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Што для сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя больш эка на міч на 
вы гад на і эфек тыў на: па ста-
ян на на рошч ваць пры ём у 
ме ды цын скія ўста но вы аду-
ка цыі, ства раць умо вы для 
ме ды цын ска га пер са на лу, 
якія бу дуць спры яць яго за-
ма ца ван ню, або спа дзя вац-
ца на пра цоў ную міг ра цыю? 
Як ні дзіў на, але ад каз на гэ-
та пы тан не сён ня шу ка юць 
не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў 
кра і нах Еў ра са ю за.

Вы со ка-
 ін тэ ле кту аль ная 
міг ра цыя

Па звест ках Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя (СА АЗ), 
сён ня ў све це не ха пае больш 
як 4,3 міль ё на ра бот ні каў ахо вы 
зда роўя. У кра і нах Еў ра са ю за 
дэ фі цыт ура чоў скла дае ка ля 25 
ты сяч спе цы я ліс таў. У апош нія га-
ды на зі раў ся сур' ёз ны ад ток ме-
ды цын скіх кад раў з но вых кра ін 
— чле наў Еў ра са ю за ў «ста рыя» 
кра і ны Еў ра са ю за. Ура чы шу ка-
юць для ся бе ра бо ту з леп шы-
мі за роб ка мі і ўмо ва мі пра цы. 
Асноў ны мі на прам ка мі міг ра цыі 
ў сек та ры ахо вы зда роўя ста лі 
Гер ма нія і Вя лі ка бры та нія. Уво-
гу ле пра цоў ная міг ра цыя сён ня 
на гад вае прын цып да мі но, ка лі 
поль скія ме ды кі едуць пра ца-
ваць у Гер ма нію, ня мец кія — 
у Вя лі ка бры та нію, а анг лій скія 
— у ЗША, Ка на ду, Аў стра лію 
і Но вую Зе лан дыю. У не ка то-
рых кра і нах Еў ра пей ска га рэ гі ё-
на ся рэд ні што га до вы пры рост 
коль кас ці ўра чоў і ме ды цын скіх 
сёст раў, якія на ву ча лі ся за мя жой, 
да ся гае ўжо 30%. Міг ра цыя спе-
цы я ліс таў — па доб на да ві ру са, 
пе рад якім нель га па ста віць са ні-
тар ны кар дон.

— Па звест ках Еў ра пей скай 
ка мі сіі ахо вы зда роўя, да 2020 го-
да дэ фі цыт пра фе сій ных кад раў 
у кра і нах Еў ра са ю за вы рас це да 
1 міль ё на спе цы я ліс таў, — па ве-
да мі ла кі раў нік пра гра мы «Кад-
ра выя рэ сур сы» еў ра пей ска га 
рэ гі я наль на га бю ро СА АЗ Га-
лі на ПЯР ФІЛЬ Е ВА. — Дэ фі цыт 
ме ды цын скіх сёст раў скла дзе ў 
Еў ра са ю зе 590 ты сяч ча ла век, 
ура чоў — 230 ты сяч і ін шых ра-
бот ні каў — 150 ты сяч ча ла век.

Дыс ба ланс у пад рых тоў цы 
ме ды цын скіх кад раў склад ваў ся 
ў Еў ро пе мно гія га ды. За мож-
ныя кра і ны не да стат ко ва срод-
каў уклад ва лі ў іх пад рых тоў ку, 
і ця пер вы му ша ны спа дзя вац ца 
на пра цоў ных міг ран таў. Увя-

дзен не Еў ра са ю зам «бла кіт най 
кар ты», якая дае яе ўла даль ні ку 
маг чы масць пра ца ваць на ўсёй 
пра сто ры Еў ра са ю за і роў ныя з 
гра ма дзя на мі Еў ра са ю за пра вы, 
скі ра ва на на пры цяг нен не ў пер-
шую чар гу ўра чоў, ін жы не раў, 
спе цы я ліс таў у га лі не кам п'ю тар-
ных тэх на ло гій і на ву коў цаў-да-
след чы каў. Не сак рэт, што і Бе ла-
русь сён ня так са ма раз гля да ец ца 
ў якас ці ад на го з па тэн цы яль ных 
до на раў ме ды цын скіх кад раў.

Ка лі ня ма 
ма ты ва цыі...

— На на шу дум ку, па ста ян нае 
на рошч ван не вы пус ку дак та роў 
— шлях не ра цы я наль ны, па коль кі 
па коль кас ці вы пуск ні коў-ура чоў 
на 100 ты сяч на сель ніц тва Бе ла-
русь зай мае сён ня лі дзі ру ю чыя 
па зі цыі і ў СНД, і ў Еў ра са ю зе, 
— па дзя ліў ся сва ім ба чан нем сі ту-
а цыі на мес нік стар шы ні Рэс пуб-
лі кан ска га ка мі тэ та Бе ла рус ка-
га праф са ю за ра бот ні каў ахо вы 
зда роўя Вя ча слаў ГРАНЬ КОЎ.

Ад нак, ня гле дзя чы на па ве лі-
чэн не што год коль кас ці вы пуск-
ні коў ме ды цын скіх на ву чаль ных 
уста ноў, ка э фі цы ент су мя шчаль-
ніц тва ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя 

амаль не змя ня ец ца: так, ва ўра-
чоў гэ ты па каз чык скла дае 1,39, 
а ў ра бот ні каў з ся рэд няй ме ды-
цын скай аду ка цы яй — 1,23. Як не 
змя ня ец ца ў леп шы бок і сі ту а цыя 
з укам плек та ва нас цю кад ра мі 
пер ша сна га звя на. Пры гэ тым уз-
ро вень на груз кі ў боль шас ці ўра-
чоў, асаб лі ва ў пер ша сным звя не, 
іс тот на пе ра вы шае нар ма тыў ны... 
На на шу дум ку, кад ра выя праб ле-
мы трэ ба вы ра шаць комп лекс на. 
Я маю на ўва зе, што адэ кват ныя 
за ха ды для за ма ца ван ня спе цы-
я ліс таў па він ны ра біц ца не толь кі 
на рэс пуб лі кан скім, але і на мяс-
цо вым уз роў нях: мяс цо выя ўла-
ды па він ны вы ра шаць праб ле мы 
з жыл лём, ма тэ ры яль на сты му-
ля ваць ма ла дых спе цы я ліс таў, 
ства раць умо вы для іх пра фе сій-
на га рос ту.

Не каль кі га доў та му ў кра і не 
пра во дзі ла ся са цы я ла гіч нае да-
сле да ван не на тэ му «Пра цоў ная 
ма ты ва цыя і са цы яль ны ста тус 
ура ча», пад час яко га рэ спан дэн-
там пра па на ва лі вы зна чыць пры-

яры тэт ныя праб ле мы ў га лі не. 
73,5% рэ спан дэн таў на пер шае 
мес ца па ста ві лі ўзро вень апла ты 
пра цы ме ды цын скіх ра бот ні каў, а 
64% лі чаць, што сіс тэ му апла ты 
пра цы трэ ба ўдас ка наль ваць. На 
ад сут насць эфек тыў ных сты му-
лаў па вы шэн ня якас ці ме ды цын-
скай да па мо гі звяр ну лі ўва гу 52% 
рэ спан дэн таў. І амаль кож на га 
дру го га хва лю юць пы тан ні са цы-
яль най і пра ва вой не аба ро не нас ці 
ме ды цын скіх ра бот ні каў.

— Сён ня га дзі на пра цы ра-
бот ні ка ахо вы зда роўя каш туе на 
35% «тан ней», чым га дзі на пра цы ў 
пра мыс ло вас ці. Пры гэ тым у ся рэд-
нім адзін ра бот нік сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя ад пра ца ваў за мі ну лы год 
2085 га дзін, што на 12,6% больш, 
чым у пра мыс ло вас ці, — пад крэс-
лі вае Вя ча слаў Грань коў. — У 2012 
го дзе ся рэд ні за ро бак ра бот ні каў 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя склаў 368 
до ла раў ЗША — гэ та з улі кам ра-
бо ты больш чым на стаў ку.

Мед сяст ра — 
не са ні тар ка

Яшчэ ад на праб ле ма — дыс-
пра пор цыя ў коль кас ці ся рэд ня га 
ме ды цын ска га і ўра чэб на га пер-
са на лу. Сён ня на ад на го ўра ча ў 

Бе ла ру сі пры па дае ў ся рэд нім 
2,4 ме ды цын скай сяст ры, а рэ-
ка мен да ва ныя СА АЗ су ад но-
сі ны — адзін да ча ты рох. Фак-
тыч на сён ня бе ла рус кія ўра чы 
вы кон ва юць знач ную част ку 
ра бо ты, якую ў кра і нах з эфек-
тыў ны мі сіс тэ ма мі ахо вы зда-
роўя ро бяць доб ра на ву ча ныя 
ме ды цын скія сёст ры. У вы ні ку 

та ко га аб ме жа ван ня кам пе тэн цыі 
ся рэд ня га мед пер са на лу пра фе-
сій ны і са цы яль ны прэ стыж пра-
фе сіі зні жа ец ца. Акра мя та го, 
за кошт пры цяг нен ня да вы ра-
шэн ня клі ніч ных за дач спе цы я-
ліс таў з больш вы со кім уз роў-
нем апла ты пра цы зні жа ец ца 
і эка на міч ная эфек тыў насць 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя.

З ін ша га бо ку, і ся рэд ні мед-
пер са нал час та вы кон вае не-
ўлас ці выя яму функ цыі. І гэ та 
праб ле ма ак ту аль ная не толь кі 
для бе ла рус кай сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя. Так, пад час да сле да-
ван ня, якое пра во дзі ла ся ў 12 кра-
і нах Еў ра са ю за і аха пі ла больш як 
33,5 ты ся чы ме ды цын скіх сёст-
раў, вы свет лі ла ся, што апош нім 
да во дзіц ца вы кон ваць до гляд, які 
не па тра буе сяст рын скай ква лі-
фі ка цыі, ар га ні зоў ваць транс пар-
та ван не па цы ен таў пас ля вы піс-
кі, транс пар та ваць па цы ен таў у 
баль ні цы, пры бі раць па ла ты, да-
стаў ляць ця леж кі з ежай, ад каз-
ваць на тэ ле фон ныя зван кі і вы-

кон ваць фак тыч на сак ра тар скія 
аба вяз кі. Ра зам з тым ся рэд ня му 
мед пер са на лу не ха пае ча су на 
вы ка нан не не па срэд ных пра фе-
сій ных за дач: на ма ні то рынг ста ну 
па цы ен та, свое ча со вую раз да чу 
ле каў, да ку мен та ван не сяст рын-
ска га до гля ду, пад рых тоў ку па-
цы ен таў да вы піс кі, зно сі ны з па-
цы ен та мі, на ву чан не па цы ен таў і 
чле наў іх сям'і.

Рас ча ра ван не 
ў пра фе сіі

Асоб най ува гі за слу гоў ва юць 
вы ні кі рэс пуб лі кан ска га са цы я ла-
гіч на га апы тан ня «Пра фе сій ная 
адап та цыя, пра цоў ная ма ты ва-
цыя і са цы яль ная аба ро не насць 
ма ла до га ўра ча», у якім узя лі 
ўдзел 1268 ма ла дых ура чоў з 45 
ля чэб ных уста ноў роз на га пад па-
рад ка ван ня.

— У аб са лют най боль шас ці 
ма ла дых лю дзей іх уяў лен ні і ча-
кан ні, якія скла лі ся пад час на ву-
чан ня ў ВНУ (на конт прэ сты жу 
пра фе сіі і ацэн кі пра цы ўра ча 
гра мад ствам, па ме ру за роб каў, 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, маг-
чы мас цяў для са ма рэа лі за цыі, 
твор час ці, сва бо ды і не за леж-
нас ці ў ра бо це, кар' ер ных маг-
чы мас цяў), не су па да юць з тым, 
што яны атры ма лі ў рэ ча іс нас ці, 
— пад крэс лі вае Вя ча слаў Грань-
коў. — На на шу дум ку, ства рэн не 
адэ кват на га ўяў лен ня аб пра фе-

сій най ме ды цын скай дзей нас-
ці — гэ та за да ча ме ды цын скіх 
ка ле джаў і ўні вер сі тэ таў. Яшчэ 
пад час ву чо бы трэ ба рых та ваць 
на ву чэн цаў, сту дэн таў і ін тэр наў 
да рэ аль ных цяж кас цяў, улас ці-
вых пра фе сіі ме ды цын ска га ра-
бот ні ка.

У най боль шай сту пе ні не 
спраў дзі лі ся ча кан ні ма ла дых спе-
цы я ліс таў, звя за ныя з прэ сты жам 
і гра мад скай ацэн кай ра бо ты ўра-

чоў, а так са ма з апла тай вы со ка-
ква лі фі ка ва най пра цы ўра ча.

22% апы та ных ма ла дых ура-
чоў ду ма юць пра тое, каб зволь-
ніц ца з ра бо ты. Асноў ныя пры-
чы ны, якія пры му ша юць ду маць 
пра зваль нен не, — ніз кі за ро бак, 
не за да во ле насць жыл лё вы мі 
ўмо ва мі, ад сут насць перс пек тыў 
пра фе сій на га і служ бо ва га рос-
ту, дрэн нае са цы яль на-бы та вое 
за бес пя чэн не ра бот ні каў і не зда-
валь ня ю чая ар га ні за цыя пра цы.

Праф са юз ці ка ві лі так са ма 
пы тан ні ра цы я наль на га раз мер-
ка ван ня вы пуск ні коў. Амаль 30% 
апы та ных ма ла дых ура чоў ад зна-
чы лі, што пры раз мер ка ван ні не 
бы лі ўлі ча ны вы ні кі іх ву чо бы ў 
ВНУ і 41% ма ла дых ура чоў кан-
ста та ва лі, што пры раз мер ка ван ні 
не бы лі ўлі ча ны іх аса біс тыя ін-
та рэ сы.

— Мяр ку ем, што ўзва жа ны 
па ды ход і ра цы я наль насць раз-
мер ка ван ня вы пуск ні коў з мак сі-
маль ным улі кам іх па жа дан няў, 
жыл лё вых умоў і перс пек тыў за-
ста юц ца над звы чай ак ту аль ны мі, 
— да даў Вя ча слаў Грань коў.

Што ты чыц ца маг чы ма га ад-
то ку ква лі фі ка ва ных кад раў за 
мя жу, то ў га лі но вым праф са ю зе 
лі чаць, што най больш ве ра год ны 
век тар кад ра вай міг ра цыі — ус-
ход ні. Ужо сён ня ся рэд нія за роб-
кі ўра чоў у Ра сіі ўдвая боль шыя, 
чым у Бе ла ру сі. Да та го ж, у ад-
роз нен не ад кра ін Еў ра са ю за, у 

бе ла рус кіх ура чоў ня ма не-
аб ход нас ці пра хо дзіць у Ра-
сіі скла да ную і пра ца ём кую 
пра цэ ду ру пры знан ня свай го 
дып ло ма. Ад сут ні чае так са ма 
і моў ны бар' ер.

Як па ка за ла са цы я ла гіч нае 
апы тан не, на пэў ны тэр мін з 
мэ тай ра бо ты ці ву чо бы вы-
ехаць за мя жу жа да юць 47% 
ма ла дых ура чоў. Най больш 
вы со кі гэ ты па каз чык ся род 
ма ла дых спе цы я ліс таў, якія 

пра цу юць у рэс пуб лі кан скіх на-
ву ко ва-прак тыч ных цэнт рах, — 
67%. А на па ста ян нае мес ца жы-
хар ства за мя жу хо чуць вы ехаць 
27,6% ма ла дых ура чоў.

Трэ ба да даць, што ка лі б апы-
тан не пра во дзі ла ся сён ня, то не 
вы клю ча на, што коль касць ах вот-
ных вы ехаць на за роб кі за ме жы 
Бе ла ру сі маг ла б ака зац ца яшчэ 
боль шай...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СТА ЛІЧ НАЯ 
РЭ ЗІ ДЭН ЦЫЯ КНЯ ЗЁЎ

Уз нік го рад на скры жа ван ні 
ганд лё вых шля хоў, та му не дзіў-
на, што зна ём ства з ім мы па ча лі 
з пра ва га бе ра га ма гут най ра кі 
Вол хаў, якая па дзя ляе ста ра жыт-
ную ста лі цу Ру сі на дзве па ло вы 
— Са фій скую (дзе зна хо дзіц ца 
Крэмль і Са фій скі са бор) і Ганд-
лё вую. Тут здаў на раз мя шчаў ся 
Кня жац кі двор, за сна ва ны Яра-
сла вам Муд рым, які пер шую тра-
ці ну ХІ ста год дзя жыў тут і зай маў 
на ўга род скі па сад. З кан ца ХV 
ста год дзя гэ тае мес ца пе ра ста-
ла быць кня жац кай рэ зі дэн цы яй, 
і яго ста лі на зы ваць «Яра сла ва-
вым два ры шчам». Двор гэ ты ме-
жа ваў са ста ра жыт ным Тор гам 
— са май ажыў ле най част кай го-
ра да. У Ся рэд ня веч чы сю ды з'яз-
джа лі ся за мор скія куп цы з уся го 
све ту і ме на ві та тут ві ра ваў ган-
даль. Так са ма на Тар гу збі ра ла ся 
і на род нае ве ча, і по бач з су дом 
люд скім паў ста лі тут шмат лі кія 
хра мы як сім ва лы Су да Бо жа га. 
Так, унук Ула дзі мі ра Ма на ма ха 
князь Усе ва лад у ХІІ ста год дзі 
ўзвёў царк ву Іа а на Хрыс ці це ля 
на Апо ках, храм свя то га Ге ор-
гія і царк ву Ус пен ня, якая ста ла 
апош няй кня жац кай па бу до вай 
у го ра дзе. Пас ля на Тар гу ста лі 
бу да ваць ку пец кія цэрк вы.

Ад на з іх — царк ва свя той 
Па рас ке вы Пят ні цы, якую ў 1207 
го дзе ўзвя лі на ўга род скія «за-
мор скія» куп цы, што ганд ля ва лі 
з кра і на мі Еў ро пы. Свя тая Па рас-
ке ва лі чы ла ся апя кун кай ганд лю 
і ра мяст ва. Ша на ва лі яе і як за-
ступ ні цу жан чын. На ра дзі ла ся 
на ват па вер'е, што дзе ля ўда ла-
га за муж жа ма ла дыя дзяў ча ты 
па він ны бы лі трой чы аб бег чы 
царк ву су праць хо ду сон ца. Ці-
ка ва, што ва кол царк вы і ця пер 
не за рас тае сцеж ка. Маг чы ма, 
гэ та звя за на з тым, што ле ген-
да да жы ла да на шых дзён. Яшчэ 
ка за лі, што для боль ша га плё ну 
дзяў ча ты па він ны бы лі па лі чыць 
ку ты хра ма, што да во лі скла да-
на, бо дзя ку ю чы ар хі тэк тур на му 
аздаб лен ню іх у царк вы 170.

А по бач з Па рас ке вай вы сіц ца 
Мі коль скі са бор, які сё ле та ад зна-
чаў 900-год дзе. Яго за клаў сын 
Ула дзі мі ра Ма на ма ха князь Мсці-
слаў Ула дзі мі ра віч. Храм ад мет-
ны прос ты мі і ве ліч ны мі фор ма мі 
ў тра ды цы ях Кі е ва і Ві зан тыі, якія 
паў та ра юць ар хі тэк ту ру на ўга-
род ска га Са фій ска га са бо ра.

АД ГА РА ДЗІ ШЧА 
ДА НО ВА ГА ГО РА ДА

Мы па кі да ем ганд лё вы бе раг 
і па вя лі кім пе ша ход ным мос це 
пе ра хо дзім Вол хаў. На су праць 
ад кры ва ец ца ве ліч ная па на ра ма 
на ўга род ска га Крам ля. Гэ та ста-
ра жыт ны ва ен ны і ду хоў ны цэнтр 
го ра да. У ле та пі сах крэ пасць 
згад ва ец ца ў 1044 го дзе — та ды 
яна бы ла драў ля ная. Да ХV ста-
год дзя сце ны Крам ля скла да юць 
з ка ме ню, аб лі цоў ва юць цэг лай, 
і ён на бы вае су час ны вы гляд. У 
ста ра жыт на сці гэ тую крэ пасць 
на зы ва лі «дзя ці нец» з-за ма лых 
па ме раў у па раў на нні з вя лі кім го-
ра дам. Ка за лі, што яна ні бы дзі ця 
ў ма ця рын скім улон ні ў акру жэн-
ні за бу до вы Ноў га ра да. Агуль ная 
пра цяг ласць сцен гэ та га «дзі ця-
ці» — 1,5 кі ла мет ра, таў шчы ня 
— ад двух да ча ты рох мет раў, 
вы шы ня — 8 — 12 мет раў.

Ня гле дзя чы на тое, што дзя-
ці нец стаў цэнт рам жыц ця ле ва-
бя рэж най част кі го ра да, пер ша-
па чат ко вае па се лі шча ўзнік ла на 
су праць лег лым ба ку Вол ха ва. 

Тое ле ген дар нае мес ца на зы ва-
юць Ру ры ка ва га ра дзі шча (на ву-
коў цы мяр ку юць, што ме на ві та 
сю ды быў пры зва ны на кня жан не 
за сна валь нік ды нас тыі рус кіх ма-
нар хаў Ру ры ка ві чаў), і лі чы ла ся 
яно за га рад най рэ зі дэн цы яй наў-
га род скіх кня зёў. Але паз ней на 
абод вух бе ра гах ра кі ста лі ўзні-
каць но выя ся лі бы, якія ў ся рэ дзі-
не Х ста год дзя аб' яд на лі ся і атры-
ма лі наз ву Но вы го рад. А Вя лі кім 
Ноў га рад ста лі на зы ваць з ХІV 
ста год дзя дзя ку ю чы яго вя лі кай 
ро лі ў па лі тыч ным і эка на міч ным 
жыц ці дзяр жа вы.

ПАД АХО ВАЙ ГО ЛУ БА 
І ХРЫС ТА

Але вер нем ся да Крам ля. У 
цэнт ры крэ пас ці — га лоў ны сім-
вал го ра да, пя ці ку паль ны са бор 
свя той Са фіі, які ў су час ных ме-
жах Ра сіі з'яў ля ец ца са мым ста-
ра жыт ным хра мам. Яго за га даў 
уз вес ці сын Яра сла ва Муд ра га 
князь Ула дзі мір, і са бор па бу да ва лі 
ў 1045—1050 га дах. Пад яго сце на-
мі ад бы ва ла ся ве ча, па чы на лі свае 
па хо ды на ўга род скія ва я ры. На 
кры жы цэнт раль на га ку па ла Са фіі 
ся дзіць брон за вы го луб — сім вал 
Свя то га Ду ха. Па вод ле пад ан ня, 
птуш ка пра ля та ла над го ра дам 
пад час яго раз гро му апры чні ка-
мі Іва на Жах лі ва га. Го луб сеў на 
крыж і быў на столь кі ўра жа ны, што 
здранц веў і за стаў ся ся дзець на 
кры жы веч на. І ка жуць, што па куль 
за ста ец ца го луб на кры жы, бу дзе 
ста яць і Ноў га рад. Ця пер ку пал 
вян чае ко пія птуш кі: ары гі нал (які 
быў укра дзе ны пад час Дру гой су-
свет най вай ны, але ў 2005 го дзе 
ён вяр нуў ся ў го рад), зна хо дзіц ца 
ўнут ры са бо ра.

Там жа, ся род жы ва пі су ХІХ 
ста год дзя, за ха ва лі ся і ста ра-
жыт ныя грэ час кія фрэс кі па чат ку 
ХІІ ста год дзя. Іс на ва ла ле ген да, 
звя за ная з вы явай Хрыс та Пан-
так ра та ра на скля пен ні ку па ла. 
Па вод ле яе, грэ кі, скон чыў шы 
воб раз Зба ві це ля, па ка за лі яго 
ўла ды ку на ўга род ска му Мі кі ту, і 
той за ўва жыў, што да лонь Ісу са 
не бла слаў ля ла, а бы ла сціс ну та 
ў ку лак. Ула ды ка ад даў за гад пе-
ра пі саць ра бо ту. Май стры двой-
чы вы праў ля лі вы яву, але кож ны 
раз ру ка сціс ка ла ся ў ку лак. У 
трэ ці раз, па ды шоў шы да ку па-
ла, яны па чу лі ад туль го лас: «Пі-
са ры, пі са ры, не пі шы це Мя не з 
ру кой, што бла слаў ляе, а пі шы це 
з ру кой сціс ну тай, бо тры маю Я 
ў ёй вя лі кі Ноў га рад. А ка лі ру ка 

Мая ра за мкнец ца, Ноў га ра ду бу-
дзе скан чэн не». Пад час Дру гой 
су свет най вай ны вы ява за гі ну ла 
з-за авія бом бы, якая тра пі ла ў 
са бор. У са мім хра ме за хоў ва-
ец ца і цу да твор ная іко на Бо жай 
Ма ці «Зна мен не». У 1170 го дзе, 
ка лі на Ноў га рад на па ла ўла дзі-
мі ра-суз даль скае вой ска, гэ ты 
воб раз га ра джа не раз мяс ці лі 
на сця не Крам ля, і ў ле вае во-
ка Ба га ро дзі цы тра пі ла стра ла. 
Іко на, за пла каў шы, па вяр ну ла ся 
да наў га род ска га вой ска, а на 
ўла дзі мір цаў і суз даль цаў апус ці-
ла ся цем ра, і яны кі ну лі ся бег чы. 
З тых ча соў іко на ўша ноў ва ец ца 
як га лоў ная апя кун ка го ра да.

���
Сён няш ні Вя лі кі Ноў га рад у 

акру жэн ні сва іх ста ра жыт ных хра-
маў быц цам бы са праў ды жы ве 
сва ім улас ным, ад роз ны і ад ста-
ліч ных, і ад пра він цый ных ра сій-
скіх га ра доў жыц цём. Трап ля ю чы 
сю ды, ад чу ва еш ат мас фе ру ста-
ра свеч чы ны, якая ахі нае мес ца. 
Ства ра юць яе не толь кі хра ма выя 
му ры, ве ліч ны Вол хаў і ста ра жыт-
ны Крэмль. Але і на ўга род скія 
жы ха ры, на шчад кі та го «бо жа га 
лю ду па спа лі та га», «за мор скіх» 
куп цоў, якія на той час бы лі не 
толь кі са мы мі за мож ны мі, але і 
са мы мі аду ка ва ны мі і куль тур ны-
мі людзь мі. Ёсць тут і ўсе не аб ход-
ныя «склад ні кі» су час на га го ра-
да — гас ці ні цы, фе шэ не бель ныя 
рэ ста ра ны, клу бы, кі на тэ ат ры, 
буй ныя ганд лё выя цэнт ры... Але 
яны ча мусь ці зу сім не кід кія, не 
«кры чаць» пра ся бе. Яны прос-
та ёсць. У гэ тым пла не Ноў га рад 
мож на па раў наць з ча ла ве кам, які 
мае ма тэ ры яль нае ба гац це, але 
не вы стаў ляе яго на па каз, аздаб-
ля ю чы ся бе бліс ку чай мі шу рой, і ў 
той жа час пры ваб лі вае та ям ні цай 
ду хоў нас ці, якая, зрэш ты, так са ма 
не за яў ляе пра ся бе гуч на.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мінск — Ноў га рад — Мінск.

Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
ООО «Центр правовых услуг» проводит повторный открытый аукцион по продаже 

недвижимого имущества Общества с ограниченной ответственностью «Элиофеста»:
№ лота Наименование имущества Ед. изм. Кол-во Начальная цена 

предмета торгов 
Сумма шага аукциона 

в размере 5%, руб.

1
Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-55524, столярный цех, 

общей площадью 216,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Пушкинская, 151 
(в перспективе снос данного объекта)

шт. 1 913000000 45650000

Стоимость 1 лота 913000000 45650000

Повторный аукцион состоится 02 декабря 2013 года 
в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203.

Заявления на участие в аукционе с приложением 
копий свидетельств о государственной регистрации, 
доверенностей, выданных представителю (для юриди-
ческих лиц и ИП) или копий паспортов (для физических 
лиц), заверенных банком документов, подтверждающих 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банков-
ский счет ООО «Элиофеста», принимаются по 29 но я бря 
2013 года до 17.00 по адресу: г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203 или по факсу 80162-33-93-88. 

Шаг аукциона равен пяти процентам от начальной 
цены имущества. Начальная цена установлена без НДС. 
Договор купли-продажи между Продавцом и Покупате-
лем заключается в течение 7 (семи) дней с даты про-
ведения торгов. Победитель аукциона обязан оплатить 
предмет торгов в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведе-

ния торгов. Победитель аукциона возмещает расходы, 
связанные с проведением торгов в части оплаты объ-
явления о проведении торгов.

 Размер задатка для участия в аукционе составляет 10% 
от начальной цены имущества и перечисляется на расчет-
ный счет ООО «Элиофеста» № 3012151730011 в ОАО «Па-
ритетбанк», г. Минск, МФО 153001782, УНП 290964168 в 
срок до 29 ноября 2013 года до 17.00. 

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за лот. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником, предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов.

Результаты по проведению торгов оформляются про-
токолами.

Сведения об организаторе торгов: Общество с огра-

ниченной ответственностью «Центр правовых услуг», 
юридический адрес: 224022, г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, 
офис 203, контактные телефоны: 80162-33-93-88, 8029-
802-80-00.

Сведения о продавце: Общество с ограниченной 
ответственностью «Элиофеста», юридический адрес: 
г. Брест, ул. Задворская, 4, контактные телефоны: 80162-
33-93-88, 8029-802-80-00. 

Организатор открытых торгов после опубликования 
извещения о проведении торгов вправе отказаться от 
их проведения при продаже имущества должника на 
аукционе – в любое время, но не позднее чем за пять 
дней до наступления даты его проведения.

Иную информацию о порядке и условиях проведения 
торгов, ознакомлении с предметом торгов можно по-
лучить в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 224022, 
г. Брест, ул. Ясеневая, 20А, офис 203, тел./факс 80162-
33-93-88.

К сведению акционеров ОАО «Современные розничные технологии»
17 декабря 2013 года в 16 часов 00 минут 

по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 
состоится совместное общее собрание акционеров 

ОАО «Агропромышленная компания «Дедново», 
ОАО «Продукты», ООО «Омега-ТП», 

ОАО «Современные розничные технологии».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении решения об обмене акций.
2. Об утверждении решения о выпуске дополнительных акций 
ОАО «Современные розничные технологии».
3. Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Современные роз-
ничные технологии».
4. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Современные роз-
ничные технологии».
5. Об избрании наблюдательного совета.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного 
совета.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в совместном общем 
собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 
с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут.

Акционер Общества принимает участие в работе собрания лично 
или через своего представителя, действующего на основании доверен-
ности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь па-
спорт и доверенность.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг, на основании 
которого составляется список лиц, имеющих право на участие в со-
вместном общем собрании акционеров общества, – 10.12.2013 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 30 минут с 
05.12.2013 по 16.12.2013 по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, д. 3 в 
день проведения собрания по адресу: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 
(приемная).

Орган, созывающий совместное общее собрание акционеров ОАО «Агро-
промышленная компания «Дедново», ОАО «Продукты», ООО «Омега-
ТП», ОАО «Современные розничные технологии»: наблюдательный совет 
(совет директоров). 

Наблюдательный совет 017 261 00 89.УНП 690019195

На пэў ны тэр мін 
з мэ тай ра бо ты ці ву чо бы 
вы ехаць за мя жу жа да юць 
47% ма ла дых ура чоў. 
А на па ста ян нае мес ца 
жы хар ства за мя жу — 
27,6% ма ла дых ура чоў.

Сён ня га дзі на пра цы 
ра бот ні ка ахо вы зда роўя 
каш туе на 35% «тан ней», 
чым га дзі на пра цы 
ў пра мыс ло вас ці.

На шы су се дзіНа шы су се дзі  ��

ШТО РО БІЦЬ ГО РАД 
ЧА ЛА ВЕЧ НЫМ

ЦІ СТА НЕ БЕ ЛА РУСЬ 
«ДО НА РАМ» 
МЕ ДЫ ЦЫН СКІХ КАД РАЎ?

Ка лісь ці Вя лі кі Ноў га рад, ка лыс ка ра сій скай 
дзяр жаў нас ці, быў са мым уплы во вым го ра-
дам на Ру сі. У ста ра жыт ных да ку мен тах яго 
афі цый ная наз ва гу чыць як «Гас па дзін Вя лі кі 
Ноў га рад», што свед чыць аб ка ла саль ным 
зна чэн ні і аў та ры тэ це. Го рад пе ра жы ваў роз-
ныя ча сы, па сту по ва губ ля ю чы бы лую ўплы-
во васць, але не страч ва ю чы сва ёй ве лі чы. Да 

1990-х га доў ад па чэс на га най мен ня за стаў ся 
толь кі Ноў га рад, праў да, пас ля ўсё ж вяр нуў ся 
да да так Вя лі кі. Сён ня гэ ты го рад, раз ме шча-
ны між дзвю ма ра сій скі мі ста лі ца мі — Санкт-
Пе цяр бур гам і Маск вой, — жы ве сва ім асаб-
лі вым, ня тлум ным і ве ліч ным, як яго са бо ры 
і ма нас ты ры, жыц цём. Але на зваць Ноў га рад 
пра він цый ным язык не па ва роч ва ец ца.

У цэнт ры крэ пас ці — 
га лоў ны сім вал го ра да, 
пя ці ку паль ны са бор 
свя той Са фіі, 
які ў су час ных ме жах 
Ра сіі з'яў ля ец ца са мым 
ста ра жыт ным хра мам. 

Ну і ну!Ну і ну!  ��

«ДАБ РА ДЗЕЙ» ВЯР НУЎ КА ША ЛЁК. 
БЕЗ ГРО ШАЙ

Мін ча нін, які зна хо дзіў ся ка ля ад на го з да моў па ву лі цы 
Аса на лі е ва, вы пад ко ва па кі нуў на ба гаж ні ку свай го аў та ма-
бі ля ка ша лёк, у якім зна хо дзіў ся паш парт, дзве бан каў скія 
карт кі, стра ха вы по ліс і да ку мен ты на ма шы ну.

Праз ней кі час тут жа пра яз джаў ра ней су дзі мы 33-га до вы га-
ра джа нін, які на пра ез най част цы ўба чыў рас кі да ныя да ку мен ты 
і ка ша лёк. Ён па да браў зна ход ку і, вяр нуў шы ся да до му, знай шоў 
у ка шаль ку яшчэ і па пер ку з за пі са ны мі пін-ко да мі ад бан каў скіх 
кар так. Па паш пар це па цяр пе ла га гра ма дзя нін уста на віў ад рас 
ула даль ні ка рэ чаў і праз да ве дач ную служ бу атры маў яго хат ні 
ну мар тэ ле фо на. Пас ля ча го па пра сіў свай го шваг ра па ве да міць 
за кон на му гас па да ру пра зна ход ку. А сам на кі ра ваў ся да бан ка-
ма та, дзе... зняў з чу жых кар так 2,3 міль ё на руб лёў. Пас ля ча го 
ка ша лёк быў вер ну ты ўла даль ні ку. Праў да, без бан каў скіх кар так: 
маў ляў, а іх і не бы ло. Але апе ра тыў ні кі За вод ска га РУ УС уста на-
ві лі са праўд ную кар ці ну зда рэн ня. За раз дзе ян ням «даб ра дзея» 
да ец ца пра ва вая ацэн ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Уважаемые акционеры 
Открытого акционерного общества 

«Белорусский народный банк»
26 ноября 2013 года в 10.00 СОСТОИТСЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества 

«Белорусский народный банк».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли Банка за 9 месяцев 2013 года. 

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в помеще-
нии ОАО «БНБ-Банк», по адресу: 220012, г. Минск, пр-т Неза-
висимости, 87А.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 
21 ноября 2013 г.

С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повест-
ку дня, а также проектами решений можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 87а с 15 ноября 2013 г. в рабочие дни 
(с 09.00 до 17.00) (перерыв с 12.30 до 13.15).

Регистрация акционеров по месту проведения собрания с 09.00 
до 10.00 по документу, удостоверяющему личность, а представителей 
акционеров – юридических лиц – по доверенности.

Телефон для справок: + 375 17 309 7 309.
www.bnb.by УНП 100513485

Яра сла ва ва два ры шча.Яра сла ва ва два ры шча.

Пом нік кам па зі та ру Пом нік кам па зі та ру 
Сяр гею Рах ма ні на ву.Сяр гею Рах ма ні на ву.
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Ад та го, як па спя хо ва на за меж ным рын ку 
бу дуць пра да вац ца ай чын ныя та ва ры i цi бу-
дзе ў кра i ну па сту паць ва лю та, так цi iнакш 
за ле жыць даб ра быт кож на га ча ла ве ка. Гэ та i 
ёсць га лоў ная мэ та ма дэр нi за цыi вы твор час-
цi, якая пра хо дзiць у Бе ла ру сi. Але пры гэ тым 
не трэ ба за бы вац ца i на iн шыя склад нi кi ра бо-
ты лю бо га прад пры ем ства — год ны за ро бак 
ды па ра дак у га лi не ахо вы пра цы. Ме на вi та тут 
i сха ва лi ся «пад вод ныя ка мя нi». Пра iх i iш ла 
га вор ка на па ся джэн нi На цы я наль на га са ве та 
па пра цоў ных i са цы яль ных пы тан нях.

— Толь кi за дзе вяць ме ся цаў вы ка ры ста на 1,4 
трыль ё на руб лёў iн вес ты цый у асноў ны ка пi тал, 
— за явiў на мес нiк мi нiст ра эка но мi кi Аляк сандр 
ЯРА ШЭН КА. — Больш за ўсё срод каў вы дат ка ва-
на на буй ныя пра ек ты ў пра мыс ло вас цi, сель скай 
гас па дар цы, транс пар це i су вя зi — жыц цё ва не аб-
ход ных сфе рах эка но мi кi. Так, ужо скон ча на бу даў-
нiц тва тэх на ла гiч най лi нii па вы твор час цi цэ мен ту i 
ву галь на га ад дзя лен ня ў ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст ве «Кры чаў цэ мент на шы фер». Па блi зу 
ад ста лi цы, у вёс цы Шчы та мi ры чы, з'я вiў ся но вы 
транс парт на-ла гiс тыч ны цэнтр. На прад пры ем ствах 
ма шы на бу да ван ня ў Брэсц кай i Мiн скай аб лас цях 
за пу шча ны но выя вы твор час цi.

Най больш пiль ны кант роль вя дзец ца за прад пры-
ем ства мi, якiя больш за ўсiх уплы ва юць на яку юсь цi 
га лi ну эка но мi кi цi рэ гi ён. Але якi мi б вя лiз ны мi нi 
бы лi гра шо выя ўлi ван нi з бо ку дзяр жа вы, без iнi цы-
я ты вы на мес цах ма дэр нi за цыя на леж ным чы нам 
не ад бу дзец ца. Прад пры ем ствы ж скар дзяц ца на 
не да хоп улас ных гро шай i на вя лiз ныя пра цэн ты па 
бан каў скiх крэ ды тах. Ад нак вый сце ёсць i з гэ тай 
сi ту а цыi.

— Хоць стаў ка рэ фi нан са ван ня за раз i вы со кая, 
але ста но вi шча ту пi ко вым на зваць нель га, — га во-
рыць пер шы на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Бе ла ру сi 
Ула дзi мiр СЯ МАШ КА. — Да пры кла ду, на бу даў нiц-

тва бе ла рус кай атам най элект ра стан цыi вы да дзе ны 
крэ дыт пад 4% га да вых на 28 га доў.

Вы нi кi ма дэр нi за цыi па чы на юць ста ноў ча ўплы-
ваць на стан эка но мi кi ў цэ лым. Але пры гэ тым 
важ на, каб па мер за ра бот най пла ты ў су пра цоў нi-
каў прад пры ем стваў быў аб грун та ва ны i пад яе не 
бра лi ся крэ ды ты, якiя пас ля ка ме нем па вiс нуць на 
ар га нi за цыi. А вось тут ёсць i свае асаб лi вас цi. Як 
за зна чыў пер шы на мес нiк мi нiст ра пра цы i са цы-
яль най аба ро ны Пётр ГРУШ НIК, за раз ледзь не па-
ло ва ва кан сiй у Бе ла ру сi пра ду гледж вае зар пла ту, 
на якую зу сiм не па шы ку еш, — да 3 мiль ё наў руб лёў. 
Зра зу ме ла, што па та кi за ро бак лю дзi ў чар гу не вы-
стра яц ца. Ус кос на гэ та ста ла пры чы най та го, што на 
пра цу сё ле та ўлад ка ва ла ся на 53 ты ся чы ча ла век 
менш, чым зволь нi ла ся.

Акра мя за роб каў, вост ра ста яць на прад пры-
ем ствах i пы тан нi ахо вы пра цы. Сё ле та да до му не 
вяр ну лi ся 133 ра бот нi кi. Тра цi на з iх не за доў га пе рад 
гi бел лю бы ла «пад гра ду сам».

— Гэ та свед чыць аб тым, што кант роль з бо ку 
най маль нi каў не да стат ко вы, а ў пра цоў ных ка лек-
ты вах п'ян ства як мi нi мум не асу джа ец ца, — лi чыць 
ды рэк тар Дэ парт амен та дзяр жаў най iн спек цыi 
пра цы Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны 
Ана толь СА ДОЎ НI ЧЫ. — Ся рэд нi ўзрост за гi ну лых 
— 43 га ды, ка лi ча ла век зна хо дзiц ца ў роск вi це сiл. 
Што ад мет на, дзе вяць з дзе ся цi смя рот ных вы пад-
каў ад бы ва юц ца з-за «ча ла ве ча га фак та ру»! У сум-
ных лi да рах хо дзяць Вi цеб ская i Мiн ская воб лас цi, 
дзе на ра бо чым мес цы з жыц цём раз вi та лi ся 24 i 
26 ча ла век ад па вед на. Час цей за ўсё смя рот ныя 
вы пад кi на прад пры ем ствах зда ра юц ца па вi не як 
су пра цоў нi каў, так i най маль нi каў. Не вы кон ва юц-
ца аба вяз кi па ахо ве пра цы, не да стат ко ва доб ра 
на ву ча ец ца пер са нал, экс плу а ту ец ца ня спраў нае 
аб ста ля ван не... Трэ ба па мя таць: па ла жэн нi тэх нi кi 
бяс пе кi на пi са ны кры вёй. Ма быць, вы кон ваць iх не 
заўж ды зруч на, за тое вас да ча ка юц ца до ма.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

СТА НОЎ ЧЫ ЭФЕКТ АД МА ДЭР НI ЗА ЦЫI 
НА ЗI РА ЕЦ ЦА ЎЖО ЗА РАЗ


