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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ПАБУДАВАЦЬ 
ДЫЯ ЛОГ

З мэ тай па шы рэн ня двух ба ко ва га між пар ла менц ка га су-
пра цоў ніц тва за раз пра хо дзіць ві зіт у на шу кра і ну дэ ле га-
цыі гру пы сяб роў ства «Фран цыя — Бе ла русь» На цы я наль-
на га схо ду Фран цуз скай Рэс пуб лі кі. Як ад зна чыў стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род ных спра вах і на цы я наль-
най бяс пе цы Ула дзі мір СЯНЬ КО, сам факт зна хо джан ня ў 
на шай кра і не фран цуз скай дэ ле га цыі — на гляд ны до каз 
та го, што мы хо чам неш та зра біць для па ляп шэн ня між-
дзяр жаў ных уза е ма ад но сін.
«Ка лі гля дзець з Еў ро пы на пост са вец кую пра сто ру, то, 

без умоў на, Бе ла русь мае шмат агуль на га з гэ ты мі кра і на мі,  — 
ад зна чыў Ула дзі мір Сянь ко. — Але ў нас ёсць вель мі шмат 
асаб лі вас цяў». У пер шую чар гу, гэ та ве лі зар ная кан цэнт ра-
цыя пра мыс ло вас ці, якая да ста ла ся ў спад чы ну ад Са вец ка га 
Са ю за.

Так са ма стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі звяр нуў ува гу на «вост-
рыя» тэ мы ў ад но сі нах з Еў ра пей скім са юзам — пы тан ні дэ ма-
кра ты за цыі, уза е ма ад но сін на між пар ла менц кім, між дзяр жаў ным 
уз роў нях. На ша кра і на і пар ла мент ака за лі ся ў сі ту а цыі не па ра-
зу мен ня з бо ку Еў ра пей ска га са ю за. «Мы гля дзім на гэ та, як на 
дзе ян ні моц на га ў да чы нен ні да сла ба га, — за ўва жыў Ула дзі мір 
Сянь ко. — Але я заў сё ды пад крэс лі ваў ка ле гам з Еў ро пы, што ў 
пла не дэ ма кра ты за цыі Бе ла русь прын цы по ва не ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых кра ін бы ло га Са вец ка га Са ю за».

У сваю чар гу, Жэ ральд ДАР МА НЕН, стар шы ня гру пы сяб-
роў ства «Фран цыя — Бе ла русь» На цы я наль на га схо ду Фран-
цыі, пад крэс ліў, што ве дае пра асаб лі вае стаў лен не ў Бе ла ру сі 
да Фран цыі. «Там, дзе ёсць лю дзі, якія жа да юць неш та зра біць, 
та кое жа дан не па він на рэа лі за вац ца ў кан крэт нае зблі жэн не на-
шых на ро даў», — за явіў Жэ ральд Дар ма нен. Так са ма стар шы ня 
гру пы сяб роў ства вы ка заў упэў не насць, што для пар ла мен та ры-
яў Бе ла ру сі і Фран цыі бу дзе не скла да ным па бу да ваць ад кры ты 
дыя лог.

Пад час ві зі ту ў на шу кра і ну фран цуз скія пар ла мен та рыі па зна ё-
мяц ца з пра цай Бе ла рус ка га аў та ма біль на га за во да, су стрэ нуц ца 
з пра фе сар ска-вы клад чыц кім ка лек ты вам і сту дэн та мі Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та, на ве да юць фран ка-бе-
ла рус кі цэнтр еў ра пей скіх да сле да ван няў.

Пар ла менц кая гру па сяб роў ства «Фран цыя — Бе ла русь» у 
На цы я наль ным схо дзе Фран цыі бы ла ство ра на ў 1993 го дзе. 
Кі раў ні ком пра цоў най гру пы На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Фран цыі з'яў ля ец ца 
Ула дзі мір Сянь ко.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

У Мін скай воб лас ці з кож ным 
го дам зні жа ец ца коль касць са-
цы яль ных сі рот. Па за ле тась та-
кіх на ліч ва ла ся 613, ле тась без 
апе кі баць коў за ста ло ся 521 дзі-
ця, а за 9 ме ся цаў гэ та га го да іх 
288. Ра зам з тым з па чат ку го да 
на зі ра ец ца рост са цы яль на га сі-
роц тва ў Ба ры саў скім, Ві лей скім, 
Ма ла дзе чан скім, Мя дзель скім, 
Сма ля віц кім ра ё нах і ў го ра дзе 
Жо дзі на.
Та кія звест кі агу ча ны на па ся джэн ні 

Мі набл вы кан ка ма, дзе аб мер ка ва ны 
да дат ко выя за ха ды па аба ро не дзя-
цей у не ўлад ка ва ных сем' ях. Пра ку рор 
воб лас ці Алег ЛАЎ РУ ХІН ад зна чыў 
не да хо пы ў ра бо це струк тур ных пад-
раз дзя лен няў абл вы кан ка ма, ад дзе-
лаў аду ка цыі, ар га ні за цый і служ баў, 
якія па він ны зай мац ца не па срэд на 
праб лем ны мі сем' я мі, свое ча со ва іх 
вы яў ляць і ста віць на ўлік, ра біць кан-

крэт ныя за ха ды па аба ро не дзя цей. 
Ска жам, як рас ца ніць факт, ка лі 52 ма-
ла лет ніх спа чат ку за бра лі з 38 сем' яў, 
па коль кі баць кі па кі ну лі іх без на гля ду, 
але за тым... вяр ну лі ў бія ла гіч ныя сем'і 
без ні я ка га на тое ра шэн ня?

Акра мя та го, у воб лас ці не зжы тае і 
так зва нае «ла тэнт нае сі роц тва», ка лі 
па за яве баць коў не паў на лет ніх на кі-
роў ва юць у Дом дзі ця ці на 3 га ды. Як 
па каз вае прак ты ка, у 90% вы пад каў 
па за кан чэн ні тэр мі ну зна хо джан ня ў 
та кіх уста но вах да рос лыя па збаў ля-
юц ца баць коў скіх пра воў.

Асноў ная пры чы на та го, што вы-
ха ван цы трап ля юць у кры зіс ную сі ту-
а цыю, — п'ян ства і як пра ві ла, бес-
пра цоўе ма ці або баць кі ці абод вух 
ад ра зу. Сё ле та з 462 баць коў, чые 
дзе ці зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс-
печ ным ста но ві шчы, больш за па ло ву 
не пра ца ва лі. У Дзяр жын скім ра ё не і 
яшчэ больш — 65%.

Па сло вах Але га Лаў ру хі на, за 9 ме-
ся цаў гэ та га го да баць кі кам пен са ва лі 
дзяр жа ве 66,4% срод каў за ўтры ман-
не іх дзя цей — 24,5 млрд руб лёў. Па 
гэ тых па каз чы ках цэнт раль ны рэ гі ён 
трэ ці ў кра і не пас ля Мін ска і Го мель-
скай воб лас ці. Да сяг нуць 100% спаг-
нан ня рас хо даў па куль не ўда ец ца: 
част ка аба вя за ных асоб зна хо дзяц ца 
ў вы шу ку. Праб ле ма яшчэ і ў тым, што 
не ка то рыя ўхі ля юц ца ад пра ца ўлад ка-
ван ня або сіс тэ ма тыч на пра гуль ва юць 
ра бо ту. Ства ра юць цяж кас ці і тыя, хто 
жы ве ў ін шых аб лас цях, ад бы вае па-
ка ран не ў мес цах па збаў лен ня во лі. 
Ра зам з тым для аба вя за ных час та 
цяж ка знай сці ра бо ту з доб рай зар-
пла тай, па коль кі яны, як пра ві ла, ма-
юць ніз кую ква лі фі ка цыю. Ад па вед ныя 
служ бы зна хо дзяць роз ныя ва ры ян ты. 
На прык лад, у рэ гі ё нах ім да юць маг-
чы масць за ра біць за кошт па ве лі чэн ня 
аб' ёмаў пра цы, су мя шчаль ніц тва.

Вар та да даць, што су стра ка юц ца 
най маль ні кі, якія ад маў ля юц ца браць 
аба вя за ных асоб на ра бо ту. Упраў-
лен не па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не Ма ла дзе чан ска га рай-
вы кан ка ма на кі ра ва ла аба вя за ную 
гра ма дзян ку для пра ца ўлад ка ван ня 
на прад пры ем ства «Аква дыў»: мес цы 
бы лі за бра ні ра ва ны. Ад нак ад мі ніст-
ра цыя ад мо ві ла ся ад па слуг жан чы-
ны. Тым не менш, за кон ёсць за кон... 
Ма тэ ры я лы на кі ра ва ны ў пра ку ра ту ру 
для пры няц ця ра шэн ня.

Да дат ко вая кры ні ца вяр тан ня рас-
хо даў на ўтры ман не дзя цей — зда ча ў 
арэн ду жы лых па мяш кан няў, якія на-
ле жаць аба вя за ным. Ад нак гэ тая маг-
чы масць па куль не вы ка рыс тоў ва ец ца 
шы ро ка. У Жо дзі не і Слуц кім ра ё не 
зда ец ца па 3 ква тэ ры, у Мін скім — 2, 
Ба ры саў скім, Ві лей скім, Ва ло жын скім, 
Дзяр жын скім, Клец кім, Мя дзель скім і 
Ма ла дзе чан скім — па ад ной.

У аб лас ным бан ку звес так зна чыц-
ца 4897 дзя цей-сі рот і дзя цей, што за-
ста лі ся без апе кі баць коў, з якіх 4110 
сі ро ты са цы яль ныя. 3189 хлоп чы каў і 
дзяў чы нак улад ка ва ны на ся мей ныя 
фор мы вы ха ван ня, 1074 вы хоў ва юц-
ца ў ін тэр на цкіх уста но вах. З кож ным 
го дам на Мін шчы не ад кры ва ец ца ўсё 
больш дзі ця чых да моў ся мей на га ты-
пу, на сён няш ні дзень іх 36. Тут вы хоў-
ва ец ца 300 дзя цей. Акра мя та го, 300 
— у 3 дзі ця чых вёс ках. І та кая фор ма 
вы ра шэн ня са цы яль на га сі роц тва бу-
дзе па шы рац ца. За апош нія га ды ў 
цэнт раль ным рэ гі ё не 4 дзі ця чыя ін тэр-
на цкія ўста но вы за кры ты.

Ёсць на дзея, што ча сам пры ту-
лак у пры ём ных сем' ях зной дуць 
усе абяз до ле ныя дзе ці. Пры нам сі, 
та кую за да чу ста віць кі раў ніц тва 
воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Кра і на без сі ротКра і на без сі рот  ��

ЗА БЫЦЬ ПРА СЛО ВА «ІН ТЭР НАТ»

«СПА БОР НІЦ ТВА» КАР ТАК БЕ ЛА РУС БАН КА ПА... 
АЛІМ ПІЙ СКАЙ СІС ТЭ МЕ

Найбуй ней шы банк Бе ла ру сі па чы нае дру гую рэ клам ную гуль-
ню «На пе рад да пе ра мог з Vіsa! 2», якая спе цы яль на пры мер-
ка ва на да зі мо вых Алім пій скіх гуль няў-2014.

Паў дзель ні чаць у та кой фі нан са вай гуль ні да во лі лёг ка. Трэ ба прос-
та час цей рас плач вац ца карт кай Vіsa або Vіsa Electron Бе ла рус бан ка 
за та ва ры і па слу гі ў ар га ні за цы ях ганд лю (сэр ві су) на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны і за яе ме жа мі, з вы ка ры стан нем ін тэр нэ ту, а так са ма ў ка на лах 
дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня ў пе ры яд з 28 ліс та па да 
па 23 лю та га на су му больш за 80 ты сяч руб лёў.

У прэс-служ бе Бе ла рус бан ка ўдак лад ні лі, што пры вя лі кай коль-
кас ці тран зак цый у клі ен таў бан ка ўзні кае больш шан цаў вый граць 
каш тоў ныя пры зы, а так са ма су ве ні ры з алім пій скай сім во лі кай. Пад-
ра бяз ную ін фар ма цыю аб рэ клам най гуль ні «На пе рад да пе ра мог з 
Vіsa! 2» мож на знай сці на сай це vіsa.com.by і па тэ ле фо не «га ра чай 
лі ніі» ар га ні за та ра рэ клам най гуль ні — та ва рыст ва «Яск ра ва»: 8 029 
935 33 02 з 10:00 да 17:00 у пра цоў ныя дні.

Сяр гей КУР КАЧ.

МА ЦІ ЗА ГІ НУ ЛА РА ЗАМ З СЫ НАМ
Гэ та ад бы ло ся пад час па жа ру ў вёс цы Анд ра ны Мсці слаў ска га 
ра ё на на Ма гі лёў шчы не. Тры вож ны сіг нал па сту піў ка ля ча ты-
рох га дзін дня. Ка лі вы ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца, дом ужо 
га рэў ад кры тым по лы мем. 

Па сло вах су се дзяў, у ім зна хо дзі лі ся 80-га до вая жан чы на і яе 
51-га до вы сын. На жаль, вы ра та ваць лю дзей не ўда ло ся. Іх це лы бы лі 
зной дзе ны ў лож ках пад час лік ві да цыі па жа ру. Як па ве да мі ла стар шы 
ін спек тар Цэнт ра пра па ган ды аб лас но га ўпраў лен ня МНС Воль га Не-
ха ро шых, што ста ла пры чы най тра ге дыі, яшчэ трэ ба бу дзе вы свет ліць. 
Су се дзі ха рак та ры за ва лі за гі ну лых ста ноў ча. Ста рая жан чы на бы ла 
па ра лі за ва на, а сын да гля даў яе. У той дзень су сед ра ні цай на вед ваў-
ся да іх па спра ве, але та ды яшчэ ні чо га не прад вя шча ла бя ды. Ка лі 
дом за га рэў ся, зай сці ўнутр ні хто з ад на вяс коў цаў не ад ва жыў ся: бы ло 
вель мі шмат ды му. А моц ны ве цер не па кі нуў ма ці з сы нам ні я ка га 
шан цу на вы ра та ван не. Вог нен ная сты хія ў ад но ім гнен не за ха пі ла дом 
у па лон. На жаль, гэ та не адзі ныя жыц ці, якія не ўда ло ся вы ра та ваць. 
Пад час па жа ру ў вёс цы За ба лоц це Ма гі лёў ска га ра ё на за гі нуў 62-га-
до вы пен сі я нер, жы хар Ма гі лё ва. Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЗА ТРЫ МА ЛІ ЗЛО ДЗЕЯ-«ВЕ ТЭ РА НА»
А як тут яшчэ ска заць, ка лі сваю кры мі наль ную дзей насць 
муж чы на рас па чаў дак лад на трыц цаць га доў та му, ка лі 
15-га до вым пад лет кам пай шоў на пер шы кра дзеж і з та го ча су 
спе цы я лі за ваў ся вы ключ на на кра дзя жах з ква тэр, пры чым 
праз форт кі?

— Гра ма дзя нін вы зва ліў ся з мес цаў па збаў лен ня во лі ў каст рыч ні-
ку, пас ля ча го па ехаў да сва ёй су жы цель кі. А лі та раль на праз дзень 
вы пра віў ся «на пра цу». Ця гам двух тыд няў зло дзей «пра мыш ляў» 
на тэ ры то рыі ста ліч на га Пар ты зан ска га ра ё на, — па ве да мі ла прэс-
афі цэр гэ та га РУ УС Ган на Чыж-Лі таш. — Кож ны раз яго зда бы чай 
ста на ві лі ся то за ла тыя ўпры га жэн ні, то ноў тбу кі і ма біль ныя тэ ле-
фо ны і, вя до ма ж, гро шы. За ча тыр нац цаць дзён зла мыс нік па спеў 
«раз жыц ца» амаль на 30 міль ё наў руб лёў. «Пра ца ваў» па прос тай 
схе ме: спа чат ку зва ніў у дзве ры, а ка лі ра зу меў, што до ма ні ко га 
ня ма, на кі роў ваў ся да «чор на га» ўва хо да — акна. Ка лі форт ка бы ла 
за чы не най, пры да па мо зе спе цы яль на га ін стру мен ту ўзлом лі ваў яе. 
Што ці ка ва, муж чы на двой чы су ты каў ся ў чу жым жыл лі з гас па да ра мі, 
але кож ны раз па спя ваў збег чы. 45-га до вы зла мыс нік быў за тры ма-
ны ў га рад скім па сёл ку Ма чу лі шчы. Як вы свет лі ла ся, усе ўкра дзе ныя 
гро шы і каш тоў нас ці муж чы на тра ціў на спірт ныя на поі, які мі шчод ра 
час та ваў сва іх та ва ры шаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МОДНЫЯ БОТЫ ЗАБРАКАВАЛІ НЕ ПА ЯКАСЦІ
Гаспадарчы суд Магілёўскай вобласці прыняў рашэнне аб 
канфіскацыі ў прыватнага прадпрыемства са Слаўгарада жа-
ночага зімовага абутку коштам 1,567 млрд рублёў, паведамілі 
рэдакцыі ў прэс-службе Міністэрства па падатках і зборах 
Беларусі. 

А справа пачыналася 13 лістапада, калі падчас праверкі склад-
скога памяшкання, аператыўныя супрацоўнікі мясцовай падатковай 
інспекцыі і АБЭЗ Слаўгарадскага РАУС выявілі захоўванне 9705 
пар моднага зімовага абутку без кантрольных (ідэнтыфікацыйных) 
знакаў. Было ўстаноўлена, што, каб атрымаць кантрольныя знакі, 
прадпрыемства не звярталася ўвогуле. Паводле слоў камерсантаў, 
уся партыя абутку забракавана і ўвезена з Расіі для рамонту. Аднак 
кантралёры прытрымліваліся іншага меркавання і на ўсю партыю 
немаркіраванага абутку, якая была сапраўды якаснай, наклалі арышт. 
Згодна з заканадаўствам, не маркіруецца толькі былы ў карыстанні 
абутак. За вызначаныя парушэнні суд прыцягнуў прадпрыемства да 
адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу ў памеры 10 база-
вых велічынь.

Сяргей КУРКАЧ.

КРА ДЗЕЖ РЫ БЫ «ДА ПА МОГ» 
ВЫ ЯВІЦЬ ІН ШЫЯ ЗЛА ЧЫН СТВЫ

У Рэ чыц кім ра ё не ра бот ні кі ўпраў лен ня апе ра тыў на га рэ ага ван-
ня Дзяр жаў най ін спек цыі вы яві лі факт кра дзя жу ры бы бры га-
дзі рам і ры ба ком пра мыс ло вай бры га ды на ўчаст ку Дняп ра, які 
аран ду ец ца. Па ру шаль ні кі вы ла ві лі 70 кі ла гра маў ры бы, ад нак 
у то не вы жур нал улоў не ўнес лі. Але гіс то рыя ме ла пра цяг...

— На тэ ры то рыі до ма ўла дан ня ад на го з па ру шаль ні каў у вёс цы 
Бе ра га вая Сла ба да бы ло зной дзе на мя са ка зу лі, а так са ма ар се нал 
зброі і бо еп ры па саў: тры па ляў ні чыя стрэль бы, ка ля 50 роз на ка лі бер-
ных па тро наў і два прад ме ты, знеш не па доб ныя на тра тыл, ва гой ка ля 
700 гра маў, — па ве да мі ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га Гра мо віч. — Апроч ін ша га, па ру шаль ні кі бу дуць ад каз ваць за 
кра дзеж ры бы і не за кон ныя дзе ян ні ў да чы нен ні да аг ня стрэль най 
зброі, бо еп ры па саў і вы бу хо вых рэ чы ваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ЖАР У ЦЯГ НІ КУ
Цяг нік № 8 Брэст — Маск ва толь кі ады шоў ад стан цыі Брэст 
ве ча рам 2 снеж ня, як у ва го не-бу фе це па ча ло ся ўзга ран не. 
Са стаў спы ні лі ў ра ё не цук ро ва га за во да пад Жа бін кай.

Па вы клі ку на мес ца зда рэн ня апе ра тыў на пры бы ло пяць аў та цыс-
тэрн з Брэс та і Жа бін кі. Як па ве да мі лі ў Брэсц кім аб лас ным упраў-
лен ні МНС, са стаў быў рас чэп ле ны яшчэ да пры быц ця па жар ных. 
Вы ра та валь ні кі ад ра зу абяс то чы лі кан такт ную лі нію і пры сту пі лі да 
ту шэн ня. Па жар лік ві да ва лі за 13 хві лін. Па вод ле слоў су пра цоў ні ка 
Брэсц ка га ўпраў лен ня МНС Сяр гея МАШ НО ВА, агонь зні шчыў па-
мяш кан не бу фе та, па шко дзіў унут ра нае аздаб лен не ва го на па ўсёй 
пло шчы. Уся го ў цяг ні ку ра сій ска га фар мі ра ван ня еха ла 89 па са жы раў 
і 15 ча ла век пер са на лу. Ні хто не па цяр пеў. Поў нас цю рух па чы гун цы 
быў ад ноў ле ны праз 2 га дзі ны 24 хві лі ны. Бы ла за трым ка ў ру ху ся мі 
са ста ваў. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, уз га ран не ад бы ло ся з-за ка рот-
ка га за мы кан ня ў элект рыч ным шчы це ва го на. Як па ве да міў Брэсц кі 
транс парт ны пра ку рор Вік тар ТА РА СЁ НАК, пра вер ку па над звы-
чай ным зда рэн ні пра во дзіць ка мі сія Бе ла рус кай чы гун кі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ОАО «Белтрубопроводстрой» 
сообщает, что 21 ноября 2013 г. 

состоялось внеочередное общее собрание акционеров, 
на котором было принято решение о реорганизации общества 

Акционеры, не участвовавшие в общем собрании или голосовав-
шие против решения о реорганизации, имеют право требовать вы-
купа акций. 

Цена выкупа акций, утвержденная собранием акционеров, равна 
номинальной стоимости акций, что составляет 30 000 (тридцать 
тысяч) белорусских рублей за одну акцию. 

Срок, в течение которого акционеры могут предъявить требование 
о выкупе акций, составляет сорок дней с даты принятия решения 
общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акцио-
неров права требовать выкупа акций. 

Акционеры, имеющие право требовать выкупа акций, должны 
обратиться по адресу: 220123, г. Минск, ул. М. Богдановича, 129. 
Тел.: (017) 334 30 31, 334 33 83. ОАО «Белтрубопроводстрой». 

Совет директоров.УНП 100364117

ГНУТ КАЯ 
ЗА НЯ ТАСЦЬ Ня прос тая сі ту а цыя ў су сед няй Укра і не пры му шае за ду мац-

ца над яе бу ду чы няй. Ана лі ты кі на зы ва юць са мыя роз ныя 
ва ры ян ты: ад бу даў ніц тва ін тэ гра цыі з Ра сі яй да на ступ лен ня 
пе ры я ду без улад дзя. Сваю дум ку на конт укра ін скай сі ту а цыі 
вы ка за ла «Звяз дзе» Воль га ПА ЛІ ТЫ КА, член Па ста ян най ка-
мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп-
лек се, транс пар це і су вя зі.
— Вы бар шля ху раз віц ця, пе рад якім за раз ста іць Укра і на, — 

гэ та яе пра ва як су ве рэн най дзяр жа вы, і ні хто не мае пра ва тут ёй 
указ ваць. Пад час ра дыё мос та з Кі е вам, тэ ма яко га бы ла звя за на 
з дзяр жаў ным рэ гу ля ван нем эка но мі кі, мы за кра на лі з укра ін скі мі 
ка ле га мі і сён няш нюю па лі тыч ную сі ту а цыю ў гэ тай кра і не.

Ха це ла ся б ве рыць, што ўкра ін ская Ра да, прэ зі дэнт і прад-
стаў ні кі апа зі цыі зной дуць агуль ныя па ды хо ды, прый дуць да ап-
ты маль на га ра шэн ня. Бу дзе вель мі дрэн на, ка лі Укра і на ста не 
ней кай раз мен най карт кай у геа па лі тыч най ба раць бе. Га лоў нае, 
каб у гэ тай су мят ні не за бы лі пра на род. За раз на ват і га вор кі 
ня ма пра тое, як бу дзе жыць да лей звы чай ны жы хар укра ін ска га 
го ра да або вёс кі, як бу дзе пра ца ваць тая ці ін шая га лі на пра-
мыс ло вас ці.

Тыя, хто прый шоў на Май дан, — пе ра важ на сту дэн ты. Нех та 
ім за пла ціў, каб яны пры еха лі, ар га ні за ваў па ла тач ныя га рад-
кі — на ват са звы чай на га бы та во га пунк ту гле джан ня гэ та ўсё 
каш туе гро шай. Мне не па да ба ец ца, што Укра і ну ўцяг ва юць у 
ней кую буй ную гуль ню, та му дэ пу та там Вяр хоў най Ра ды гэ тай 
кра і ны трэ ба па мя таць пра тых, хто за іх га ла са ваў, пра тое, як 
бу дзе лепш яго вы бар шчы кам.

Я не дам пра гноз, якім бу дзе бу ду чы ня Укра і ны. Тым не менш, 
лі чу, што для Укра і ны толь кі ў рам ках Мыт на га са ю за дзя ку ю чы 

ка а пе ра цыі, якая скла ла ся ў са вец кія ча сы, ёсць маг чы масць раз-
ві ваць вы со ка тэх на ла гіч ныя га лі ны пра мыс ло вас ці: гэ та і ме та лур-
гіч ная пра мыс ло васць, і ма шы на бу да ван не, і пры бо ра бу да ван не. 
Я не ма гу на зваць пры кла даў па тых кра і нах, якія ад нос на ня даў-
на ўсту пі лі ў Еў ра пей скі са юз, ка лі бы лі ство ра ны най су час ныя 
прад пры ем ствы на іх тэ ры то рыі. У леп шым вы пад ку гэ та прос тая 
збор ка. Та му не ду маю, што, ада рваў шы ся ад Мыт на га са ю за, 
Укра і на змо жа раз ві ваць та кія га лі ны пра мыс ло вас ці. Але, зноў 
жа, гэ та на ле жыць вы зна чаць толь кі са мім укра ін цам.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

СЯР ГЕЙ РУ ТЭН КА — 
СЯ РОД НАЙЛЕП ШЫХ

Ка пі та на збор най Бе ла ру сі па ганд бо ле і ад на го з лі да раў 
іс пан скай «Бар се ло ны» Сяр гея Ру тэн ку пры зна лі леп шым 
ле вым паў ся рэд нім гуль цом све ту за 2013 год.

Пе ра мож цаў вы зна ча лі еў ра пей скія жур на ліс ты, якія спе цы я-
лі зу юц ца на ганд бо ле, а так са ма заў зя та ры — яны ўдзель ні ча лі ў 
апы тан ні на ін тэр нэт-пар та ле handball-planet.com. Ама та ры «руч-
но го мя ча» ад вя лі бе ла рус ка му спарт сме ну толь кі трэ цяе мес ца, 
больш га ла соў ад даў шы за чэ ха Фі лі па Іху і дат ча ні на Мі ке ля 
Хан се на. А вось жур на ліс ты ах вот на пад тры ма лі Сяр гея Ру тэн ку, 
які па агуль най коль кас ці ба лаў абы шоў сва іх са пер ні каў.

Да рэ чы, у на мі на цыі «Леп шы ва ра тар» пе ра мо гу атры маў 
яшчэ адзін прад стаў нік ка та лон ска га клу ба, серб Ар пад Штэр бік. 
А леп шым ганд ба ліс там све ту на зва лі хар ва та Да ма гоя Дуў ня ка, 
які гу ляе ў ня мец кім «Гам бур гу».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

По глядПо гляд  ��

Пад ні маць мі ні маль ную план-
ку для прэ тэн дэн таў на сту дэнц-
кі бі лет Мі ніс тэр ства аду ка цыі ў 
блі жэй шы час не пла нуе, але і 
зні жаць ніж няе зна чэн не тэс та-
ва га ба ла, якое да зва ляе ўдзель-
ні чаць у кон кур се на на ву чан не ў 
ВНУ, у га лоў ным аду ка цый ным 
ве дам стве так са ма не збі ра юц ца. 
Аб гэ тым па ве да міў жур на ліс там 
пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка-
цыі Аляк сандр ЖУК.

Па сло вах Аляк санд ра Жу ка, на 
вы ні кі пры ёму ў ВНУ сё ле та паў-
плы ва лі два асноў ныя фак та ры: 
гэ та змян шэн не коль кас ці вы пуск-
ні коў агуль на аду ка цый ных школ і 
па вы шэн не мі ні маль ных ба лаў на 
ЦТ. Па вы ні ках за лі чэн ня ў вы шэй-
шыя на ву чаль ныя ўста но вы за ста-
лі ся не за поў не ны мі 2 414 бюд жэт-
ных мес цаў (1643 — на дзён най фор ме 
на ву чан ня, 768 — на за воч най і 3 — на 
вя чэр няй), што ў 5 ра зоў больш за па каз-
чык па пя рэд ня га го да. У Ва ен най ака дэ міі 
і на ва ен ных фа куль тэ тах не да бор склаў 
30,5% ад кант роль ных ліч баў пры ёму, у 
Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар-
чай ака дэ міі — 250 ча ла век, або 25,6%; 
у Ма зыр скім дзяр жаў ным пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це імя І.Ша мя кі на 110 ча ла век, 
або 27,5%; у Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэх-
на ла гіч ным уні вер сі тэ це — 185 ча ла век, 
або 16,7%.

— Горш за ўсё абі ту ры ен ты спра ві лі ся 
з тэс та мі па ма тэ ма ты цы і фі зі цы («ад сеў» 
пас ля ЦТ па гэ тых прад ме тах пе ра вы сіў 
30%), та му і не да бор ад быў ся пе ра важ-
на на тых спе цы яль нас цях, дзе ў пе ра лі-
ку эк за ме на цый ных дыс цып лін зна чы лі ся 
фі зі ка і ма тэ ма ты ка. Але ў гэ тым так са ма 
ёсць свае «плю сы»: мы ба чым, што сё-
лет нія адзі нац ца ці клас ні кі больш сур' ёз на 
па ды хо дзяць да бу ду чых эк за ме наў. Мі ні-
маль ная план ка на ЦТ — гэ та сіг нал усім, 
па пя рэ джан не, што сла быя абі ту ры ен ты 
стаць сту дэн та мі не мо гуць. Каб на ву чац-
ца ў вы шэй шай шко ле, трэ ба мець пэў ны 
ба гаж ве даў.

Са мае га лоў нае пы тан не, якое ці ка віць 
сён ня ўсіх абі ту ры ен таў 2014 го да: ці бу-
дуць пе ра гля дац ца дзе ю чыя пра ві лы пры-
ёму? У Мі ніс тэр стве аду ка цыі пад рых та ва-
ны пра ект но вай рэ дак цыі пра ві лаў. Ле тась 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі так са ма рых та ва ла 
гра мад скасць да маг чы мых но ва ўвя дзен-
няў у па рад ку ад бо ру прэ тэн дэн таў на сту-
дэнц кі бі лет, але ў апош ні мо мант вы ра шы-
лі па кі нуць усё, як бы ло ра ней. На пэў на, 
та му Аляк сандр Жук па лі чыў за леп шае 
па куль не за кра наць «хва ра ві тую» тэ му 
маг чы май ад ме ны пры па ступ лен ні льгот 
для пэў ных ка тэ го рый абі ту ры ен таў. А за-
ся ро дзіў ува гу толь кі на асоб ным кон кур се 
па між сель скай і га рад ской мо лад дзю.

— За ся мі га до вы тэр мін дзе ян ня пра ві-
лаў ад бы ло ся знач нае зблі жэн не пра хад-
ных ба лаў вы пуск ні коў сель скіх і га рад скіх 
уста ноў аду ка цыі. У апош нія тры га ды на 
кож най дру гой спе цы яль нас ці (гэ та зна чыць 
у 50% вы пад каў) за лі чэн не ад бы ва ла ся па 
агуль ным кон кур се. До ля вы пуск ні коў сель-
скіх школ, за лі ча ных на дзён ную бюд жэт ную 
фор му на ву чан ня, што год скла дае 18—20%. 
Уся го ў 2013 го дзе ў ВНУ бы ло за лі ча на 4,5 
ты ся чы сель скіх абі ту ры ен таў, што скла дае 
35% ад іх вы пус ку. Уліч ва ю чы вы раў ноў ван-

не ўзроў ню пад рых тоў кі вы пуск ні коў 
га рад скіх і сель скіх уста ноў аду ка цыі, 
нам уяў ля ец ца апраў да ным пра вя-
дзен не ся род іх агуль на га кон кур су, 
— агу чыў па зі цыю свай го ве дам ства 
Аляк сандр Жук.

Так са ма пла ну ец ца па шы рыць 
мэ та вы пры ём на сель ска гас па дар-
чыя спе цы яль нас ці да 60% ад кант-
роль ных ліч баў на бо ру, а па ін шых 
спе цы яль нас цях — да 40% і зняць 
аб ме жа ван ні для ах вот ных на ву чац-
ца на ўмо вах мэ та вай пад рых тоў кі па 
мес цы іх пра жы ван ня. Ка лі гэ тая пра-
па но ва бу дзе ўхва ле на, то за клю чыць 
кант ракт на мэ та вую пад рых тоў ку 
змо жа абі ту ры ент з лю бо га на се ле-
на га пунк та, у тым лі ку і мін ча нін.

Яшчэ ад на пра па но ва Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі — даць маг чы масць 
па сту паць на пе да га гіч ныя спе цы яль-

нас ці без зда чы эк за ме наў школь ным ме да-
ліс там (ула даль ні кам за ла то га і ся рэб ра на га 
ме да лёў), а так са ма пе ра мож цам аб лас но га 
ту ра рэс пуб лі кан скіх прад мет ных алім пі яд 
(ула даль ні кам дып ло маў І, ІІ і ІІІ сту пе ні).

— Па вер це, што ах вот ных пад ха піць 
эс та фе ту ў сва іх на стаў ні каў ха пае. У нас 
ёсць шмат школ, дзе на стаў ні ка мі пра цу-
юць ме на ві та іх вы ха ван цы. А, на прык лад, 
у Лі цэі БДУ 30% пе да го гаў са мі ў свой час 
на ву ча лі ся ў гэ тай уста но ве. Та му мы імк-
нём ся да та го, каб ства рыць мак сі маль на 
кам форт ныя ўмо вы для пры цяг нен ня та ле-
на ві тай мо ла дзі на пе да га гіч ныя спе цы яль-
нас ці, — пад крэс ліў Аляк сандр Жук.

Між ін шым, дзве ўста но вы аду ка цыі — 
Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Я.Ку-
па лы і Ві цеб скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
П. Ма шэ ра ва — вы ка на лі  ў гэ тым го дзе план 
пры ёму на ўсе спе цы яль нас ці, у тым лі ку і на 
пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці фі зі ка-ма тэ ма-
тыч на га про фі лю. А вось у вя ду чай пе да га-
гіч най ВНУ — Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе да-
га гіч ным уні вер сі тэ це імя М.Тан ка — не да бор 
на бюд жэт склаў 136 ча ла век, не ка жу чы ўжо 
пра плат ную фор му на ву чан ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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У ПА ЛІ ТЫЧ НАЙ СУ МЯТ НІ 
НЕ ПА ВІН НЫ ЗА БЫ ВАЦЬ ПРА НА РОД

Пры ём ная Пры ём ная   ��
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Ве дайВе дай  ��
на шых!на шых!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Стар шы ня прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі 

прад пры маль ніц тва Ула дзі мір КА РА ГІН удак лад няе: «Бе ла-
русь удзель ні чае ў між на род ным па дзе ле пра цы, і цэ лы шэ раг 
ра бот ні каў у су час ных сфе рах (ІT-тэх на ло гіі, ін фар ма цый на-ка му-
ні ка цый ная сфе ра) усё час цей су ты ка юц ца з па трэ бай пра ца ваць 
у ад да ле ным до сту пе, без пры ез ду да мес ца ра бо ты».

Га во ра чы аб за ём най пра цы, Ка ра гін ад зна чае: «Для вы ра шэн-
ня праб лем пра цоў ных рэ сур саў у пе ры яд пра цоў ных ад па чын каў, 
вы хад ных дзён, се зон най за ня тас ці кам па ніі ўсё больш як быц цам 
па зы ча юць ра бот ні каў ад на ў ад ной і афарм ля юць та кія ад но сі ны 
да га во ра мі па між ар га ні за цы я мі».

У той жа час ён указ вае і на ры зы кі для пра ца даў цаў: «Ва ўмо-
вах не стан дарт най, ня поў най за ня тас ці сён ня час та пра яў ля ец ца 
без ад каз насць ра бот ні ка, яко му да ве ра на да ра гая ма ё масць (аў-
та ма біль, кам п'ю тар і інш.), а так са ма без ад каз насць у да чы нен ні 
да ўлас ні ка. На зі ра юц ца так са ма вы пад кі зло ўжы ван няў з бо ку 
ра бот ні ка і не маг чы масць з бо ку пра ца даў цы за па тра ба ваць ма-
тэ ры яль ную ад каз насць».

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ РЫ ЗЫ КІ 
ГНУТ КАЙ ЗА НЯ ТАС ЦІ

Але ёсць і ар гу мен ты су праць, якія звя за ны перш за ўсё з 
ушчам лен нем га ран тый за ня тас ці. Так, стар шы ня Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў роз ных фор м прад пры маль ніц тва «Са-
друж насць» Аляк сандр ГА РУ НО ВІЧ звяр тае ўва гу на тое, што 
не стан дарт ныя фор мы за ня тас ці — гэ та пра цоў ныя ад но сі ны, якія 
мо гуць быць ска са ва ны пра ца даў цам у лю бы час. Ён ад зна чае, 
што пе ра тва рэн не ра ней га ран та ва ных пра цоў ных ад но сін у іс тот на 
не га ран та ва ныя і не аба ро не ныя (у тым лі ку та кія ві ды за ня тас ці, як 
пад рад ная пра ца, пра цоў ны кант ракт на аб ме жа ва ны тэр мін, за-
ня тасць на ня поў ны пра цоў ны час пры ма лых або на огул ад сут ных 
са цы яль ных га ран ты ях, пра ца па вы клі ку і г.д.) ужо до сыць шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў Бе ла ру сі, пры чым у пры ват ным біз не се.

Ды рэк тар да след ча га цэнт ра між на род на га рын ку пра цы 
ФРГ Аляк санд ра ВАГ НЕР га во рыць аб са цы яль ных ры зы ках 
гнут кай за ня тас ці на пры кла дзе Гер ма ніі. Яна ад зна чае, што 
до ля поў най за ня тас ці з бес тэр мі но вым кант рак там сён ня мае 
тэн дэн цыю да зні жэн ня, а больш за тра ці ну ня мец кіх су пра цоў-
ні каў пра цу юць ча со ва або зна хо дзяц ца ў ня знач ных пра цоў ных 
ад но сі нах (ма юць толь кі пад за ро бак), пры ня поў ным пра цоў ным 
дні або на ўмо вах аў тсор сін гу.

Але пры гэ тым амаль дзя ся тая част ка та кіх ра бот ні каў, чыя 
за ра бот ная пла та ні жэй за пра жыт ко вы мі ні мум, за ле жыць ад да-
дат ко вых са цы яль ных вы плат для за бес пя чэн ня пра жыт ку сва ёй 
сям'і. Та кім чы нам, час та ры зы кі, звя за ныя з гнут кай за ня тас цю, 
вы шэй, чым пры нар маль най за ня тас ці.

Тым не менш, бу ду чы ня за гнут кай за ня тас цю — гэ та па тра ба-
ван не ча су. Але, як лі чаць экс пер ты, па він на быць доб ра пра пра-
ца ва на нар ма тыў на-пра ва вая ас но ва для яе раз віц ця.

Свят ла на БУСЬ КО.


