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Вя лі кі ін та рэс у абі ту ры ен таў 
вы клі кае сфе ра су вя зі і ка му-
ні ка цый, аў та ма ты за цыя вы-
твор чых пра цэ саў, дрэ а ва ап-
ра цоў ка, ту рызм і гас цін насць, 
са цы я куль тур ная дзей насць (за-
меж ныя мо вы і спра ва вод ства). 
А вось по пыт на эка на міч ныя 
спе цы яль нас ці па чаў зні жац ца, 
што ад па вя дае ад сут нас ці по-
пы ту ў гэ тых спе цы я ліс тах на 
рын ку пра цы.

Ся рэд ні бал да ку мен таў аб 
аду ка цыі, што па да ва лі ся ў пры-
ём ныя ка мі сіі ка ле джаў, быў на 
ўзроў ні 7 ба лаў. Ся рэд ні бал па-
да дзе ных сер ты фі ка таў ЦТ ва-
гаў ся ад 100 да 130 ба лаў.

Да станка – 
з вы шэй шай 
аду ка цы яй?

Як за зна чыў Ар кадзь Шкляр, 
апош нім ча сам на рын ку пра-
цы з'я ві ла ся па трэ ба ў ра бо чых 
і спе цы я ліс тах — вы пуск ні ках 
пра фе сій ных ка ле джаў і лі цэ яў, 
ужо адап та ва ных да ўмоў су-
час най вы твор час ці, па вы сі лі ся 
па тра ба ван ні пра ца даў цаў да 
ўз роў ню пра фе сій най ква лі фі-
ка цыі вы пуск ні коў, што ад бі ла ся 
на пры ёме на ра бо ту пе ра важ-
на ра бо чых кад раў з па вы ша ным 
ква лі фі ка цый ным раз ра дам. Гэ-
тыя за да чы вы ра ша юць рэ сурс-
ныя цэнт ры. Сён ня ад кры ты ўжо 
23 рэ сурс ныя цэнт ры па ўсёй 
кра і не. Там ство ра ны ўсе ўмо вы 
для якас на га за сва ен ня пра грам 
вы твор ча га на ву чан ня, на быц ця 
прак тыч ных на вы каў ра бо ты на 
су час ным аб ста ля ван ні. Ідэя, 
якая ля жыць у асно ве рэ сурс ных 
цэнт раў, — уз ро вень пра фе сій-
най аду ка цыі па ві нен ад па вя даць 
або апя рэдж ваць уз ро вень раз-
віц ця вы твор час ці.

— Ква лі фі ка цыя спе цы я ліс таў, 
якая па тра бу ец ца на вы твор час ці, 
даў но ады шла ад та кіх па няц цяў, 
як ра бо чы, тэх нік ці ін жы нер. Усё 
час цей праб ле ма тыч на вы зна-

чыць, хто па ві нен пра ца ваць на 
той ці ін шай па са дзе — ін жы нер 
або ра бо чы. Уз ро вень па тра ба-
ван няў, якія прад' яў ля юц ца да 
не ка то рых ква лі фі ка цый, даў но 
пе ра сяг нуў той уз ро вень, які па-
тра ба ваў ся ра ней ад ра бо ча га і 
спе цы я ліс та з ся рэд няй спе цы-
яль най аду ка цы яй. На прык лад, у 
лю бой га лі не сён ня пры мя ня юц ца 
ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі.

Дзе вяць 
ці ўсё ж 

адзі нац цаць?
Па сло вах рэк та ра Рэс пуб лі-

кан ска га ін сты ту та пра фе сій най 
аду ка цыі, сё ле та ка ле джы ўкам-
плек та ва лі ся мо лад дзю доб ра. 
Што да ты чыц ца ўста ноў пра-
фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі, то 
пры ня та ра шэн не па доў жыць у 
іх пры ём. Па мно гіх спе цы яль-
нас цях у пра фе сій ных лі цэ ях, на-
прык лад, на цы руль ні ка і по ва ра, 
быў кон курс. А вось на спе цы яль-
нас ці, звя за ныя з ме та ла апра-
цоў кай і бу даў ніц твам, на бор ідзе 
вель мі скла да на. Але я ўпэў не ны, 
што мы вы ка на ем план. У той жа 
час лі чу, што план ку вы шэй шай 
аду ка цыі трэ ба па вы шаць. Той, 
хто хо ча атрым лі ваць вы шэй шую 
аду ка цыю, па ві нен мець ад па-
вед ныя ве ды.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, на-
коль кі вы гад на для пра фе сій на-
тэх ніч най аду ка цыі ўвя дзен не 
больш жорст ка га ад бо ру ў ста-
рэй шыя кла сы, Ар кадзь Шкляр 
пры знаў ся, што зра біць гэ та бу-
дзе праб ле ма тыч на:

— Я аса біс та з'яў ля ю ся пры-
хіль ні кам пра вя дзен ня іс пы таў 
пас ля 9-га кла са для тых, хто 
ха цеў бы пра цяг ваць да лей на-
ву чан не ў шко ле. Але мы па-
куль гэ та га не мо жам зра біць, 
та му што ву чэб ныя пра гра мы, 
якія дзей ні ча юць сён ня ў шко ле, 
скла дзе ны так, што пас ля за-
кан чэн ня 9-га кла са па ма тэ ма-
ты цы, фі зі цы і хі міі дзе ці яшчэ 
шмат тэм не вы ву ча лі, і ім па-
тра бу ец ца на ву чан не па шэ ра гу 
прад ме таў у 10-м і 11-м кла сах. 
Та му па трэб на аба вяз ко ва вы-
ка наць за да чу, якую ста віць мі-
ністр аду ка цыі — каб пас ля 9-га 
кла са аду ка цыя бы ла за вер ша-
най па асноў ных прад ме тах. У 
гэ тым вы пад ку мы за бяс пе чы лі 
б па ступ лен не дзя цей у ся рэд нія 
спе цы яль ныя і пра фе сій на-тэх-
ніч ныя на ву чаль ныя ўста но вы, 
а агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю 
атрым лі ва лі б тыя, хто хо ча яе 
атрым лі ваць. Важ на зра біць 
аду ка цыю пас ля 9-га кла са за-
вер ша най.

На дум ку Ар ка дзя Шкля ра, 
вель мі важ нае зна чэн не мае не-
пе ра рыў насць атры ман ня пра фе-
сій най аду ка цыі: ПТВ — ССНУ— 
ВНУ. Каб у ма ла дых лю дзей 
бы ла маг чы масць па сту паць на 
больш вы со кую сту пень на ска-
ро ча ны тэр мін на ву чан ня.

— Ёсць вы шэй шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы, якія за ха ва лі гэ ту 
тра ды цыю, праў да, ёсць і та кія, 
што ад яе ад мо ві лі ся. Але гэ та не 
па він на быць «кап ры зам» вы шэй-
шай шко лы. Ча ла век, які атры маў 
ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка-
цыю, па ві нен мець маг чы масць 
за два-тры га ды атры маць доб-
рую тэх ніч ную аду ка цыю ў ВНУ. 
На жаль, бы лі ўпу шча ны не ка то-
рыя ас пек ты ў не пе ра рыў нас ці 
аду ка цыі, але не ду маю, што гэ-
та ка та стро фа.

Да еш ра бо чую 
арыс та кра тыю!
Ар кадзь Шкляр па ве да міў, што 

Бе ла русь пла нуе стаць удзель-

ні кам WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl (WSІ) 
— уні каль най не-
ка мер цый най між-
на род най ар га ні-
за цыі ве дам стваў, 
уста ноў і агенц-
тваў, ад каз ных за 
раз віц цё пра фе-
сій най аду ка цыі і 
на ву чан ня ў сва іх 
кра і нах. Ар га ні за-
цыя бы ла ство ра-
на ў 1946 го дзе. 
Мі сія WоrldSkіlls 
Іntеrnаtіоnаl за-
клю ча ец ца ў па-
вы шэн ні ста ту су і 
стан дар таў пра фе-
сій ных на вы каў і 
пра фна ву чан ня ва 
ўсім све це. Асноў-
най дзей нас цю WSІ 
з'яў ля ец ца ар га ні-
за цыя кон кур саў 
WоrldSkіlls кож ныя два га ды ў 
на ступ ных шас ці га лі нах: транс-
парт і ла гіс ты ка, бу даў ніц тва і 
тэх на ло гія бу даў ні чай вы твор-
час ці, тэх на ло гія вы твор час ці і 
тэх на ло гія ма шы на бу да ван ня, 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя 
тэх на ло гіі, вы яў лен чае мас тац-
тва і мо да, са цы яль на-бы та вое 
аб слу гоў ван не.

Кож ная кра і на мо жа вы-
стаў ляць ад на го кан кур сан та 
ці ка ман ду па кож най пра фе сіі. 
Кан кур сан ты, якія пра хо дзяць 
ад бор на на цы я наль ным уз роў-
ні, мо гуць пры маць удзел у пра-
фе сій ных спа бор ніц твах толь кі 
ад ной чы. Дзей ні ча юць так са ма 
і ўзрос та выя аб ме жа ван ні — да 
22 га доў. Вы клю чэн не зроб ле-
на ў да чы нен ні да ква лі фі ка цый 
«ка бель ная сіс тэ ма», «ін фар-
ма цый ныя сет кі», «ме хат ро ні-
ка», «тэх ніч нае аб слу гоў ван не і 
ра монт са ма лё таў», дзе ўз рост 
кан кур сан таў не па ві нен пе ра-
вы шаць 25 га доў. Кан кур сан ты 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі 
так са ма мо гуць удзель ні чаць у 
кон кур се, але ў той ме ры, на-
коль кі іх аб ме жа ван ні не пе ра-

шка джа юць вы канан ню імі тэс-
та вых пра ек таў.

Сён ня ўдзель ні ка мі WSІ 
з'яў ля юц ца 66 кра ін, у тым лі-
ку Гер ма нія, Шве цыя, Кі тай, 
Вя лі ка бры та нія, Ка на да, ЗША. 
У 2012 го дзе чле нам ар га ні за цыі 
ста ла Ра сія. Экс пер ты ўпэў не-
ны: акра мя та го, што WоrldSkіlls 
ак тыў на па пу ля ры зуе ра бо чыя 
пра фе сіі, гэ та са мая хут кая і 
эфек тыў ная сіс тэ ма рас паў-
сюдж ван ня між на род ных пра фе-
сій ных стан дар таў і па вы шэн ня 
план кі на цы я наль най праф тэх-
аду ка цыі.

— Мы імк нём ся зра біць ра-
бо ча га больш адап та ва ным да 
су час ных тэх на ло гій, а зна чыць 
— больш кан ку рэн та здоль-
ным, фар мі ру ю чы са праўд ную 
ра бо чую арыс та кра тыю. Для 
ўдзель ні каў та кіх кон кур саў 
гэ та цу доў ная маг чы масць 
прэ зен та ваць свае на вы кі і 
май стэр ства ў між на род ным 
фар ма це. Ві да воч на, што пад-
рых тоў ка ка ман ды для ўдзе лу 
ў та кіх спа бор ніц твах — спра ва 
не менш сур' ёз ная, чым пад-
рых тоў ка алім пій цаў.

Праф тэх аду ка цыя 
для за меж ні каў
Па сло вах Ар ка дзя Шкля ра, 

пра фе сій на-тэх ніч ную аду ка цыю 
ў Бе ла ру сі атрым лі ва юць за раз 
больш як 280 за меж ных гра ма-
дзя нін з 15 кра ін све ту, а ся рэд-
нюю спе цы яль ную — 768 за меж-
ных гра ма дзян з 27 кра ін.

— Ня даў на мы пад рых та ва лі 
30 ні ге рый цаў. Яны вы бра лі Бе-
ла русь для атры ман ня ра бо чай 
ква лі фі ка цыі га за элект ра звар-
шчы ка і апе ра та ра-штам поў шчы-
ка, — рас ка заў ды рэк тар РІ ПА. — 
Тэн дэн цыя рос ту коль кас ці ін ша-
зем ных сту дэн таў ёсць, але шмат 
што яшчэ для іх за лу чэн ня мож на 
і трэ ба зра біць. Нам не аб ход на 
пра віль на пра во дзіць мар ке тын-
га выя да сле да ван ні і па ста ян на 
рас паў сюдж ваць ін фар ма цыю аб 
сва іх маг чы мас цях у сфе ры пра-
фе сій на га на ву чан ня. Але для гэ-
та га па трэб ны ды лер скія струк ту-
ры ва ўсіх кра і нах, дзе ёсць на шы 
ін та рэ сы. Гэ та пры цяг не сур' ёз ны 
ка пі тал у Бе ла русь.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ІН ЖЫ НЕР, ТЭХ НІК АБО РА БО ЧЫ?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Най больш па пу ляр ны мі на прам ка мі 
з'яў ля юц ца Ла гой скі і Мас коў скі, дзе, 
акра мя чыс та га па вет ра, ёсць яшчэ 
гар на лыж ныя комп лек сы і азда раў лен-
чыя цэнт ры. Так са ма за па тра ба ва ны 
Ра каў скі і Ма ла дзе чан скі на прам кі, за 
імі ідуць Мя дзель скі, Брэсц кі і Слуц кі. 
Ка лі ча ла век вы бі рае не ру хо масць не-
па срэд на для жыц ця, то ён спы ніц ца 
на бліз кім пры га ра дзе ў 5-10 км ад 
Мін ска аль бо вы бя рэ пры га рад з ад да-
лен нем у 10-20 км. Участ кі і да мы, якія 
зна хо дзяц ца до сыць да лё ка, звы чай на 
на бы ва юць для се зон на га зна хо джан-
ня. У асоб ных вы пад ках па вы ша ную 
ці ка васць па куп ні кі пра яў ля юць да зя-
мель ных участ каў у за па вед ных зо нах 
— На лі боц кай пу шчы, Бя рэ зін скім бія-
сфер ным за па вед ні ку, у ра ё не Брас-
лаў ска га во зе ра, азёр На рач і Свір, 
але там пра даў цы ка тэ джаў тры ма юць 
за ліш не вы со кія кош ты.

Ана лі ты кі ад зна ча юць, што з па чат ку 
го да на дру гас ным рын ку за га рад най 
не ру хо мас ці бы ло пры кмет нае ажыў-
лен не. Звя за на гэ та з пе ра ацэн кай і 
як вы нік — па ве лі чэн нем ка даст ра ва-
га кош ту зям лі на пер ша сным рын ку. 
Кошт участ каў у пры га ра дзе, пры на-
быц ці іх на аў кцы ё нах, ужо іс тот на па-
вя лі чыў ся, та му дру гас ны ры нак, больш 
ін эрт ны ў да чы нен ні да цэ на вых ка рэк-
ці ро вак, стаў больш пры ваб ным для 
па куп ні коў.

«Пра піс ка» мае 
рэ аль ны кошт

У асно ве цэ на ўтва рэн ня ўчаст каў 
ля жыць ка даст ра вы кошт зям лі. Ён у 
пер шую чар гу за ле жыць ад мес ца зна-
хо джан ня зям лі, эка на міч на га ста ну 
рэ гі ё на і пла це жаз доль нас ці на сель-
ніц тва. У На цы я наль ным ка даст ра вым 
агенц тве нам па ве да мі лі, што са мы вя-
лі кі ка даст ра вы кошт зям лі ў ста ліч ным 
рэ гі ё не, а так са ма ў аб лас ных цэнт рах 
і буй ных га ра дах ра ён на га пад па рад-
ка ван ня, дзе ры нак не ру хо мас ці най-
больш ак тыў ны. А вось тан ней за ўсё 
зя мель ныя ўчаст кі ў сель скіх на се ле-
ных пунк тах у Ма гі лёў скай воб лас ці, за 
вы клю чэн нем тэ ры то рый, пры лег лых 
да го ра да Ма гі лё ва. Ка лі ў Мін ску кошт 
сот кі зям лі для раз мя шчэн ня жы лой 
ся дзіб най за бу до вы мо жа да ся гаць 30 
ты сяч до ла раў, то, на прык лад, у го-
ра дзе Клец ку ён не вы шэй шы за 300 
до ла раў. На кошт кан крэт на га зя мель-
на га ўчаст ка яшчэ ўплы ва юць пло шча 
і кан фі гу ра цыя; та кія па ляп шэн ні, як 
ка му ні ка цыі, ін жы нер ная інф ра струк-
ту ра, бліз касць ва да ёмаў, ля сы і шмат 
ча го ін ша га.

50 міль ё наў — 
за «сот ку»

У пер шай дэ ка дзе ве рас ня ў Мін скім 
ра ё не ад быў ся аў кцы ён па про да жы зя-
мель ных участ каў пад ін ды ві ду аль нае 
жыл лё вае бу даў ніц тва. І гэ ты аў кцы ён 
пра хо дзіў да стат ко ва ажыў ле на. Ня-
гле дзя чы на тое, што ў за ле са бра ла ся 
да стат ко ва шмат лю дзей, па вод ле на зі-
ран няў экс пер таў, не па срэд на ў тар гах 
пры ма лі ўдзел не больш за па ло ву з іх.

З 21 участ ка, што бы лі вы стаў ле ны 
на аў кцы ён, тар гі пра хо дзі лі толь кі па 9. 
Пер шы лот тар гоў, раз ме шча ны ў вёс цы 
Драз до ва (Ба раў лян скі с/с ), ад ра зу ж 
за даў на строй уся му аў кцы ё ну. Учас так 
агуль най пло шчай 15 со так (элект рыч-
насць, газ) быў ацэ не ны і пра да дзе ны 
за 695 млн руб лёў (ка ля 76 ты сяч до ла-
раў). Са мая вя лі кая коль касць за явак 
(12) бы ла па да дзе на на ўчас так, раз-
ме шча ны ў аг ра га рад ку Ка ло дзі шчы. 

Зя мель ны на дзел агуль най пло шчай 
амаль 12 со так быў пра да дзе ны за 
289 млн руб лёў, што ад па вя дае 32 ты-
ся чам до ла раў. Раз ме шча ны па су сед-
стве з ім учас так стаў на ступ ным па па-
пу ляр нас ці, бо за яго «га ла са ва ла» 10 
ча ла век. Най больш га ра чая ба раць ба 
раз гар ну ла ся па між дву ма ўдзель ні ка мі, 
а тар гі спы ні лі ся на ад зна цы ў 404 млн 
руб лёў (44 тыс. до ла раў).

Не стаў не ча ка нас цю і ажы я таж з 
на го ды ўчаст ка ў аг ра га рад ку Ха це-
жы на — на яго бы ло па да дзе на 8 за-
явак. Пас ля не пра цяг лай ба раць бы 
па між удзель ні ка мі тар гоў яго пер ша-

па чат ко вы кошт па вя лі чыў ся больш 
чым у 2 ра зы і склаў 448 млн руб-
лёў (ка ля 49 тыс. до ла раў). Зя мель-
ны ўчас так, што раз ме шча ны ў вёс цы 
Бра док (Аст ра шыц ка-Га ра доц кі с/с) 
быў пра да дзе ны з мі ні маль ным рос-
там пер ша па чат ко ва га кош ту на 10% 
(1 крок аў кцы ё ну) — за 88 млн руб-
лёў. За два ўчаст кі ў вёс цы Га то-
ві на Юзу фаў ска га с/с зма га лі ся 3 
прэ тэн дэн ты. Па вы ні ках тар гоў 
іх кошт па вя лі чыў ся больш чым у 
2 ра зы і склаў 66 і 55 млн руб лёў. На-
ступ ны аў кцы ён ад бу дзец ца 27 ве-
рас ня.

Пер ша па чат ко вы 
кошт 14 со так 

да ся гае 500 міль ё наў
На гэ тым спе цы я лі за ва ным аў кцы ё не 

ста ліч на га рэ гі ё на ба га тым лю дзям на-
шай кра і ны пра па ну юц ца да во лі да ра гія 

зя мель ныя ло ты ў Жда но ві чах і Ра там цы. 
У аг ра га рад ку Жда но ві чы клі ен там да-
ец ца маг чы масць на быць два ўчаст кі па 
14 со так кож ны за 498 і 507 млн руб лёў 
ад па вед на. Участ кі зна хо дзяц ца зу сім не-
да лё ка ад Мін ска. З іх тэ ры то рыі ві даць 
мік ра ра ён Ка мен ная Гор ка. По бач з да-
ра гі мі ка тэ джа мі па свяц ца ка ро вы і ко зы. 
За ўчаст ка мі ёсць не вя лі кая са жал ка. 
Адзін з іх раз ме шча ны на не вя лі кім уз-
вы шшы, дру гі — на яго схі ле. Пад' яз ныя 
шля хі доб рыя, бо не па срэд на да тэ ры-
то рыі ло таў пра кла дзе ны ас фальт. Усе 
ка му ні ка цыі да ўчаст каў пад ве дзе ны. З 
мі ну саў — вель мі шум на ад МКАД.

У аг ра га рад ку Ра там ка на аў кцы ён 
пра па ну ец ца два ўчаст кі. Адзін з іх (пло-
шчай 7,8 сот кі) вы стаў ле ны на тар гі за 
99 млн руб лёў, а дру гі (пло шчай 9,35 
сот кі) мае пер ша па чат ко вы кошт 230 
млн руб лёў.

Ка лі мес ца каш туе 
міль ё ны

Зра зу ме ла, што цэн ні кі на зя мель ную 
не ру хо масць да во лі моц на ад роз ні ва-
юц ца ў за леж нас ці ад кі рун каў на ват у 
50-кі ла мет ро вай зо не ка ля Мін ска. Са-
мая тан ная зям ля іс нуе ў про да жы па 
Мя дзель скім кі рун ку, дзе кошт сот кі па-
чы на ец ца з 300 до ла раў. У 25-кі ла мет-
ро вай зо не ад ста лі цы сот ка зям лі для 
ін ды ві ду аль на га бу даў ніц тва пра па ну ец-
ца ўжо не менш чым за ты ся чу до ла раў. 
А вось не па срэд на пад Мінск ам кош ты 
на ўчаст кі ўво гу ле ска чуць.

Так, на прык лад, у па сёл ку Ка ло-
дзі шчы, што ў 5 кі ла мет рах ад МКАД, 
пра па ну ец ца ўчас так з не за вер ша ным 
бу даў ніц твам (фун да мент). 11 со так 
участ ка з усёй маг чы май інф ра струк ту-
рай каш туе 53 ты ся чы до ла раў. Цу доў ны 
зя мель ны ўчас так у Ле пель скім ра ё не 
на бе ра зе во зе ра Мгу ры на каш туе ўжо 
знач на тан ней. Гэ тыя 25 со так у 250 кі-
ла мет рах ад Мін ска пра па ну юц ца клі ен-
там уся го за 15 ты сяч до ла раў.

Зу сім не зра зу ме лыя цэ ны ўзні ка юць 
пры про да жы ма ё мас ці, уз ве дзе най у су-
пер эліт ных мес цах Бе ла ру сі. На прык лад, 
ця пер у па сёл ку Драз ды вы стаў ле ны на 
про даж двух уз роў не вы ка тэдж агуль най 
пло шчай ка ля 300 квад рат ных мет раў. У 
па ко ях гэ та га до ма пры сут ні чае са мая 
да ра гая мэб ля і су час нае бы та вое аб-
ста ля ван не. Ёсць «цёп лы» га раж на дзве 
ма шы ны, кі на зал, а на ўчаст ку — ба сейн 
з па да грэ вам і ланд шаф ны ды зайн. Та кі 
ка тэдж «пад ключ» пра па ну ец ца клі ен-
там за 1 млн 780 ты сяч до ла раў. Коль кі 
каш туе там учас так пло шчай 12 со так? 
Маг чы ма, што і міль ён...

Сяр гей КУР КАЧ.

«ЗА ЛА ТЫ» ЦЭН НІК ЗЯМ ЛІ ПАД МІНСК АМ

Уз ро вень па тра ба ван няў, 
якія прад' яў ля юц ца 
да не ка то рых ква лі фі ка цый, 
даў но пе ра сяг нуў той 
уз ро вень, які па тра ба ваў ся 
ра ней ад ра бо ча га 
і спе цы я ліс та з ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цы яй. 

МАЙ НА ЎВА ЗЕ
Спа дзя вац ца на тое, што зям ля ста не тан ней шай, не вар та. Зям ля — гэ та 

рэ сурс, яко га ні ко лі не ста не больш, та му каш тоў насць яго, без умоў на, уз рас-
тае, асаб лі ва ў доў га тэр мі но вай перс пек ты ве. На ват ка лі ця пер вам зя мель ны 
ўчас так не па трэ бен, то, маг чы ма, праз ней кі час ён ста не для вас скар бам. Як 
па ка за ла ка даст ра вая ацэн ка Мін ска, пра ве дзе ная На цы я наль ным ка даст ра вым 
агенц твам ле тась, дэ фі цыт ныя зем лі для раз мя шчэн ня жы лой (ся дзіб най) за бу-
до вы ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там у су вя зі з па мян шэн нем іх аб' ёму. Па вы сіў ся 
по пыт на зям лю ў пры га ра дзе ста лі цы і ў Мін скім ра ё не. Да та го ж ні мін ча не, 
ні ін вес та ры не хо чуць ад' яз джаць да лё ка ад го ра да. Ад па вед на рас це і кошт 
та кіх зя мель ных участ каў.

Ся рэд ні кошт пра па па но вы зя мель ных участ каў (у до ла рах за 1 сот ку)

На дум ку экс пер таў, най боль шым 
по пы там ка рыс та ец ца ме на ві та 
«не за вер ша нка», але аба вяз ко ва 
з усі мі не аб ход ны мі ка му ні ка цы я мі 
і зруч ным пад' ез дам. Яе кошт 
у леп шых зо нах ін ды ві ду аль най 
за бу доў лі мо жа да хо дзіць 
да 150 ты сяч до ла раў. 

Ка лі ў Мін ску кошт сот кі 
зям лі для раз мя шчэн ня жы лой 
ся дзіб най за бу до вы мо жа да ся гаць 
30 ты сяч до ла раў, то, на прык лад, 
у го ра дзе Клец ку ён не вы шэй шы 
за 300 до ла раў. 

Пу ха вiц кi

Мя дзель скi

Ма ла дзе чан скi

Ла гой скi

Мас коў скi

Ма гi лёў скi

Ра каў скi

Брэсц кi

Слуц кi

Го мель скi

Мя дзель скi

Ма ла дзе чан скi

Ла гой скi

Мас коў скi

Ма гi лёў скi

Ра каў скi

Брэсц кi

Слуц кi

У жнiў нi ся рэд нi кошт квад рат на га мет ра та кiх па-
мяш кан няў лiк вiд на га кла са «В» склаў 2155 до ла раў, 
кла са «С» — 1833 до ла ры. А ўво гу ле цэн нiк на офiс ную 
не ру хо масць на пер ша сным рын ку Мiн ска с па чат ку 
го да па вя лi чыў ся на 10%, па ве да мi ла рэ дак цыi кi раў нiк 
пра ек таў агенц тва не ру хо мас цi «Твая ста лi ца» На тал-
ля НО ВI КА ВА.

Кошт па мяш кан няў для бiз не су ў мi ну лым ме ся цы да ра жэў 
i на дру гас ным рын ку. Ся рэд нi кошт пра па но вы па аб' ек тах 
кла са «В» да сяг нуў 2529 до ла раў. Па мяш кан нi гэ та га кла са 
да во лi за па тра ба ва ныя на рын ку офiс най не ру хо мас цi, бо пры 
доб рай якас цi яны ма юць па раў наль на не вя лi кi кошт. Цэн нiк 
па мяш кан няў на ба зе га то вых аб' ек таў у трэ цяй дэ ка дзе жнiў ня 
па вя лi чыў ся да 2000 до ла раў за квад рат ны метр.

Па ве лi чэн не кош таў на офiс ныя па мяш кан нi экс пер ты 
тлу ма чаць ад кла дзе ным по пы там i нiз кiм аб' ёмам пра па но вы 
якас ных аб' ек таў. Акра мя та го, ця пер у бiз не су па вя лi чыў ся 

ўзро вень да ве ру да дэ ве ла пе раў i на блi зi лi ся тэр мi ны ўво ду 
аб' ек таў у экс плу а та цыю. Да трэ цяй дэ ка ды снеж ня ў Мiн ску 
ча ка ец ца ад крыц цё 11 но вых бiз нес-цэнт раў.

Су раз моў ца ад зна чае, што сён ня по пыт на на быц цё ва 
ўлас насць офiс ных па мяш кан няў пра цяг вае па вя лiч вац ца. 
Больш за тое, ця пер кры ху змя нi лi ся пры яры тэ ты. Ка лi ў 
па чат ку го да най боль шая цi ка васць бы ла да па мяш кан няў з 
па ме рам пло шчы да 50 квад рат ных мет раў, то ця пер — ад 
100 да 150 «квад ра таў».

З па чат ку го да па вя лi чы лi ся i арэнд ныя стаў кi на офiс ныя 
па мяш кан нi. За гэ ты час кошт арэн ды квад рат на га мет ра 
элiт ных па мяш кан няў кла са «А» па вя лi чыў ся на 7% (да 34 
еў ра/кв.м), кла са «В» — на 11% (да 20 еў ра/кв.м), кла са «С» 
— на 5% (да 16 еў ра/кв.м). Ся род аран да та раў мак сi маль ным 
по пы там ка рыс та юц ца да во лi сур' ёз ныя офiс ныя бло кi пло-
шчай ад 200 да 250 квад рат ных мет раў з ма шы на-мес ца мi i 
зруч ны мi транс парт ны мi зно сi на мi.

Сяр гей ПАЛІНІН.

КА МЕР ЦЫЙ НАЯ НЕ РУ ХО МАСЦЬ ПРЫ ПЛЮ СА ВА ЛА 10%
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НА ВА ПО ЛАЦ К — МА БІЛЬ НЫ
На ва по лацк — пер шы го рад у на шай кра і не, які да-
лу чыў ся да іні цы я ты вы «Еў ра пей скі ты дзень ма біль-
нас ці».

— Ты дзень прой дзе з 16 па 20 ве рас ня. Мэ та іні цы я ты-
вы — пры цяг нуць мак сі маль ную ўва гу да эка ла гіч ных ві даў 
транс пар ту, за ха ван ня эка ла гіч най бяс пе кі, зда роўя лю-
дзей, а так са ма за бяс пе чыць кам форт нае і дру жа люб нае 
су іс на ван не аў та ма бі ліс таў, пе ша хо даў і ве ла сі пе дыс таў. 
Каб кож ны мог знай сці пра сто ру ў сва ім род ным го ра дзе, — 
па ве да мі лі ў на ва по лац кім гар вы кан ка ме.

Ся род ін шых ме ра пры ем стваў тыд ня — ве ла сі пед ны 
флэшмоб «На ва по лацк — ма біль ны!», старт яко му бу дзе 
да дзе ны 20 ве рас ня а 16 га дзі не дня на га лоў най пло шчы 
го ра да — Бу даў ні коў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПАЙ ШЛА З ДО МУ І НЕ ВЯР НУ ЛА СЯ...
Ран кам ка ля чы гу нач ных пу цей на пе ра го не Мінск—
Ма ла дзеч на (у ра ё не 2-га за вул ка Р. Люк сем бург у 
ста лі цы) бы ло зной дзе на це ла 43-га до вай мін чан кі.

Згод на з па пя рэд няй вер сі яй, смерць жан чы ны на сту пі ла 
ад гвал тоў на га ўду шэн ня. Вы свет ле на, што на пя рэ дад ні поз-
на ве ча рам за бі тая пай шла з до му, не па ве да міў шы род ным 
ку ды. А праз не каль кі дзён пу ця выя аб ход чы кі знай шлі це ла... 
Як ад зна ча юць су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку, уста ноў-
ле ныя па спра ве фак ты свед чаць пра край нюю жорст касць 
здзейс не на га зла чын ства і асаб лі вы цы нізм зла чын ства. 
Траў мы на це ле за бі тай свед чаць, што пе рад смер цю ах вя ра 
пад вяр га ла ся сур' ёз ным здзе кам.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі скла лі суб' ек тыў ны парт рэт ве ра год-
на га зла чын цы. Ця пер вя дуц ца яго по шу кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ВІ ЦЕБ СКІМ РА Ё НЕ ЖЫ ХАР ЗША 
ЗБІЎ ПЕН СІ Я НЕР КУ

Гэ тае да рож на-транс парт нае зда рэн не са смя рот ным 
вы ні кам ад бы ло ся а дзя ся тай га дзі не ве ча ра ў вёс цы 
Ба бі ні чы.

Па вод ле ін фар ма цыі ДАІ, 36-га до вы гра ма дзя нін, які жы-
ве ў ЗША, кі ру ю чы аў та ма шы най «Хун дай», здзейс ніў на езд 
на 61-га до вую пен сі я нер ку, жы хар ку Ві цеб ска. Яна за гі ну ла, 
хоць і ру ха ла ся па да ро зе з флі ке рам. Вя дзец ца рас сле да-
ван не.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ТО НА ГА РЭЛ КІ БЕЗ АК ЦЫ ЗАЎ
Су пра цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі і ад дзе ла па ба раць бе з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі за тры ма лі ў Ка лін ка віц кім ра ё не 
«Мер се дэс-Бэнц-Спрын тар», якім кі ра ваў жы хар Ма зы ра. 
У аў та ма біль бы ла за гру жа на то на ал ка голь най пра дук цыі. 
955 л спір таз мя шчаль най вад ка сці і 55 л га рэл кі «На та лі» не 
бы лі мар кі ра ва ны ак цыз ны мі мар ка мі Бе ла ру сі. У прэс-служ-
бе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма па ве да мі лі, што ал ка голь 
на су му больш Br240 млн кан фіс ка ва ны, а на аў та ма біль 
на кла дзе ны арышт. У да чы нен ні да кі роў цы скла дзе ны ад-
мі ніст ра цый ныя пра та ко лы.

Між тым у су сед нім Ель скім ра ё не пра ва ахоў ні кі шу ка лі 
са ма роб ны ал ка голь. Па пад каз ках гра ма дзян у ле се за 
паў кі ла мет ра ад вёс кі Ві шань кі бы ла зной дзе на драў ля ная 
боч ка са 130 літ ра мі бра гі. У жы ха ра вёс кі Дзвіж кі кан фіс-
ка ва ны са ма гон ны апа рат і 70 л сы ра ві ны для да лей шай 
пе ра пра цоў кі. Уво гу ле ж сё ле та ў гэ тым не вя ліч кім ра ё не 
на паў днё вым Па лес сі Бе ла ру сі бы ло кан фіс ка ва на больш 
чым 5,5 то ны бра гі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА БІ ЛІ ПРА ДАЎ ЦОЎ, 
КАБ ЗА БРАЦЬ ВЫ РУЧ КУ?

Ка ля хар чо вай кра мы на ўскра і не Лі ды са шмат лі кі мі 
траў ма мі знай шлі це лы двух пра даў цоў 1968 і 1957 га-
доў на ра джэн ня. З кра мы скра дзе на ка ля 35 міль ё наў 
руб лёў вы руч кі і спірт ныя на поі.

— Па фак це за бой ства з асаб лі вай жорст кас цю з ка рыс лі-
вых мер ка ван няў Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па Гро дзен-
скай воб лас ці рас па ча ло кры мі наль ную спра ву, — па ве да-
мі ла афі цый ны прад стаў нік След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі 
Юлія ГАН ЧА РО ВА. — Пра вод зяц ца апе ра тыў на-вы шу ко выя 
ме ра пры ем ствы.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

НА БЫ ЛА МЕР СЕ ДЭС 
ЗА «ШЭ РЫЯ» ГРО ШЫ?

Пе ра вы шэн не вы дат каў над да хо да мі ў су ме больш 
за 133 млн руб лёў вы яў ле на ў гра ма дзян кі, якая ку-
пі ла да ра гі аў та ма біль за ме жа мі кра і ны. Гэ ты факт 
здзі віў кант роль ныя ор га ны, та му яго вы ра шы лі пра-
ве рыць...

А спра ва па чы на ла ся ле тась, ка лі жы хар ка Ля ха віц ка га ра ё-
на Брэсц кай воб лас ці за вез ла на мыт ную тэ ры то рыю кра і ны аў-
та ма біль «Мер се дэс-Бенц S 320» кош там звыш 353 млн руб лёў, 
па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-цэнт ры Мі ніс тэр ства па па дат ках і 
збо рах Бе ла ру сі. Пры гле дзе лі ся да жан чы ны мяс цо выя пад атко-
выя ін спек та ры і вы ра шы лі за па тра ба ваць у яе дэк ла ра цыю аб 
да хо дах і ма ё мас ці за пе ры яд з 2003-га па 2012 га ды.

Пры пра вер цы дэк ла ра цыі аб да хо дах і ма ё мас ці гра ма-
дзян ка не змаг ла па цвер дзіць свае вы дат кі на су му 133,4 млн 
руб лёў. Ма ё масць бы ла рэ аль най, а да хо ды ака за лі ся «шэ ры-
мі». Пас ля вы яў лен ня гэ та га фак та жан чы не быў прад' яў ле ны 
да вы пла ты па да ход ны па да так у па ме ры 16 млн руб лёў, які 
ў поў ным аб' ёме і па сту піў у бюд жэт.

Сяр гей КУР КАЧ.

ХТО ХО ЧА ЎБА ЧЫЦЬ, ТОЙ УБА ЧЫЦЬ
ФІЛЬМ «СЛЯ ДЫ АПОСТ АЛАЎ» ПРА СКАР БЫ РА ДЗІ ВІ-

ЛАЎ ВЫЙ ШАЎ У АЙ ЧЫН НЫ КІ НА ПРА КАТ
Ча ты рох се рый ны тэ ле ві зій ны фільм «Сля ды апост алаў» 

рэ жы сё ра Сяр гея Та лы ба ва, зроб ле ны су мес на на цы я наль-
най кі на сту ды яй «Бе ла русь фільм», ЗАТ «Дру гі на цы я наль ны 
тэ ле ка нал» і «Пер шай Кі на Ві дэа Кам па ні яй», пе ра ўтва ры лі ў 
поў на мет раж ны мас тац кі фільм. Ця пер гіс то рыю пра по шу кі 
ся мей ных рэ лік вій ро ду Ра дзі ві лаў — фі гур два нац ца ці свя тых 
апост алаў — на фо не Дру гой су свет най вай ны мож на па гля-
дзець у кі на тэ ат рах па ўсёй рэс пуб лі цы. «Звяз да» ра ней пі са ла 
пра тое, што ў гэ тым філь ме ба га та эк стрэ маль ных сцэн, і бе-
ла рус кія ак цё ры ро бяць у ім тое, ча го ад іх зу сім не ча ка еш. 
Аль бо кас ка дзё ры ро бяць гэ та за іх. У кі но так: у кож на га свая 
пра ца і ні хто ні ко му не пе ра хо дзіць да ро гу. «Сля ды апост алаў» 
— гэ та дэ тэк тыў з лёг кім во да рам на цы я наль на га кі но.

Але зда ва ла ся б, на вош та для ка мер цый на па спя хо ва га 
се ры я ла, прэм' е ра яко га прай шла па ра сій скім тэ ле ба чан ні 
11 мая (у Бе ла ру сі гэ ты тэ ле фільм прэзентавалі12 лі пе ня на 
«Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску»), ра біць кі на вер сію? Поў-
на мет раж нае кі но, як вя до ма, пра даць на шмат ця жэй. Тым 
больш бе ла рус кае.

— «Бе ла русь фільм» пра дае кар ці ны на ра сій скае тэ ле ба-
чан не. І бе ла рус кі гля дач не заўж ды мае маг чы масць па гля-
дзець гэ тыя філь мы. Та му ця пер кі на сту дыя бу дзе ста рац ца 
як ма га для боль шай коль кас ці се ры я лаў ра біць кі на вер сіі. 
Каб бе ла рус кі гля дач мог пай сці ў кі но і па гля дзець бе ла рус кі 
фільм на вя лі кім эк ра не. Та кія пла ны ёсць ужо і ад нос на кар-
цін «Па лес кія ра бін зо ны, аль бо Цу да-вост раў» і «Дзяр жаў ная 
мя жа», пра ца над які мі за вяр ша ец ца. Акра мя тэ ле вер сій, гэ-
тыя стуж кі бу дуць мець кі на вер сіі і па каз вац ца ў кі на тэ ат рах. 
У кі на тэ ат ры до ступ ад кры ты. Хто хо ча ўба чыць, той уба чыць, 
пе ра ка на ныя на кі на сту дыі.

На га да ем, што ў вост ра сю жэт ным філь ме «Сля ды апост алаў» 
з бе ла рус кай гіс та рыч най і ва ен най тэ ма ты кай за дзей ні ча ны вы-
дат ныя бе ла рус кія ак цё ры: Ве ра ні ка Пляш ке віч, Па вел Хар лан-
чук, Ігар Сі гоў, Дзміт рый Му хін, Алег Гар буз, Тац ця на Мар хель.

Здым кі філь ма за вяр шы лі ся ў кра са ві ку 2013 го да. А на 
каст рыч нік, да рэ чы, за пла на ва ны па каз ча ты рох се рый філь-
ма па бе ла рус кім тэ ле ба чан ні.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

Та кі учас так пад Мінск ам каш туе да 500 міль ё наў рублёў.Та кі учас так пад Мінск ам каш туе да 500 міль ё наў рублёў.
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