 
па ме ды цын скіх па каз чы ках, але 
яны пра цяг ва юць зай мац ца ка-
рыс най спра вай: ма ля ваць, спя-
ваць, тан ца ваць, вы ра заць з дрэ-
ва і па пе ры. І кож ны з нас мо жа 
зра біць крок ім на су страч, унес ці 
па сіль ны ўклад, каб па леп шыць 
іх жыц цё.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Мя дзель скі ра ён

�

Ка лі вас за ці ка ві ла ін фар ма цыя і ў вас уз нік лі пы-
тан ні, пра па но вы, то мо жа це звяр нуц ца ў Цэнтр па тэл.: 
8 (01797) 50 847.

Гра шо вы ах вя ра ван ні пры ма юц ца на раз лі ко вы ра-
ху нак ад дзе ла аду ка цыі рай вы кан ка ма: ЦБУ №619 у 
г. Мя дзел фі лі яла №601 у г. Ма ла дзеч на ААТ «ААБ «Бе-
ла рус банк», код 153001769, УНП: 600097211, даб ра чын ны 
ра ху нак 3642061900278 (для ЦКРН і Р).

КРОК НА СУ СТРАЧ
Ці з'я віц ца ў мя дзель скіх дзя цей-ін ва лі даў аў то бус, за ле жыць ад нас усіх

Даб ра чын насцьДаб ра чын насць  ��

19 августа 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров 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 пред-

ставителя 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

У АР ШАН СКІМ РА Ё НЕ 
ЗА ГА РЭЎ СЯ КАМ БАЙН

Ад бы ло ся гэ та а пер шай га дзі не дня 
ка ля вёс кі Пі сар шчы на. Да мес ца вы-
клі ку бы ла на кі ра ва на аў та цыс тэр на 
па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га 
па ста, якая за бяс печ ва ла па жар ную 
бяс пе ку пры пра вя дзен ні ўбо рач най 
кам па ніі.

Да пры быц ця дзя жур на га ка ра ву ла 
кам бай нер з да па мо гай вог не ту шы це-
ляў спра ба ваў лік ві да ваць за га ран не, тым 
са мым не да пус ціў шы рас паў сюдж ван ня 
агню па ма тор ным ад се ку.

У вы ні ку зда рэн ня ні хто не па цяр пеў, 
сель гас угод дзі не па шко джа ны. Пры чы на 
па жа ру — па ру шэн не пра ві лаў экс плу а та-
цыі элект ра се так і элект ра аб ста ля ван ня 
(ка рот кае за мы кан не элект ра пра вод кі ў 
ма тор ным ад се ку кам бай на).

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ся род абi ту ры ен таў БДУ ўзо ру 
2013 го да ака за лi ся i та кiя 
ўнi ку мы, якiя на бра лi 
ў су ме 399 i 397 ба лаў 
з 400 маг чы мых!

Пад час ня даў няй на ра ды ў Кі раў ні ка 
дзяр жа вы, што да ты чы ла ся перс-
пек тыў раз віц ця бе ла рус кай на ву кі, 
быў уз ня ты цэ лы шэ раг пы тан няў, 
якія ма юць вя лі кае зна чэн не для 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця і 
на ват на цы я наль най бяс пе кі на шай 
кра і ны.

Ко рат ка на га да ем асноў ныя па зі цыі, 
якія вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пер шае і га лоў нае — бе ла рус кая на ву ка 
па він на быць вы раз на за ры ен та ва на на па-
трэ бы ай чын най эка но мі кі і пе ра тва рыц ца ў 
дзейс ны ін стру мент яе ма дэр ні за цыі. На ву ка 
па він на да ваць за па тра ба ва ны пра дукт.

Дру гое — пры яры тэт па ві нен быць на-
да дзе ны пры клад ным да сле да ван ням. На 
фун да мен таль ныя, вель мі ка пі та ла ё міс тыя 
да сле да ван ні ў Бе ла ру сі ня ма срод каў, та-
му ў гэ тай га лі не не аб ход на пад трым лі ваць 
толь кі тыя кі рун кі, па якіх у кра і ны ёсць 
моц ныя на ву ко выя шко лы (оп ты ка, ла зер-
ная фі зі ка, цеп ла фі зі ка, бія ар га ніч ная хі мія 
і ма тэ ры я лаз наў ства).

Трэ цяе — на ву коў цы па він ны пры цяг-
ваць па за бюд жэт нае фі нан са ван не да тых 
да сле да ван няў, якія яны лі чаць перс пек-
тыў ны мі, але якія не атрым лі ва юць дзяр-
жаў най да па мо гі.

Чац вёр тае — не аб ход на ства рыць 
эфек тыў ную і кам пакт ную сіс тэ му ўпраў-
лен ня на ву ко вым раз віц цём, ска ра ціць на-
ву ко вы апа рат.

Га лоў нае па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр-
жа вы — каб на ву ка пра ца ва ла на ка рысць 
раз віц ця эка но мі кі кра і ны — мае не ка то-
рае, але не пра мое да чы нен не да праб-
ле мы раз мя жоў ван ня фун да мен таль най і 
пры клад ной на ву кі. Пад фун да мен таль най 
на ву кай ра зу ме юць да сле да ван ні, на кі ра-
ва ныя на зда бы чу но вых ве даў аб све це, 
ад крыц цё но вых за ко наў і прын цы паў ар га-
ні за цыі ма тэ рыі. Пры клад ныя да сле да ван ні 
на кі ра ва ны на по шук спо са баў пры мя нен ня 
іс ну ю чых ве даў на прак ты цы.

З ад на го бо ку, не па срэд ны эка на міч ны 
эфект да юць як быц цам толь кі пры клад ныя 
да сле да ван ні. З ін ша га бо ку — ка лі не бу-
дзе фун да мен таль ных да сле да ван няў, то 
скарб ні цу ве даў ча ла вец тва нель га бу дзе 
ад наў ляць і са мі маг чы мас ці па спя хо вай 
дзей нас ці пры клад ной на ву кі бу дуць ска-
ра чац ца.

І з гэ та га пунк ту гле джан ня ўсё зда ец ца 
зра зу ме лым: ка лі вы жа да е це эка на міч-
на га эфек ту, то зай май це ся пры клад ны-
мі да сле да ван ня мі, але, каб ад ной чы не 
за стац ца ў мі ну лым ста год дзі, знай дзі це 
так са ма кры ні цы фун да мен таль ных на-
ву ко вых ве даў (ма быць, на між на род най 
пра сто ры). Ад нак прак ты ка ар га ні за цыі га-
лі но вых да сле да ван няў у раз ві тых кра і нах 
све ту па каз вае, што та кой пра мой 
за леж нас ці на са мой спра ве не іс-
нуе.

У асно ве прын цы по ва но вых пра-
дук таў (якія да зва ля юць іх вы твор-
цам атрым лі ваць на пра ця гу ней ка-
га ча су най больш вя лікія пры быт кі) 
заў сё ды зна хо дзяц ца но выя ве ды. 
А гэ та зна чыць, што ёсць шлях для 
та го, каб ар га ні за ваць фун да мен-
таль ныя да сле да ван ні, якія бу дуць 
вы ра шаць прак тыч ныя за да чы. Ка лі 
пе рад на ву коў ца мі ста вяц ца скла-
да ныя праб ле мы і за да чы, якія па-
тра бу юць но вых фун да мен таль ных 
ве даў, то яны вы му ша ны пра во дзіць 
та кія фун да мен таль ныя да сле да ван ні, якія 
ў той жа час бу дуць ства раць пра рыў ны, 
эка на міч на па спя хо вы пра дукт. Доб рыя 
пры кла ды тут — за сва ен не атам най энер-
гіі, раз віц цё авія цыі і кас ма на ўты кі. 

Ка лі мы ста вім пы тан не та кім чы нам, то 
атрым лі ва ец ца, што прак тыч ная ары ен та-
ва насць да сле да ван няў мае да чы нен не да 
па ста ноў кі прак тыч най за да чы (праб ле мы) 
для на ву коў цаў, да пра віль на га за ха ду на іх 
дзей насць. А ўжо яко га ты пу да сле да ван ні 
яны бу дуць пра во дзіць для яго вы ка нан ня 
(фун да мен таль ныя ці не), за ле жыць ад іх 

рэ сурс най за бяс пе ча нас ці і ін шых фак та-
раў.

Та кім чы нам ар га ні за ва на, на прык лад, 
аме ры кан ская фе дэ раль ная кант ракт ная 
сіс тэ ма. Па ры зы ко вых пра ек тах, якія па-
тра бу юць ства рэн ня прын цы по ва но вых 
пра дук таў, яна пра ду гледж вае спе цы яль ны 
тып кант рак таў — кант рак ты, за сна ва ныя 
на па крыц ці рас хо даў (cost reіmbursement 
type contracts). Згод на з ім кант рак тант пас-
ля вы ка нан ня сва іх аба вяз каў атрым лі вае 
поў ную кам пен са цыю па сва іх рас хо дах, а 
так са ма прэ мію звыш та го. Усе фі нан са выя 
ры зы кі ня се дзяр жа ва.

Бе ла русь, вя до ма, не ЗША. Мы па він-
ны ары ен та вац ца не толь кі на дзяр жаў ныя 
па трэ бы ў вы со ка тэх на ла гіч ных пра дук тах 

(асаб лі ва — у ва ен на-пра мыс ло вым комп-
лек се), але, у пер шую чар гу, на па трэ бы 
між на род най эка но мі кі і по пыт з бо ку рын-
ку. А зна чыць, рэ аль ным за каз чы кам для 
бе ла рус кай на ву кі па він на быць пра мыс-
ло васць і сель ская гас па дар ка, а змест за-
ка зу па він ны вы зна чаць тыя па трэ бы, якія 
ўзні ка юць у іх у пра цэ се ма дэр ні за цыі. Для 
та го, каб па спя ваць за раз віц цём між на-
род на га тэх на ла гіч на га рын ку, не аб ход на 
ў пла нах ма дэр ні за цыі пра ду гледж ваць тыя 
ра шэн ні, якія за бяс пе чаць па спя хо васць 
на шых прад пры ем стваў праз 10—20 і 

больш га доў. У гэ тым вы пад ку прад пры ем-
ства бу дзе мець час і маг чы масць зра біць 
за каз на ву ко вым ар га ні за цы ям, а яны — 
пра вес ці не аб ход ныя да сле да ван ні і гэ ты 
за каз вы ка наць.

І вось тут, на мой по гляд, зна хо дзіц ца 
асноў ная су пя рэч насць, якая не да зва ляе 
пра вес ці эфек тыў ную ін тэ гра цыю на ву кі і 
пра мыс ло вас ці (а так са ма аду ка цыі) у на-
шай кра і не.

Сён ня пра гра ма ма дэр ні за цыі бе ла рус-
кай пра мыс ло вас ці пра ду гледж вае ства-
рэн не пла наў па ма дэр ні за цыі амаль што 
на кож ным прад пры ем стве. Аб гэ тым не-
ад ной чы га ва рыў ві цэ-прэм' ер Пётр Пра ка-
по віч. Але ці здоль нае асоб нае прад пры ем-
ства праг на за ваць раз віц цё про філь на га 

рын ку на 10—20 і больш га доў на-
пе рад? На са мой спра ве, у на шай 
кра і не вель мі ня шмат кам па ній рэс-
пуб лі кан ска га ўзроў ню, якія змаг лі 
б вы ка наць та кую за да чу. А на рэ гі-
я наль ным уз роў ні іх амаль ня ма.

Та кім чы нам, эфек тыў насць бе-
ла рус кай на ву кі не па срэд на за ле-
жыць ад эфек тыў нас ці пла на ван ня 
ма дэр ні за цыі бе ла рус кай пра мыс-
ло вас ці, пры чым апош няя вы зна-
ча ец ца якас цю праг на за ван ня і 
пра ек та ван ня раз віц ця між на род-
ных рын каў пра мыс ло вай і ін шай 
пра дук цыі. Так бу ду чае ста но віц ца 
пры чы най ця пе раш ня га.

За ста ец ца спа дзя вац ца, што пры рэа-
лі за цыі тых важ ных пры яры тэ таў раз віц ця 
ай чын най на ву кі, якія вы зна чыў Прэ зі дэнт 
кра і ны, акрэс ле ныя праб ле мы ін тэ гра цыі 
на ву кі і пра мыс ло вас ці бу дуць вы ра ша ны 
спе цы я ліс та мі най леп шым чы нам, а кра і на 
атры мае моц ны на ву ко ва-пра мыс ло ва-аду-
ка цый ны комп лекс, здоль ны за бяс печ ваць 
гла баль нае лі дар ства па шэ ра гу кі рун каў 
раз віц ця на цы я наль най эка но мі кі.

Юрый ЦА РЫК,
па лі тыч ны ана лі тык,

кі раў нік Бе ла рус кай гру пы раз віц ця.

Фун да мен таль насць па ды хо ду да прак тыч ных пы тан няў
Ці па трэб на Бе ла ру сі фун да мен таль ная на ву ка і што не аб ход на, каб на ву коў цы ста лі ру ха ю чай сі лай ма дэр ні за цыі бе ла рус кай эка но мі кі

Ге не раль ны ды рэк тар ДВА «Мінск буд» Мі ка лай 
Мі ла шэў скі лі чыць, што ад ме на за яў на га прын цы пу 
вы дзя лен ня ў ста лі цы зям лі пад бу даў ніц тва шмат-
ква тэр ных да моў ка мер цый ны мі за бу доў шчы ка-
мі не па він на спра ва ка ваць рэз ка га па да ра жан ня 
кош ту жыл ля.

Кі раў нік бу даў ні чай ар га ні за цыі ўпэў не ны, што ін-
та рэс да маг чы мас ці сур' ёз на га па да ра жан ня жыл ля 
ў Мін ску штуч на кімсь ці па да гра ва ец ца.

«Да 2 ты сяч до ла раў за квад рат ны метр цэ ны на стан-
дарт нае жыл лё ў ста лі цы не пад ско чуць, — пад крэс ліў ён. 
— Каб па доб на га не ад бы ло ся, у Мін ску сё ле та не аб ход на 
па бу да ваць 1 млн кв. мет раў, у на ступ ным го дзе — 1,2 
млн. Арэнд нае жыл лё, якое бу ду ец ца ў го ра дзе, так са ма 
па він на зні зіць гэ ты на кал», — да даў спа дар Мі ла шэў скі.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што з во се ні гэ та га го да ў 

Мін ску і аб лас ных цэнт рах участ кі пад бу даў ніц тва 
шмат ква тэр ных жы лых да моў, за вы клю чэн нем аб' ек-
таў па вы ша най кам форт нас ці, бу дуць пра да стаў ляц ца 
без кон кур су толь кі мяс цо вым УКБ. Ка мер цый ныя за-
бу доў шчы кі па він ны бу дуць удзель ні чаць у кон кур се, 
па ра дак пра вя дзен ня яко га рас пра цуе ўрад. Пры гэ тым 
пры ват ныя кам па ніі на пра ця гу го да не ад на ра зо ва 
вы каз ва лі сваю за не па ко е насць тым, што вы лу чэн не 
ім зя мель у ста лі цы пад бу даў ніц тва жыл ля фак тыч на 
спы ні ла ся, што ў бу ду чы ні мо жа вы клі каць дэ фі цыт і, 
ад па вед на, па да ра жан не кош ту квад рат на га мет ра.

Мі ка лай Мі ла шэў скі па ве да міў, што пры ват ныя за бу-
доў шчы кі змо гуць паў на вар тас на ўдзель ні чаць у бу даў-
ніц тве, але пас ля та го, як бу дуць вы пра ца ва ны ад па вед-
ныя пра ві лы ў сіс тэ ме вы дзя лен ня зя мель.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

ЭканомікаЭканоміка  ��

ЗАКУПАЧНАЯ 
ЦА НА НА МА ЛА КО 

«ПАД РАС ЛА»
У Бе ла ру сі з сённяшняга 
дня на 10 пра цэн таў па-
вя лі чваюцца за ку пач ныя 
цэ ны на ма ла ко.

Гэ та пра ду гле джа на па ста-
но вай Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня №34 
ад 1 жніў ня, якая бы ла апуб-
лі ка ва на на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

За ку пач ныя цэ ны на пра дук-
цыю жы вё ла га доў лі, уклю ча ю-
чы ма ла ко, не па вя ліч ва лі ся з 
кра са ві ка мі ну ла га го да. Та му 
ця пе раш няе ра шэн не па він на 
да зво ліць за ха ваць ста ноў чую 
рэн та бель насць про да жу ма ла-
ка, па вя лі чыць вы руч ку сель-
ска гас па дар чых ар га ні за цый. 
Ра зам з тым, яно не па він на 
ака заць знач на га ўплы ву на 
фі нан са вы стан ма ла ка пе ра-
пра цоў чых ар га ні за цый.

У ад па вед нас ці з па ста но-
вай, ца на на ма ла ко га тун ку 
«эк стра» скла дзе 3 млн 537 
тыс. руб лёў за то ну, на ма ла ко 
вы шэй ша га га тун ку — 3 млн 
047 тыс., пер ша га га тун ку — 2 
млн 810 тыс. руб лёў.

Фік са ва ныя цэ ны на ма-
ла ко, што за куп лі ва ец ца для 
дзяр жаў ных па трэб, па вя-
ліч ва юц ца з мэ тай част ко-
ва га па крыц ця вы дат каў на 
вы твор часць сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі, а так са ма 
атры ман ня срод каў для за куп-
кі ма тэ ры яль ных рэ сур саў і 
па га шэн ня крэ ды таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЛЕД ЧЫ КА МІ ТЭТ ПРА ВО ДЗІЦЬ ПРА ВЕР КУ ПА ФАКЦЕ 
СМЕР ЦІ МІН ЧА НІ НА Ў СЛЕД ЧЫМ ІЗА ЛЯ ТА РЫ

«Мас коў скі ра ён ны ад дзел упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па го ра дзе Мін ску пра во-
дзіць пра вер ку па фак ту смер ці ў след чым іза ля та ры ну мар 1 зня во ле на га, мін ча ні на 
1991 го да на ра джэн ня. У рам ках пра вер кі на зна ча ны комп лекс су до вых экс пер тыз», 
— па ве да міў афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па го ра дзе Мін ску 
Аляк сандр Ге ра сі маў. Ра ней на не ка то рых ін тэр нэт-сай тах з'я ві ла ся ін фар ма цыя аб 
тым, што ў след чым іза ля та ры па мёр ма ла ды мін ча нін. Па ве дам ля ец ца, што на яго 
це ле бы лі вы яў ле ны шмат лі кія ран кі і ге ма то мы.

БЕЛ ТА.

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

СУР' ЁЗ НАГА ПА ДА РА ЖАН НЯ ЖЫЛ ЛЯ НЕ БУДЗЕ

Антон Антон ХІЛЬМАНХІЛЬМАН  
за любімым за любімым 
заняткам.заняткам.

Выхаванцы Цэнтра.


