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ШКОЛЬ НАЯ ФІ ЗІ КА: 
ЦЯ ПЕР НЕ ТОЛЬ КІ ТЭ О РЫЯ?

Згод на з Пра гра май раз віц ця агуль най ся рэд няй аду-
ка цыі, на асна шчэн не ву чэб ных ка бі не таў фі зі кі ў бе-
ла рус кіх шко лах пра ду гле джа на вы дат ка ваць у 2013 
го дзе 150 млрд руб лёў. Спе цы я ліс та мі На цы я наль на га 
ін сты ту та аду ка цыі быў рас пра ца ва ны пе ра лік ад па-
вед ных пры бо раў і ін стру мен та рыя, які па ві нен быць 
прад стаў ле ны ў су час ным ка бі не це фі зі кі.

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі вы зна ча ны 222 уста но вы агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі, у якіх пла ну ец ца поў нас цю аб ста ля ваць ка-
бі не ты фі зі кі ў гэ тым го дзе. Як рас ка за лі жур на ліс ту «Звяз ды» ў 
га лоў ным аду ка цый ным ве дам стве, да 1 ве рас ня бу дуць асна-
шча ны 22 ка бі не ты фі зі кі. Згод на з за клю ча ны мі да мо ва мі, на 
13 жніў ня ў рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Гло бус» 
бы ло па стаў ле на 71 най мен не аб ста ля ван ня: мэб ля, ін тэр ак-
тыў ныя дош кі, тэ ле ві за ры, шмат функ цы я наль ныя ўстрой ствы, 
вэб-ка ме ры, ма дэ мы, ма ні то ры, дэ ман стра цый ныя на бо ры па 
элект рыч нас ці, стэн ды, пла ка ты, тэ ле ско пы. Дарэчы, тэ ле ско-
па мі пла ну юць аснас ціць усе 222 шко лы.

За вяр шыць пе ра асна шчэн не ка бі не таў фі зі кі, хі міі і бія ло гіі 
пла ну ец ца да 2016 го да. Згод на з Пра гра май раз віц ця агуль-
най ся рэд няй аду ка цыі, з 2014 па 2016 год на асна шчэн не 
ка бі не таў фі зі кі, хі міі і бія ло гіі пра ду гле джа на вы дат коў ваць 
па 475,5 млрд руб лёў што год.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ТРЫ МАЛЬ НI КАМ КАР ТАК МТБАН КА 
ЦЯ ПЕР ДА СТУП НЫЯ 600 БАН КА МА ТАЎ

Учо ра да парт нёр скай сет кi МТБан ка да лу чыў ся адзiн з 
най буй ней шых бан каў кра i ны — Бел iн вест банк. Та му ця пер 
тры маль нi кi пла цеж ных кар так МТБан ка змо гуць да дат ко-
ва ка рыс тац ца больш чым 600 бан ка ма та мi па ўсёй кра i не, 
уклю ча ю чы ма шы ны бан каў-парт нё раў — Бел iн вест бан ка i 
Бел газп рам бан ка. Да рэ чы, у бан ка ма тах гэ тых дзвюх уста-
ноў уста лёў ва юц ца ана ла гiч ныя ўмо вы па вы да чы на яў ных 
тым, што дзей нi ча лi ў бан ка ма тах «Прi ор бан ка». МТБанк 
рэ ка мен дуе ў су вя зi з гэ тым сва iм клi ен там вы ка рыс тоў-
ваць бан ка ма ты ме на вi та па зна ча ных уста ноў на вы гад ных 
умо вах. Акра мя та го, у бан ка ма тах Прi ор бан ка з 1 ве рас ня 
вы да ча на яў ных бу дзе ажыц цяў ляц ца на агуль ных умо вах. 
МТБанк про сiць улi чыць апош няе пры пла на ван нi сва iх апе-
ра цый з карт ка мi.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

КВА ТЭР НЫЯ ЗЛА ДЗЕІ «ВЫЙ ШЛІ»...
ПРАЗ АКНО

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма ра зам з ка ле га мі з Фрун зен ска га РУ УС ста лі-
цы за тры ма лі се рый ных ква тэр ных зла дзе яў.

На па чат ку ў рай ад дзел мі лі цыі звяр нуў ся з за явай жы хар 
ра ё на, які за спеў у сва ёй ква тэ ры па ву лі цы Па на ма рэн кі двух 
не вя до мых гас цей, што ста ра нна аб шук ва лі яго жыл лё. Злоў-
ле ныя ледзь не за ру ку, зла дзеі па спра ба ва лі збег чы праз 
акно. Гэ та пры тым, што ква тэ ра, дзе яны вы ра шы лі па жы віц ца 
чу жы мі каш тоў нас ця мі, зна хо дзі ла ся на трэ цім па вер се. Пры 
па дзен ні адзін са зла мыс ні каў атры маў траў му на гі. Гас па дар 
ква тэ ры звяр нуў на гэ тую ака ліч насць ува гу апе ра тыў ні каў. 
І ўжо праз два дні су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку ра зам 
з бай ца мі спец пад раз дзя лен ня «Ал маз» за тры ма лі зла дзе яў 
ка ля ўва хо да ў па лі клі ні ку, ку ды яны звяр ну лі ся па да па мо гу. 
Абод ва пры яце лі ўжо бы лі ра ней су дзі мыя, ужы ва юць нар ко-
ты кі. Пра ва ахоў ні кі не вы клю ча юць, што за тры ма ныя мо гуць 
мець да чы нен не да ін шых ана ла гіч ных зла чын стваў. Пры нам сі, 
вя до ма як мі ні мум пра два та кія вы пад кі, але та ды ўла даль ні-
кам бы ла вер ну та іх ма ё масць і яны ў мі лі цыю не звяр та лі ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРЫ СВО І ЛІ СРОД КІ ЎДЗЕЛЬ НІ КАЎ 
ДО ЛЕ ВА ГА БУ ДАЎ НІЦ ТВА

У да чы нен ні да за сна валь ні каў і служ бо вых асоб бу-
даў ні чай кам па ніі та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз-
нас цю «Ан та сам» Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі за вёў 
кры мі наль ную спра ву.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы КДБ, па пя рэд няе да сле да-
ван не па ка за ла, што з мая 2009 го да па жні вень 2013-га ды рэк-
тар кам па ніі, зна хо дзя чы ся ў змо ве з за сна валь ні ка мі, пры сво іў 
гра шо выя срод кі ўдзель ні каў до ле ва га бу даў ніц тва. Гро шы бы лі 
пе ра лі ча ны на ад рас ТАА «Ан та сам» на бу даў ніц тва ква тэр у жы-
лым комп лек се «Са ма цве ты» ва Фрун зен скім ра ё не ста лі цы. Па 
мес цы жы хар ства па да зро ных асоб і ў офі сах пад кант роль ных 
ім ка мер цый ных струк тур кан фіс ка ва на ка ля 18 кг зо ла та ў зліт-
ках Нац бан ка Бе ла ру сі. Уста ноў ле на так са ма на яў насць да ра гіх 
аб' ек таў не ру хо мас ці і транс парт ных срод каў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

З ТРА ВЫ ПО ЛЫ МЯ ПЕ РА КІ НУ ЛА СЯ 
НА АДЗЕН НЕ...

У Са лі гор скім ра ё не шас ці га до вы хлоп чык атры маў 
цяж кія апё кі, рас паль ва ю чы вог ні шча пры да па мо зе 
бен зі ну.

— Ня шчас ны вы па дак ад быў ся ў вёс цы Доў гае, дзе дзі ця 
ра зам з 15-га до вым бра там зна хо дзі ла ся на пад вор ку. У свой 
час хлоп чык не ад ной чы на зі раў, як баць ка пры да па мо зе 
бен зі ну рас паль ваў вог ні шча, і па спра ба ваў паў та рыць яго 
дзе ян ні, — па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. — 
Ка лі ён ад кар коў ваў ёміс тасць, га ру чая вад касць па тра пі ла на 
адзен не. Усё ас тат няе дзі ця вы лі ла на тра ву і за па лі ла. З тра вы 
по лы мя пе ра кі ну ла ся на адзен не. Пры спро бе са ма стой на за-
ту шыць агонь па цяр пе лы і атры маў апё кі 40 пра цэн таў це ла. 
Дзі ця шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен не дзі ця чай 
баль ні цы ў край не цяж кім ста не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ПРЭМ' ЕР» НА 180 МІЛЬ Ё НАЎ РУБ ЛЁЎ
Кант ра бан дыс ты амаль што дня ха ва юць буй ныя пар-
тыі ты ту ню пад ву га лем, які вя зуць у Лат вію.

У рэс пуб лі кан скім пунк це мыт на га афарм лен ня «Бі го са ва-2» 
су пра цоў ні ка мі Ві цеб скай мыт ні быў спы не ны гру за вы чы гу нач-
ны са стаў, які ехаў з Ра сіі ў Лат вію. Пад час агля ду двух паў ва-
го наў пад ву га лем знай шлі 60 ка ро бак з цы га рэ та мі «Прэм' ер» 
бе ла рус кай вы твор час ці з ак цыз ны мі мар ка мі. 30 ты сяч пач каў 
на агуль ную су му 180 міль ё наў руб лёў кан фіс ка ва лі. 

ЗГА РЭЎ АЎ ТА МА БІЛЬ
У Ві цеб ску ноч чу зга рэў аў та ма біль, які на ле жыць 
рэс пуб лі кан ска му ўні тар на му прад пры ем ству «Бел-
пош та».

— Па жар ад быў ся а пя тай га дзі не но чы на ву лі цы Пет ру-
ся Броў кі, ка ля до ма № 9. Аг нём быў зні шча ны аў та ма біль 
«ГАЗ-2705», 2006 го да вы ра бу. Пры спро бе са ма стой на га 
ту шэн ня па жа ру кі роў ца атры маў апё кі рук, га ла вы 1-2 сту-
пе ні, — па ве да мі ла Ма ры на Фан до, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях. Муж чы ну 
шпі та лі за ва лі. Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

П'Я НАЯ ТРА ГЕ ДЫЯ
38-га до вая жы хар ка Лу ні нец ка га ра ё на і трое яе са бу тэль-

ні каў за бі лі 34-га до ва га муж чы ну. Па вод ле вер сіі след ства, 
уся кам па нія спа чат ку гу ля ла ў до ме жан чы ны. За тым уз нік ла 
свар ка, пад час якой да ма і яе ма ла дыя гос ці ста лі збі ваць 
34-га до ва га су жы це ля гас па ды ні до ма. Бі лі ру ка мі і на га мі, 
па куль ня шчас ны не па мёр. Ця пер усе ўдзель ні кі за стол ля 
за тры ма ны. Двое з іх — 1989 го да на ра джэн ня — ра ней ад-
бы ва лі па ка ран не за роз ныя зла чын ствы.

Яна СВЕ ТА ВА.

CІСТЭМА «БЕЛ КАРТ» 
АТРЫ МА ЛА АСОБ НЫ 
ЮРЫ ДЫЧ НЫ СТА ТУС
Дня мі ад бы ло ся пад пі сан не да га во ра аб ства рэн ні 
ЗАТ «Бел карт», за сна валь ні ка мі яко га ста лі: ак-
цы я нер нае та ва рыст ва «Бан каў скі пра цэ сін га вы 
цэнтр», Бе ла рус банк, Бе ла грап рам банк і Бел ін вест-
банк.

Мяр ку ец ца, што ство ра нае та ва рыст ва бу дзе ажыц цяў ляць 
ар га ні за цый нае су пра ва джэн не функ цы я на ван ня пла цеж най 
сіс тэ мы «Бел Карт», яе ме та да ла гіч нае і ін фар ма цый нае за бес-
пя чэн не. Вы лу чэн не аплат най сіс тэ мы «Бел Карт» у асоб ную 
юры дыч ную асо бу па вы сіць яе кі ра валь насць, да зво ліць больш 
ак тыў на дзей ні чаць па пы тан нях стра тэ гіі і апе ра тыў на вы бу-
доў ваць так ты ку, каб уся ляк спры яць раз віц цю рын ку ай чын ных 
пла цеж ных кар так. За ся родж ван не кі ра ван ня ў ру ках вя ду чых 
удзель ні каў сіс тэ мы, ка ар ды на цыя біз нес-па лі ты кі гуль цоў фі-
нан са ва га рын ку дае пад ста вы спа дзя вац ца, што пла цеж ная 
сіс тэ ма «Бел карт» зой ме ста біль на лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў на шай 
кра і не.

Да вед ка «Звяз ды»: за раз до ля «Бел Карт» на рын ку Бе ла ру сі 
скла дае 46,54% па коль кас ці карт у аба ра чэн ні. У склад удзель-
ні каў гэ тай аплат най сіс тэ мы ўва хо дзіць 20 бе ла рус кіх бан каў. 
Бе ла рус банк з'яў ля ец ца ўдзель ні кам сіс тэ мы «Бел Карт» з 1996 
го да. У агуль най до лі эмі та ва ных усі мі бан ка мі кар так «Бел Карт» 
Бе ла рус банк, з аб' ёмам эмі сіі ў 3,3 млн кар так (64%), упэў не на 
зай мае ў кра і не 1-е мес ца.

У прэс-служ бе Бе ла рус бан ка нам па ве да мі лі, што ця пер 
гэ тай фі нан са вай уста но вай пра па ну ец ца шы ро кі спектр кар-
тач ных пра дук таў «Бел Карт», у тым лі ку для дзя цей, сту дэн таў 
і кар па ра тыў ных клі ен таў. Асаб лі вым пос пе хам ка рыс та юц ца 
ашчад ныя карт кі, якія да зва ля юць атрым лі ваць да дат ко вы 
да ход у вы гля дзе па вы ша на га пра цэн та на су му гра шо вых 
срод каў на ра хун ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

Печати, свидетельства о государственной регистрации, уставные до-
кументы ООО «МакКон-С», ООО «Пирамида плюс», ЧТУП «Тогак и К», 
ИЧПТУП «РадимичГруп», ИП Шинкевича Александра Сергеевича считать 
недействительными в связи с их утерей. УНП 191145300

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Пры гэ тым до сыць скла да ная і пра-

цяг лая па ча се пра цэ ду ра атры ман ня ІП РІ 
не заў сё ды га ран туе пра ца ўлад ка ван не. 
Звя за на гэ та з тым, што рэ ка мен да цыі 
фар мі ру юц ца дак та ра мі-экс пер та мі па ін-
струк цы ях і пе ра лі ках пра фе сій, якія ста но-
вяц ца са ста рэ лы мі яшчэ да іх сцвяр джэн-
ня, — ак цэн туе ўва гу Сяр гей Драз доў скі. 
— І як мы пе ра кон ва ем ся, да стат ко вых 
ме ха ніз маў аба ро ны і кам пен са цыі з бо ку 
пра ва вой сіс тэ мы тут ня ма.

Як аба ра ніць пра цоў ныя 
пра вы ін ва лі ду?

Сяр гей Драз доў скі пе ра ка на ны, што ў 
роз ных сфе рах у роз ных рэ гі ё нах кра і ны 
ўзні кае мност ва та кіх спрэч ных пра цоў ных 
сі ту а цый. Ад нак, як пра ві ла, скар дзіц ца 
лю дзі па чы на юць, толь кі ка лі «на кі пе ла». 
Лю дзі з ін ва лід нас цю ня рэд ка за бы ва юць, 
што ма юць та кія ж пра вы на пра цу, як і ўсе 
ас тат нія. І ка лі гэ тыя пра вы па ру ша юц ца, 
заў сё ды ёсць маг чы масць іх аба ра ніць. Ці 
ха ця б па спра ба ваць гэ та зра біць.

Як па во дзіць ся бе ча ла ве ку пры па ру-
шэн ні яго пра цоў ных пра воў, ку ды лепш 
звяр нуц ца, мы па пра сі лі рас ка заць юрыс-
та Але га ГРАБ ЛЕЎ СКА ГА.

Дык вось, ка лі вы лі чы це, што ва шы 
пра цоў ныя пра вы па ру ша ны, то ма е це 

пра ва звяр нуц ца ў на ступ ныя ін стан-
цыі:

— У ка ле гію ад ва ка таў па пра ва вую да-
па мо гу. Гэ ты крок па ды хо дзіць і для тых, хто 
мае на мер пра ца ўлад ка вац ца, і для тых, хто 
ўжо пра цуе. Ка ле гія ад ва ка таў бяс плат на 
аказ вае юры дыч ную да па мо гу: па зоў ні кам 
— у су дах пер шай ін стан цыі пры вя дзен ні 
спраў, звя за ных з пра цоў ны мі пра ва ад но-
сі на мі; ін ва лі дам пер шай і дру гой гру пы — 
вус ныя кан суль та цыі, якія не па тра бу юць 
азна ям лен ня з да ку мен та мі.

— У праф са юз па пра ва вую да па мо гу. 
Не вар та грэ ба ваць та кой маг чы мас цю.

— У не ка мер цый ныя ар га ні за цыі і 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі. На прык лад, 
у Офіс па пра вах лю дзей з ін ва лід нас цю, 
які аказ вае пра ва вую да па мо гу. Зва рот 
у СМІ так са ма мо жа быць вель мі дзейс-
ным.

— На юры дыч ныя ін тэр нэт-рэ сур сы. 
Сён ня вя лі кая коль касць пра ва вых сай таў 
пра па ну юць ан лайн-кан суль та цыі.

— У пра ку ра ту ру са скар гай на дзе ян-
ні ці, на ад ва рот, бяз дзей насць служ бо вай 
асо бы, ар га ні за цыі, прад пры ем ства, уста-
но вы. У вы пад ку вы яў лен ня па ру шэн ня пра-
ку рор мае пра ва вы нес ці прад стаў лен не аб 
лік ві да цыі па ру шэн ня за ка на даў ства.

— У Дэ парт амент 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 са скар гай 
аль бо за явай. Гэ та — спе цы яль на ўпаў-
на ва жа ны ор ган на гля ду за вы ка нан нем 
за ка на даў ства аб пра цы.

— Да вы шэй ста я чых асоб. Ёсць маг-
чы масць на кі ра ваць скар гі вы шэй шым 
служ бо вым асо бам і ў вы шэй ста я чыя 
служ бо выя ар га ні за цыі. На прык лад, ка-
лі прад пры ем ства ўва хо дзіць у струк ту ру 
яко га-не будзь мі ніс тэр ства, мо жа быць 
эфек тыў ным зва рот са скар гай да мі-
ніст ра.

— Cа скар га мі ў ін шыя дзярж ор га ны, 
якім на ўпрост хоць і не пад па рад коў ва ец-
ца суб' ект, што па ру шыў пра цоў ныя пра-
вы, але якія ма юць уплыў. Ка лі па ру шэн не 
пра воў ча ла ве ка мае ан ты кан сты ту цый ны 
ха рак тар, мож на звяр нуц ца са скар гай у 
Кан сты ту цый ны Суд. І хоць ён не ўпаў на-
ва жа ны рэ ага ваць на зва ро ты фі зіч ных 
асоб, за фік са ва ны вы пад кі, ка лі ім раз гля-
да юц ца та кія скар гі.

— У суд з іс ка вай за явай аб ад наў лен ні 
па ру ша ных пра воў. Як пра ві ла, да скла-
дан ня іс ка вай за явы па тра бу ец ца вы ка-
нан не аба вяз ко вых да су до вых пра ва вых 
пра цэ дур (у за леж нас ці ад кан крэт най сі-
ту а цыі), та му важ на знай сці маг чы масць 
атры ман ня ква лі фі ка ва най пра ва вой да-
па мо гі.

Свят ла на БУСЬ КО.

17 жніў ня ў бе ла рус кім Аст-
раў цы прай шлі гра мад скія 
слу хан ні, пры све ча ныя пы-
тан ням бяс пе кі бу даў ніц тва 
атам най элект ра стан цыі ў 
на шай кра і не.

Слу хан ні прай шлі на ват больш 
чым прос та прад ка заль на. У па-
пя рэд нія два га ды бе ла рус кі бок 
пры няў усе не аб ход ныя на ма ган-
ні ў рам ках сва іх між на род ных 
аба вя за цель стваў для ін фар-
ма ван ня кам пе тэнт ных ор га наў 
Літ вы. І 17 жніў ня бе ла ру сы на 
вы со кім уз роў ні ар га ні за ва лі і 
пра вя лі ме ра пры ем ствы.

Лі тоў скі бок пас ля доў на іг на-
ра ваў свае між на род ныя аба вя за-
цель ствы ў да чы нен ні да Бе ла ру сі, 
а так са ма да ўлас на га на сель ніц-
тва і ўся ляк за цяг ваў і са ба та ваў 
за вяр шэн не па га джаль ных пра цэ-
дур. І 17 жніў ня афі цы йныя прад-
стаў ні кі Літ вы ад мо ві лі ся пры маць 
удзел у слу хан нях. З Літ вы пры-
еха лі жур на ліс ты, за ці каў ле ныя 
экс пер ты і гра мад скія дзея чы, 
вы слу ха лі бе ла рус кі бок, за да лі 
свае ча ка ныя пы тан ні і атры ма лі 
на іх ча ка ныя пра фе сій ныя ад ка зы 
(якія, да рэ чы, ужо агуч ва лі ся і на-
кі роў ва лі ся ў Літ ву шмат ра зоў, у 
тым лі ку — на лі тоў скай мо ве).

За тым ба кі аб мя ня лі ся так-
са ма ча ка ны мі за ява мі, ні як не 
звя за ны мі са змес там слу хан-
няў. МЗС Літ вы ў асо бе мі ніст ра 
Лі на са Лін кя ві чу са за яві ла, што 
бе ла ру сы «зла дзі лі шоу» і не 
вы кон ва юць свае між на род ныя 
аба вя за цель ствы, та му, маў ляў, 
лі тоў скія чы ноў ні кі пра іг на ра ва-
лі слу хан ні. Бе ла ру сы ж ра ней 
яшчэ раз па цвер дзі лі сваю пры-
хіль насць да вы ка нан ня між на-
род ных аба вя за цель стваў і ад-
кры тасць у пра цэ се бу даў ніц тва 
Аст ра вец кай АЭС.

На пя рэ дад ні слу хан няў мы 
ўжо пі са лі пра тое, што лі тоў скі 
бок, хут чэй за ўсё, за ха вае сваю 
не кан струк тыў ную па зі цыю. Але 
за раз, на наш по гляд, з'я ві ла ся 
пад ста ва, каб удак лад ніць гэ тае 
ба чан не.

З ад на го бо ку, дзе ян ні Віль-
ню са пра дык та ва ны ка рыс лі вы-
мі ін та рэ са мі. Ка лі ў пра ект ныя 
тэр мі ны бу дзе ство ра на Бе ла рус-
кая АЭС, то бу даў ніц тва ўлас най, 
лі тоў скай АЭС у Ві са гі не бу дзе 
ўжо не мэ та згод ным. У па доб ным 
клю чы лі тоў скі бок ужо фак тыч на 
са рваў бу даў ніц тва Бал тый скай 
АЭС у Ка лі нінг ра дзе. Тут на шы 
су се дзі су мес на з Поль шчай і 

Лат ві яй за яві лі, што не бу дуць 
куп ляць элект ра энер гію з ра-
сій ска га анк ла ва, тым са мым 
па зба віў шы пра ект экс парт ных 
перс пек тыў. Та кім чы нам, у Віль-
ню са быц цам бы свая пас ля доў-
ная лі нія.

Але з дру го га бо ку, ёсць у 
гэ тай спра ве ад на не сты коў ка. 
Боль шасць лі тоў цаў на ня даў нім 
рэ фе рэн ду ме ўжо вы ка за ла ся су-
праць бу даў ніц тва ў Літ ве ўлас най 
АЭС. І гэ тае ра шэн не вы му ша на 
бы ла пры знаць прэ зі дэнт кра і ны 
Да ля Гры баў скай тэ. У чым жа 
та ды сэнс да лей ша га са ба та жу 
пра ек та Бе ла рус кай АЭС?

Мне ча мусь ці ду ма ец ца, што 
сэнс як раз у са мім са ба та жы. За-
да ча лі тоў ска га МЗС — пра ду хі-
ліць рэа лі за цыю і бе ла рус ка га, і 
ра сій ска га пра ек таў. Пры тым, 
што лі тоў скі пра ект бу даў ніц тва 
АЭС так са ма рэа лі зоў вац ца не 
бу дзе. І ўсе гэ та ве да юць.

Спра ва ў тым, што ства рэн не 
лю бой буй ной АЭС іс тот на зме-
ніць энер ге тыч ны ба ланс у рэ гі ё-
не і між во лі ста не ім пуль сам для 
яго пра мыс ло ва га раз віц ця. Але 
Літ ва ад пра мыс ло ва га раз віц ця 
ад мо ві ла ся даў но і не зва рот на, 
пе рай шоў шы да іс на ван ня ў рэ-

жы ме міг ра цый на-да та цый най 
эка но мі кі. А буй ным гуль цам у 
ЕС і ўплы во вым па за рэ гі я наль-
ным дзяр жа вам пра мыс ло вае 
раз віц цё ў Цэнт раль най Еў ро пе 
ўво гу ле не трэ ба: свая пра мыс-
ло васць не да за гру жа на. Па трэб-
ны толь кі рын кі збы ту, тан ная 
ра бо чая сі ла і па лі ты кі, якія ах-
вот на ўвяз ва юц ца ў геа па лі тыч-
ныя аван ту ры, — як раз тое, што 
да дуць па збаў ле ныя ін дуст рыі і 
ўлас най энер ге ты кі кра і ны Цэнт-
раль най і Ус ход няй Еў ро пы.

Та му раз ва жаць аб пас ля доў-
нас ці і ра цы я наль нас ці лі тоў ска га 
бо ку ў сі ту а цыі, якая за раз скла-
ла ся, бес сэн соў на.

Сэнс мае толь кі ад но: пе рай сці 
да ак тыў на га эта пу бу даў ніц тва 
АЭС, па маг чы мас ці ска ра ча ю чы 
тэр мі ны рэа лі за цыі пра ек та (вя-
до ма, не ў шко ду бяс пе цы). І праз 
пяць га доў вый сці на прын цы по-
ва но вы ўзро вень энер ге тыч най 
за бяс пе ча нас ці рэ гі ё на, ства рыў-
шы ўмо вы для ін дуст ры яль на га і 
пра мыс ло ва га ад ра джэн ня Цэнт-
раль най Еў ро пы.

Юрый ЦА РЫК, 
па лі тыч ны ана лі тык, 

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

НА ПЕ РАД, ДА ГЕА ПА ЛІ ТЫ КІ МІР НА ГА АТА МА!

Рэха падзеіРэха падзеі  ��

— Люд мі ла Аляк санд раў на, 
рас ка жы це аб асноў ных прын-
цы пах зда ро ва га хар ча ван ня. 
Ці ад роз ні ва юц ца гэ тыя пра-
ві лы для роз ных уз рос та вых 
груп на сель ніц тва?

— Асноў ныя прын цы пы ра-
цы я наль на га хар ча ван ня рас-
пра ца ва ны Су свет най ар га ні за-
цы яй ахо вы зда роўя. Іх пяць, і 
згод на з імі хар ча ван не па він на 
быць уме ра ным, зба лан са ва ным 
па не за мен ных хар чо вых рэ чы-
вах, ча ты рох ра зо вым, пры чым 
кож ны пры ём ежы пра ду гледж-
вае па раў наль на не вя лі кую яе 
коль касць, раз на стай ным і паў-
на цэн ным. Апош ня му прын цы-
пу на да ец ца асаб лі вае зна чэн-
не. Га лоў нае тут — што дзён нае 
ўжы ван не све жай ага род ні ны, 
са да ві ны і зе ля ні ны.

Гэ тыя прын цы пы ўні вер саль-
ныя, і ка лі іх за хоў ваць, то ва ўсіх 
груп на сель ніц тва ёсць шанц па-
збег нуць праб лем з ліш няй ва-
гой. Ка лі ж га ва рыць аб нор мах 
фі зі я ла гіч ных па трэб нас цяў у 
хар чо вых рэ чы вах і энер гіі, то 
яны, вя до ма, роз ныя для муж-
чын і жан чын, дзя цей і пад лет-
каў. У Бе ла ру сі рас пра ца ва ны 
та кія нор мы, іх мож на знай сці ў 
дзяр жаў ным нар ма тыў ным да-
ку мен це, які вы зна чае ве лі чы ні 
ап ты маль ных па трэб нас цяў у 
хар чо вых рэ чы вах і энер гіі для 
роз ных груп на сель ніц тва.

— Па ста тыс ты цы мі ну ла га 
го да, амаль 30 пра цэн таў бе ла-
ру саў па ку ту юць ад атлус цен-
ня. Асаб лі ва ак ту аль ная гэ та 
праб ле ма ад нос на дзя цей і мо-
ла дзі. Якія шля хі яе вы ра шэн ня 
вы ба чы це? Як сфар мі ра ваць 
пры выч кі зда ро ва га хар ча ван-
ня ў дзі ця ці?

— Дзі ця чае атлус цен не да во лі 
ак ту аль ная праб ле ма, па коль кі 
вя дзе да сур' ёз ных па ру шэн няў 
як фі зіч на га, так і псі хіч на га зда-
роўя дзі ця ці.

На ву чыць дзя цей ес ці ка-
рыс ную і зда ро вую ежу ня прос-
та. У 2011-2012 га дах у рам ках 

дзяр жаў най на ву ко вай пра гра-
мы «Дзі ця чае хар ча ван не» мы 
да сле да ва лі спа жы вец кія гус ты 
на ву чэн цаў пры вы ба ры пра-
дук таў хар ча ван ня. Ака за ла ся, 
што хар чо выя гус ты пад лет каў з 
ся рэд ніх школ го ра да Мін ска — 
гэ та фаст фуд, ла сун кі, паў фаб-
ры ка ты глы бо кай тэх на ла гіч най 
апра цоў кі, са лод кая га зі роў ка, 
энер ге тыч ныя на піт кі, чып сы. На 
гэ та на клад ва ец ца не рэ гу ляр нае 
хар ча ван не, ад на стай ная ежа, 
пе ра вы шэн не коль кас ці ежы, ся-
дзя чы спо саб жыц ця пе рад кам-
п'ю та рам. Як вы нік, на зі ра ец ца 
па ве лі чэн не коль кас ці дзя цей з 
ліш няй ва гой.

Пра ве дзе ныя апы тан ні ся род 
баць коў па каз ва юць, што толь кі 
10 пра цэн таў з іх усве дам ля юць, 
што хар ча ван не аказ вае сур' ёз ны 
ўплыў на зда роўе, і пры ві ва юць 
куль ту ру зда ро ва га хар ча ван ня 
пад рас та ю ча му па ка лен ню. Та му 
каб дзе ці рас лі зда ро вы мі, у пер-
шую чар гу са мі баць кі па він ны 
на ву чыц ца пра віль на хар ча вац-
ца і на ву чыць гэ та му сва іх дзя-
цей. Уваж лі вы пад бор пра дук таў, 
пра віль на ар га ні за ва ны рэ жым 
хар ча ван ня, кант роль за коль-
кас цю і якас цю ежы, сты му ля цыя 
ру халь най ак тыў нас ці — гэ та тое 
ня мно гае, што да па мо жа дзі ця ці 
ў да лей шым быць зда ро вым ча-
ла ве кам.

— Якія сма ка выя гус ты ў бе-
ла ру саў? Якія пра дук ты яны 
час цей за ўсё спа жы ва юць, а 
ча го не да яда юць?

— Бе ла ру сы з-за сва іх пры вы-
чак ужы ва юць больш, чым трэ ба, 
тлус тых ма лоч ных і мяс ных пра-
дук таў. Пры чым мя са мы час цей 
ядзім не ў на ту раль ным вы гля-
дзе, а ў вы гля дзе раз на стай ных 
са сі сак і каў бас, у якіх — 30-40 
пра цэн таў тлу шчу. Хле ба, бу ла-
чак з му кі вы шэй ша га га тун ку, 
буль бы ў на шым ра цы ё не так-
са ма за ліш не, а вось ага род ні-
ны, са да ві ны, зе ля ні ны, зла каў, 
ры бы і мо рап ра дук таў мы не да-
яда ем. Акра мя та го, вель мі лю-

бім са лод кае і пры ву ча ем да яго 
дзя цей.

У на шым ра цы ё не пе ра ва жа-
юць на сы ча ныя жы вёль ныя тлу-
шчы і лёг кія вуг ля во ды. Як вы нік, 
згод на з пра ве дзе ны мі да сле-
да ван ня мі, бе ла ру сы, асаб лі ва 
пад лет кі і лю дзі ста ла га ўзрос ту, 
ад чу ва юць не да хоп не толь кі ў 
ві та мі нах А, D, С, В1, В2, фо лі е-
вай кіс ла це, але так са ма ў хар чо-
вых ва лок нах, по лі не на сы ча ных 
тлус тых кіс ло тах, мі не раль ных 
рэ чы вах, та кіх як маг ній, каль-
цый, жа ле за, ёд, се лен.

— Апош нім ча сам ста ла 
мод на ад маў ляц ца ад ужы ван-
ня мя са і ста на віц ца ве ге та ры-
ян цам або сы ра едам. Плю сы і 
мі ну сы та ко га хар ча ван ня, якія 
ёсць су праць па ка зан ні?

— Ад но сі ны да ве ге та ры ян-
ства не ад на знач ныя на ват ся род 
спе цы я ліс таў. Ад ны да след чы кі 
пры зна юць ве ге та ры ян скую ды-
е ту адэ кват най, ін шыя па цвяр-
джа юць, што ў ра цы ё не ў аба-
вяз ко вым па рад ку па ві нен быць 
бя лок жы вёль на га па хо джан ня. 
Ад на знач на мож на сцвяр джаць, 
што доў гае пры мя нен не стро-
га га ве ге та ры ян ства, пры якім 
вы клю ча юц ца лю быя ві ды мя са 
жы вё лы, пту шак, рыб, мо рап ра-
дук ты, а так са ма ма ла ко і ма-
лоч ныя пра дук ты, яй кі, з га да мі 
пры во дзіць да рэз ка га дэ фі цы ту 
жа ле за, цын ку, каль цыю, ві та мі-
наў А, В2, В12, D, не за мен ных амі-
на кіс лот. Хоць коль касць жа ле за, 
ме дзі, цын ку ў ра цы ё нах стро гіх 
ве ге та ры ян цаў мо жа быць да-
стат ко вай, але за сва яль насць 
іх з рас лін ных пра дук таў ніз кая. 

На ват у зда ро вых лю дзей, якія 
вы клю чы лі са свай го ра цы ё ну 
ўсе пра дук ты жы вёль на га па хо-
джан ня, мо гуць раз ві вац ца дыс-
бі ёз, гі па ві та мі ноз і бял ко вая не-
да стат ко васць.

Уліч ва ю чы, што ве ге та ры-
ян ства не мо жа за бяс пе чыць 
па вы ша ную па трэб насць у лёг-
ка за сва яль ным каль цыі, у жан-
чын у пе ры яд пост ме на паў зы 
і ў па жы лых лю дзей вы со кая 
ры зы ка раз віц ця астэ а па ро зу. 
Так са ма вя до ма, што лёг ка за-
сва яль нае жа ле за зна хо дзіц ца 
толь кі ў пра дук тах жы вёль на-
га па хо джан ня, не да хоп яго ў 
ве ге та ры ян скай ды е це мо жа 
пры во дзіць да раз віц ця жа ле-
за дэ фі цыт най ане міі. Та кім чы-
нам, стро гае ве ге та ры ян ства 
нель га лі чыць ра цы я наль ным 
хар ча ван нем для дзя цей, пад-
лет каў, ця жар ных жан чын, кор-
мя чых ма ці, па жы лых лю дзей, 
спарт сме наў.

— Як вы ацэнь ва е це бе ла-
рус кі ры нак пра дук таў зда ро-
ва га хар ча ван ня і ці шы ро ка 
прад стаў ле ны пра дук ты для 
алер гі каў, лю дзей, хво рых на 
дыя бет?

— Ры нак зда ро ва га хар ча-
ван ня ў Бе ла ру сі толь кі па чы нае 
раз ві вац ца. Але яго важ насць і 
перс пек тыў насць усве дам ля юць 
усе, хто зай ма ец ца вы твор час цю 
і про да жам та кіх пра дук таў.

Да пра дук таў зда ро ва га хар-
ча ван ня ад но сяць ар га ніч ныя, 
функ цы я наль на га пры зна чэн ня 
і БА Ды. Ар га ніч ны мі або эка ла-
гіч на чыс ты мі пра дук та мі на зы-
ва юць тыя, што атры ма ны ў на-

ту раль ных умо вах без вы ка ры-
стан ня ГМ-тэх на ло гій, хі міч ных 
угна ен няў, гар мо наў рос ту, хар-
чо вых да ба вак. Ця пер у Бе ла ру сі 
ад сут ні чае пра ва вая ба за, якая 
да ты чыц ца ар га ніч най вы твор-
час ці, ня ма дзяр жаў ных стан дар-
таў і ад па вед ных тэх на ла гіч ных 
нар ма ты ваў. Па куль што ні вод-
нае сель гас прад пры ем ства ў на-
шай кра і не не мае сер ты фі ка та 
на вы пуск та кой пра дук цыі. Та му 
сур' ёз на га ва рыць аб на яў нас ці 
ар га ніч ных пра дук таў на па лі цах 
на шых ма га зі наў лі чу не аб грун-
та ва ным.

На рын ку функ цы я наль ных 
пра дук таў сі ту а цыя ін шая. У 2007 
го дзе ў Бе ла ру сі за цвер джа ны 
і ўве дзе ны ў дзе ян не стан дарт, 
які ўста наў лі вае тэр мі ны і па няц-
ці ў гэ тай га лі не. Так, функ цы я-
наль ным лі чыц ца пра дукт хар-
ча ван ня, аба га ча ны фі зі я ла гіч на 
функ цы я наль ны мі ін грэ ды ен та-
мі для за ха ван ня і па ляп шэн ня 
зда роўя. Ры нак та кіх пра дук таў 
у на шай кра і не ак тыў на фар мі-
ру ец ца. Умоў на яны прад стаў ле-
ны не каль кі мі гру па мі, ся род якіх 
мож на ад зна чыць збож жа выя, 
ма лоч ныя пра дук ты і без ал ка-
голь ныя на піт кі.

Ад нос на вы твор час ці ў Бе-
ла ру сі пра дук таў для ля чэб на га 
хар ча ван ня пы тан не за ста ец ца 
ад кры тым. Яны ства ра юц ца на 
сты ку ды е та ло гіі і фар ма ка ло гіі 
для ля чэн ня і пра фі лак ты кі са-
цы яль на знач ных за хвор ван няў, 
на прык лад, та кіх як алер гія і дыя-
бет. Пры гэ тым функ цы я наль ныя 
ін грэ ды ен ты, да баў ле ныя ў та-
кія пра дук ты, па він ны да ка заць 
сваю ме ды цын скую пе ра ва гу ў 
стан дар ты за ва ных клі ніч ных да-
сле да ван нях.

— Ці з'яў ля юц ца та кі мі ўжо 
не бяс печ ны мі пра дук ты, якія 
змя шча юць транс ген ныя рэ-
чы вы, як аб гэ тым га во раць 
не ка то рыя СМІ? Якая іх до ля 
на бе ла рус кім рын ку?

— Спрэч кі аб бяс пе цы для 
ар га ніз ма ча ла ве ка пра дук таў 
хар ча ван ня на асно ве ген на-ма-
ды фі ка ва ных аб' ек таў вя дуц ца 
ва ўсім све це. Ад нак па куль што 
ні ў пра ціў ні каў, ні ў пры хіль ні каў 
ГМА ня ма да стат ко вай коль кас ці 
ар гу мен таў і на ву ко вых фак таў 
па гэ тым пы тан ні.

Ра зам з тым, у Бе ла ру сі рас-
пра ца ва на і бес пе ра пын на ўдас-
ка наль ва ец ца сіс тэ ма кант ро лю 
за аба ро там ГМА, якая ўка ра нё на 
ў прак ты ку дзяр жаў на га на гля ду, 

сан эпі днаг ля ду, аг ра пра мыс ло-
ва га комп лек су кра і ны, мыт най 
служ бы і ін шых за ці каў ле ных ве-
дам стваў.

Іс нуе так са ма пе ра лік хар чо-
вай сы ра ві ны і пра дук таў хар ча-
ван ня, якія пад ля га юць кант ро лю 
за на яў нас цю ў іх ГМ-скла даль-
ні каў. У яго ўклю ча ны пра дук-
ты з ге не тыч на ма ды фі ка ва най 
соі і ку ку ру зы. У ад па вед нас ці з 
па ста но вай Саў мі на та кія пра-
дук ты пад ля га юць аба вяз ко вай 
мар кі роў цы з па зна чэн нем звес-
так аб тым, што яны з'яў ля юц ца 
ге не тыч на ма ды фі ка ва ны мі або 
ў іх са ста ве ёсць та кія кам па-
не нты.

Ма ні то рын га выя да сле да ван ні 
па каз ва юць, што коль касць пра-
дук цыі, якая змя шчае ГМА, на 
рын ку Бе ла ру сі ад нос на не вя лі-
кая і ў апош нія га ды за хоў ва ец ца 
на ўзроў ні 1 пра цэн та. Так што ні 
аб якой пе ра ва зе ГМА над тра-
ды цый най пра дук цы яй не мо жа 
быць і раз мо вы.

— Куп ля ю чы пра дук ты ў ма-
га зі не, на што трэ ба звяр нуць 
асаб лі вую ўва гу, у тым лі ку ў 
рад ку «са стаў»?

— Ка лі га ва рыць аб хар чо вых 
да баў ках, якія ўва хо дзяць у са-
стаў пра дук ту, то ні чо га ліш ня га 
ту ды не да ба вяць. Ка лі пра дукт 
да зво ле ны для вы ка ры стан ня, 
ён апры ёры бяс печ ны для нас, 
ня хай гэ та бу дзе ГМА, хар чо выя 
да баў кі, фар ба валь ні кі, эмуль га-
та ры, ста бі лі за та ры і г.д. Іх да-
баў ля юць роў на столь кі, коль кі 
па трэб на для да сяг нен ня тэх на-
ла гіч на га эфек ту, і гэ та вель мі 
стро га кант ра лю ец ца дзяр жа вай 
у роз ных акрэ ды та ва ных ла ба-
ра то ры ях.

А вось на што са праў ды трэ ба 
звяр таць ува гу пры куп лі, дык гэ-
та на тэр мін пры год нас ці пра дук-
ту, та му што ка лі ён скон чыў ся, 
пра дукт мо жа стаць не бяс печ-
ным для зда роўя. Пас ля куп лі 
трэ ба аба вяз ко ва па гля дзець на 
эты кет цы, як за хоў ваць пра дукт, 
пры якой тэм пе ра ту ры, коль кі яго 
мож на за хоў ваць пас ля ад крыц-
ця. І, вя до ма, час цей за гля даць 
у ха ла дзіль нік, на во дзіць там па-
ра дак, та му што на ват ка лі мы 
куп ля ем пер ша па чат ко ва бяс-
печ ныя пра дук ты, яны мо гуць 
на нес ці шко ду на ша му зда роўю 
пры ня пра віль ным за ха ван ні і 
ўжы ван ні.

Хрыс ці на РА ША НОК,
БЕЛ ТА.

РЫ НАК ЗДА РО ВА ГА ХАР ЧА ВАН НЯ
На род ная муд расць га во рыць: усе на шы хва ро бы ад нер ваў. 
Але тут вар та бы ло б да даць — і ад ня пра віль на га хар ча ван ня. 
На ша са ма ад чу ван не за ле жыць не па срэд на ад та го, што мы 
ядзім, але не ўсе на да юць гэ та му асаб лі вае зна чэн не. Аб тым, 
якім па ві нен быць пра віль ны ра цы ён хар ча ван ня, як сфар-
мі ра ваць яго ў дзя цей, дзе ў Бе ла ру сі знай сці «зда ро выя» 
пра дук ты і ка лі ў рэс пуб лі цы з'я віц ца Кан цэп цыя зда ро ва га 
хар ча ван ня, ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА раз маў ляе з на чаль ні кам 
ад дзе ла хар ча ван ня На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра На цы я-
наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па хар ча ван ні кан ды да там 
бія ла гіч ных на вук Люд мі лай Мель ні ка вай.

АБАРАНІЦЬ ПРА ЦОЎ НЫЯ ПРА ВЫ 
ЧА ЛА ВЕ КА З ІН ВА ЛІД НАС ЦЮ

ВУ ЧО БА Ў АЎ ТА ШКО ЛАХ У 2013 ГО ДЗЕ 
ЗНАЧ НА ДА РА ЖЭЦЬ НЕ БУ ДЗЕ

Пад стаў для знач на га па вы шэн ня кош ту ў бе ла рус кiх аў та шко лах 
ня ма, па ве да мiў ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА на чаль нiк ад дзе ла бяс пе кi транс-
парт най дзей нас цi ўпраў лен ня тэх нiч най па лi ты кi Мi нiс тэр ства транс-
пар ту i ка му нi ка цый Бе ла ру сi Па вел БРЭЧ КА, ка мен ту ю чы пла ны па 
аб ста ля ван нi ву чэб ных аў та ма бi ляў вi дэа рэ гiст ра та ра мi i маг чы мы ў 
су вя зi з гэ тым рост цэн на ву чо бу.

Урад Бе ла ру сi за цвер дзiў план ра бо ты па ўдас ка на лен нi сiс тэ мы пад рых-
тоў кi ва дзi це ляў ме ха нiч ных транс парт ных срод каў. Пад рых тоў ка змя нен няў 
у СТБ 1567-2005 «Сро дак транс парт ны ву чэб ны ме ха нiч ны. Па тра ба ван нi 
да да дат ко ва га аб ста ля ван ня i ме та ды пра вер кi», ся род якiх мо жа ака зац ца 
прад пi сан не па вi дэа рэ гiст ра та рах, ад не се на на сне жань гэ та га го да. «Я не 
ду маю, што пра ект з'я вiц ца ра ней», — ска заў на чаль нiк ад дзе ла.

«У гэ тым го дзе кур сан таў у аў та шко лах па вы шэн не апла ты з-за па-
тра ба ван няў па асна шчэн нi аў та ма бi ляў но вы мi пры бо ра мi не за кра не», 
— за пэў нiў ён. «Ра зам з тым, ка лi бу дзе пры ня та ра шэн не аб паў сюд ным 
вы ка ры стан нi та кiх устрой стваў, пэў нае па ве лi чэн не кош ту на ву чан ня пас ля 
маг чы ма», — за ўва жыў спе цы я лiст.

Па вел Брэч ка пад крэс лiў, што пры ста ноў чым вы ра шэн нi пы тан ня аб 
да дат ко вым асна шчэн нi ву чэб ных аў та ма бi ляў трэ ба, каб бюд жэт ныя ар-
га нi за цыi за кла лi срод кi на за куп ку аб ста ля ван ня. «Але на ват ка лi з'я вяц ца 
но выя па тра ба ван нi, хтось цi за хо ча па вы шаць цэ ны, хтось цi — не. Не ка то-
рыя мо гуць за кошт свай го пры быт ку ад на ча со ва ўнес цi па трэб ную су му, 
а кошт на ву чан ня па кi нуць на ра ней шым уз роў нi, та му нель га ска заць: 
ча кай це ма са ва га i ад на ра зо ва га па да ра жэн ня», — да даў ён. Ця пер цэ ны 
рэ гу лю юц ца ры нач ным спо са бам у за леж нас цi ад по пы ту i пра па на ван ня i 
мо гуць знач на вар' i ра вац ца.

Па вод ле слоў Паў ла Брэч кi, пры мя нен не ў аў та шко лах вi дэа рэ гiст ра та раў 
дасць маг чы масць па вя лi чыць кант роль за прак тыч ным на ву чан нем i за-
бяс пе чыць маг чы масць ацэн кi вы ка нан ня кур сан та мi прак тыч ных за ня ткаў. 
Не аб ход на прый сцi да агуль най дум кi за цi каў ле ных дзяр жаў ных ор га наў, 
якiм чы нам i за якi ча со вы пе ры яд пла ны рэ аль на вы ка наць, сфар мi ра ваць 
за ка на даў чую ба зу. «Iмк нуц ца да вы ка ры стан ня но вых тэх на ло гiй трэ ба», 
— упэў не ны спе цы я лiст. На яго дум ку, для вы ра шэн ня та ко га пы тан ня спат-
рэ бiц ца не менш як год.


