
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.) 

Пад крэс лi ваю — мiж ве да мас-
ную, та му што са мым не га тыў ным 
чы нам на пра цэ сах, якiя ад бы ва-
юц ца ў бу даў нiц тве, ад бi ва ла ся 
ня ўзгод не насць дзе ян няў, не дыс-
цып лi на ва насць, уза ем ныя прэ-
тэн зii роз ных струк тур i вуз ка кар-
па ра тыў ныя iн та рэ сы», — ска заў 
Прэ зi дэнт. Ён на га даў, што пе рад 
мiж ве да мас най ра бо чай гру пай 
ста я ла за да ча дэ та лё ва вы ву-
чыць не да хо пы на ўсiх ста ды ях 
iн вес ты цый на га пра цэ су i з улi кам 
мiж на род на га во пы ту акрэс лiць 
шля хi раз вiц ця бу даў нi чай га лi ны 
на блi жэй шую i ся рэд не тэр мi но-
вую перс пек ты ву.

Апош нi тэр мiн — 
1 лi пе ня

Прэ зi дэнт па ста вiў за да чу за-
вяр шыць бу даў нiц тва апош ня га 
праб лем на га до ма да 1 лi пе ня на-
ступ на га го да. Па вод ле слоў Прэ-
зi дэн та, не апраў да на за цяг ну тыя 
тэр мi ны жыл лё ва га бу даў нiц тва 
i ня стрым ны рост цэн на пра тэр-
мi на ва нае жыл лё вы клi ка юць 
най боль шую не за да во ле насць 
лю дзей. Рас кры ты абу раль ныя 
фак ты пад ма ну доль шчы каў. 
«Знай шлi ся дзея чы, якiя аб' явi-
лi аб бу даў нiц тве до ма, з доль-
шчы каў збi ра лi гро шы, а по тым 
тран жы ры лi iх. У вы нi ку па кi да лi 
лю дзей i без жыл ля, i без срод каў. 
Мож на га ва рыць у гэ тым вы пад ку 
аб ства рэн нi пi ра мi ды», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Кi раў нiк дзяр жа вы на га даў, 
што па яго да ру чэн нi сё ле та ў 
чэр ве нi пра ве дзе на iн вен та ры за-
цыя ўсiх праб лем ных бу доў ляў. 
«Сён ня з 380 да моў, уклю ча ных у 
пе ра лiк праб лем ных, ужо ўве дзе-
на ў экс плу а та цыю 200. Да кан ца 
го да, як за пэў нi ва юць мяс цо выя 
ор га ны ўла ды, бу дуць уве дзе ны ў 
экс плу а та цыю амаль 100 да моў, 
i 80—85 даў га бу даў бу дуць уве-
дзе ны ў 2014 го дзе», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён звяр-
нуў асаб лi вую ўва гу ўдзель нi каў 
на ра ды на не аб ход насць дак лад-
на вы ка наць на зва ныя тэр мi ны. 
«Ра ней я рас па ра дзiў ся да кан ца 
гэ та га го да ўсе праб лем ныя да-
мы ўвес цi ў строй. Але па лi чы лi 
— пра сля зi лi ся. Доб ра, ка лi з 400 
да моў за ста нец ца 80 на пер шае 
паў год дзе на ступ на га го да, — 
гэ та лю дзi яшчэ вы тры ма юць. 
Але, не дай бог, хоць паў до ма не 
бу дзе ўве дзе на. I не ўзду май це 
муд ра ваць са ста тыс ты кай i спра-
ва здач нас цю. Кож ны дом бу дзе 
пра ве ра ны мiж ве да мас най гру-
пай, якую ўзна чаль вае кi раў нiк 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та», — па-
пя рэ дзiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па-
тра ба ваў ад усёй вер ты ка лi ўла-

ды, асаб лi ва ад стар шынь рай вы-
кан ка маў, да вес цi да ла гiч на га за-
вяр шэн ня ўсе праб лем ныя бу доў лi 
жыл ля. «Ёсць гра фi кi, вы зна ча ны 
ад каз ныя. Кант ра люй це вы ка нан-
не пры ня тых аба вя за цель стваў, 
на пруж вай це бу даў нi коў», — ска-
заў Прэ зi дэнт, звяр та ю чы ся да 
ўдзель нi каў на ра ды.

Прэ зi дэнт пе ра ка на ны, што 
з'яў лен не но вых да моў са звыш-
нар ма тыў ны мi тэр мi на мi бу даў нiц-
тва трэ ба лi чыць над звы чай ным 
выпадкам i трэ ба зра бiць усё, каб 
іх не ўзнi ка ла. У якас цi не га тыў на-
га пры кла ду Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пры вёў вы па дак з дзей нас цю 
ТАА «Аб лiч ча», якое пра ва лi ла 
бу даў нiц тва не каль кiх аб' ек таў у 
Брэсц кай воб лас цi. У су вя зi з гэ-
тым кi раў нiк дзяр жа вы ўка заў на 
не аб ход насць боль ша га кант ро-
лю за жыл лё вым бу даў нiц твам з 
бо ку мяс цо вых ор га наў ула ды. «У 
га ла ве не ўклад ва ец ца, ку ды гля-
дзе ла мяс цо вая ўла да на пра ця гу 
шэ ра гу га доў? Збоi ў ра бо це гэ тых 
го ра-бу даў нi коў бы лi вi да воч ныя, 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на конт вы пад ку ў Брэсц кай воб-
лас цi. — Ча му не пры ма лi ме ры? 
Ня ўжо не ба чы лi? I год не ба чы лi, 
i паў та ра го да та му не за ўва жа лi. 
Ча ка лi, па куль Прэ зi дэнт умя ша ец-

ца i пры шле гру пу для раз бо ру?» 
Ця пер на праб лем ных аб' ек тах 
пра цу юць бу даў нi кi, з'я вi ла ся фi-
нан са ван не. I ка лi ра ней перс пек-
ты вы ўво ду ў строй гэ тых да моў 
на ват не пра гля да лi ся, то ця пер 
мож на сцвяр джаць, што праб ле ма 
бу дзе вы ра ша на. Да мы аба вя зу-
юц ца ўвес цi сё ле та да кан ца го-
да, але, вя до ма, не за дзяр жаў ны 
кошт. Прэ зi дэнт асаб лi ва пад крэс-
лiў, што дзял кi, якiя ўкра лi гро шы, 
па вiн ны ўсё вяр нуць, пры чым у 
двух-, трохразовым па ме ры.

Ра зам з тым, праб ле ма даў-
га бу даў не ва ўсiх рэ гi ё нах вы-
ра ша ец ца па спя хо ва. Да гэ та га 

ча су Мiн гар вы кан кам не мо жа 
ра за брац ца з даў га бу дам ЗАТ 
«Тэ ра бу дiн вест» на ву лi цы Пры-
тыц ка га. Бу доў ля там спы не на, 
за бу доў шчык — банк рут. «Гар-
вы кан кам на огул нi як не дзей нi-
чае. Кож ны дзень ня вы зна ча нас цi 
— гэ та да дат ко выя стра ты i рост 
ца ны. Лю дзi па вiн ны за пла цiць 
роў на столь кi, коль кi вы зна ча на, 
i нi ка пей кi больш», — пад крэс лiў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

У су вя зi з гэ тым Прэ зi дэнт 
за па тра ба ваў ад кi раў нi коў на 
мес цах на да ваць больш пiль ную 
ўва гу жыл лё ва му бу даў нiц тву. 
Па вод ле яго слоў, мiж ве да мас ная 
ра бо чая гру па пад рых та ва ла па 
вы нi ках ра бо ты цэ лы «аль бом», 
каб лю бы ча ла век, на ват не спе-
цы я лiст, ра зу меў, з ча го па чы наць 
бу даў нiц тва i як яго за вяр шаць. З 
ад на го бо ку, на дум ку Прэ зi дэн-
та, гэ ты «аль бом» бу дзе да па ма-
гаць мяс цо вым ула дам, па коль-
кi не трэ ба нi чо га вы дум ляць, а 
прос та вы кон ваць на пi са нае ў iм. 
«З iн ша га бо ку, нi я кiх аль бо маў 
нi ко му не трэ ба. Стар шы нi рай-, 
гар-, абл вы кан ка маў бу ду юць у 
ся рэд нiм адзiн дом у год. Цi не 
мо гуць яны ра за брац ца з гэ тым 
до мам? — за даў ры та рыч нае пы-
тан не Прэ зi дэнт. — А мы iм тут 

аль бо мы рас пiс ва ем i ву чым, як 
трэ ба бу да ваць».

Па ру шэн нi 
ў рэг ла мен це

Аляк сандр Лу ка шэн ка на стой-
вае на жорст кiм вы ка нан нi рэг-
ла мен ту бу даў нi ча га бiз не су. «Я 
не ад на ра зо ва па тра ба ваў за бяс-
пе чыць жорст кае вы ка нан не рэг-
ла мен ту бу даў нi ча га бiз не су, — 
пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— Усё па вiн на ра бiц ца вы раз на, 
хут ка, але стро га па пра пi са ных 
пра вi лах. Хут касць не па вiн на да-
ся гац ца за кошт па спеш лi вас цi i 

iг на ра ван ня аба вяз ко-
вых ста дый».

Прэ зi дэнт лi чыць, 
што ўрад па вi нен усё 
ад рэ гу ля ваць так, каб 
нi хто не па ста вiў пад 
удар нар маль ны ход 
уся го бу даў нiц тва, 
атры маў шы сi ю мi нут-
ную вы га ду. «Для iн-
вес та раў, за каз чы каў, 
пра ек цi роў шчы каў i 
пад рад чы каў — усiх 
удзель нi каў бу даў нi ча-
га пра цэ су — вы пра ца-
ва ны па ра дак па вi нен 
стаць кi раў нiц твам да 
дзе ян ня», — ад зна чыў 
кi раў нiк дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, 
ня рэд ка бы вае так, 
што за каз чы кi, не ма ю-
чы дак лад на га за дан ня 
на пра ек та ван не i iмк-
ну чы ся хут чэй за няць 
бу даў нi чую пля цоў ку, 
па чы на юць пра цы без пра ект най 
да ку мен та цыi ў раз лi ку, што яе 
мож на рас пра цоў ваць пад час бу-
даў нiц тва. Маў ляў, гэ та пры вя дзе 
да эка но мii ча су i срод каў. Ад нак 
у рэ аль нас цi ўсё атрым лi ва ец ца 
на ад ва рот. Пе ра пра цоў кi i пра стоi 
пад рад ных ар га нi за цый у ча кан-
нi змен пра ек таў пры вод зяць да 
да дат ко вых ра бот i пе ра рас хо ду 
гро шай. Та му Прэ зi дэнт за па тра-
ба ваў лi чыць па ра лель нае пра ек-
та ван не вы клю чэн нем з пра вi лаў, 
якое мо жа пры мя няц ца толь кi да 
доб ра  пад рых та ва ных ар га нi за-
цый, пры чым толь кi па ра шэн нi 
кi раў нi ка дзяр жа вы.

Участ кi — 
праз аў кцы ён

У сва iм вы ступ лен нi Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за кра нуў так са ма тэ-
му пра да стаў лен ня зя мель ных 
участ каў для бу даў нiц тва. Ён пад-
крэс лiў, што i за раз вель мi вя лi кая 
коль касць пля цо вак да ец ца за бу-
доў шчы кам бяс плат на, быц цам 
бы каб знi зiць кошт бу даў нiц тва. 
Але на прак ты цы час та за гэ тым 
iдзе зу сiм не знi жэн не ца ны за 
квад рат ны метр, а толь кi па ве лi-
чэн не пры быт ку за бу доў шчы ка. З 
гэ тай пры чы ны, пад крэс лiў Прэ зi-
дэнт, мно гiя прад пры ем ствы, каб 
атры маць бяс плат ную зям лю, 
iдуць на хiт рас цi, якiя мя жу юць з 
мах ляр ствам.

Ад нак, па вод ле слоў кi раў нi ка 
дзяр жа вы, iль гот нае пра да стаў-
лен не ўчаст каў пер ша па чат ко ва 
за клад ва ла ся для ства рэн ня но-
вых вы твор час цяў, змян шэн ня 
кош ту жыл лё ва га бу даў нiц тва. Та-
му Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра-
буе, каб асноў ным iн стру мен там 
пра да стаў лен ня ўчаст каў быў ме-
на вi та аў кцы ён. «У iдэа ле льгот-
нае пра да стаў лен не зям лi па вiн на 

за стац ца толь кi для бу даў нiц тва 
жыл ля па дзяр жаў ным за ка зе», 
— пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Акра мя та го, кi раў нiк дзяр жа-
вы ад зна чыў, што ня рэд ка ўчаст-
кi, ня хай i за кон на, атрым лi ва юць 
гра ма дзя не i суб' ек ты гас па да-
ран ня не для бу даў нiц тва, а для 
спе ку ля цыi — пра мо га або сха-
ва на га пе ра про да жу. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ста вiў за да чу пе рад 
стар шы ня мi рай вы кан ка маў i гу-
бер на та ра мi за ба ра нiць лю бое 
ад чу жэн не ўчаст ка да таго часу, 
па куль улас нiк або аран да тар не 
зро бiць тое, для ча го зям ля бы ла 
пра да стаў ле на.

«Мя не iн фар му юць, што да гэ-
туль у сфе ры зя мель ных ад но сiн 
не вы ка ра не на ва ла кi та i бю-
ра кра тызм, — ад зна чыў кi раў-
нiк дзяр жа вы. — За цяг ва юц ца 
тэр мi ны вы дзя лен ня зя мель ных 
участ каў, зад нiм чыс лом афарм-
ля юц ца ра шэн нi, не пры ма юц ца 
свое ча со выя ме ры па кант ро лi за 
мэ та вым вы ка ры стан нем участ-
каў». Аляк сандр Лу ка шэн ка лi-
чыць, што ў най боль шай сту пе нi 
гэ тым гра шаць Мiнск i Мiн ская 
воб ласць. Та му ў зва ро це да мэ ра 
Мiн ска Мi ка лая Ла дуць кi i гу бер-
на та ра Мiн скай воб лас цi Ся мё на 
Ша пi ры Прэ зi дэнт за па тра ба ваў 
на вес цi па ра дак з раз мер ка ван-
нем i вы ка ры стан нем зя мель ных 
участ каў.

Пад ста ва для да ве ру
Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

ура ду i Вяр хоў на му Су ду Бе ла-
ру сi рас пра ца ваць i за цвер дзiць 
ты па вы да га вор, якi па вi нен за-
клю чац ца па мiж гра ма дзя на мi i 
за бу доў шчы ка мi пры бу даў нiц тве 
жыл ля.

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та, у 
гэ тым да га во ры ў аба вяз ко вым 
па рад ку трэ ба пра ду гле дзець 

стро гiя аба вя за цель ствы ба коў 
па фi нан са ван нi, тэр мi нах i якас цi 
бу даў нiц тва. «Усе та кiя да га во ры 
па вiн ны зна хо дзiц ца ў лi та раль-
ным сэн се на ста ле ў стар шы нi 
рай вы кан ка ма. Кант роль за iх 
вы ка нан нем — сфе ра ад каз нас-
цi мяс цо вай ула ды», — пад крэс лiў 
кi раў нiк дзяр жа вы. На яго дум ку, 
да пла це жаз доль нас цi за бу доў-
шчы каў, якiя аку му лю юць гро шы 
фi зiч ных асоб, па вiн ны прад' яў-
ляц ца са мыя стро гiя па тра ба-
ван нi. Ця пер да лё ка не заў сё ды 
ад бы ва ец ца ме на вi та так. У бу-
даў нiц тве, у тым лi ку ў жыл лё-
вым, атрым лi ва ец ца на ступ ным 
чы нам: са браў гро шы — i вы ка-
рыс тоў ваю, як ха чу. Так быць не 
па вiн на», — за па тра ба ваў кi раў-
нiк дзяр жа вы.

«Толь кi тыя ар га нi за цыi, якiя 
па бу да ва лi не менш як 15 пра-
цэн таў аб' ек та (мi нi мум — цо каль, 
пер шы, дру гi па вер хi), ма юць пра-
ва пры цяг ваць срод кi фi зiч ных 
асоб для да лей ша га бу даў нiц тва 
жыл ля», — ска заў Прэ зi дэнт i за-
па тра ба ваў за бяс пе чыць стро гае 
вы ка нан не гэ та га пра вi ла. Акра-
мя та го, На цы я наль ны банк па вi-
нен за бяс пе чыць асаб лi вы рэ жым 
ра хун каў, на якiх на коп лi ва юц ца 
та кiя срод кi, i аба вяз ко ва кант ра-
ля ваць iх мэ та вае вы ка ры стан-
не. «Каб усе гро шы iш лi ме на вi та 
ту ды, ку ды яны пры зна ча лi ся, — 
на бу даў нiц тва жыл ля. I бра ла ся 
гро шай з гра ма дзян ме на вi та 
столь кi, коль кi трэ ба для рыт мiч-
на га бу даў нiц тва», — пад крэс лiў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Звяр та ю чы ся да стар шы нi Вяр-
хоў на га Су да, Прэ зi дэнт да ру чыў 
на ла дзiць ра бо ту су доў та кiм чы-
нам, каб яны не ад клад на рэ ага-
ва лi на за явы гра ма дзян на конт 
ня якас на га i пра тэр мi на ва на га 
бу даў нiц тва.

Рэ фар ма ваць 
з ро зу мам

Па вод ле слоў Прэ зi-
дэн та, апош нiм ча сам усё 
час цей гу чаць пра па но вы 
ад ра дзiць Дзярж буд, каб 
вы клю чыць дуб лi ра ван не 
i ня ўзгод не насць дзе ян няў 
роз ных дзяр жаў ных ор-
га наў, якiя ў той цi iн шай 
сту пе нi зай ма юц ца рэ гу ля-
ван нем бу даў нi чых пра цэ-
саў. «Я ўжо га ва рыў, што 
сён ня вар та за вя заць на 
Мiн бу дар хi тэк ту ры ўзгад-
нен не ўсёй нар ма тыў най 
ба зы ў сфе ры бу даў нiц тва. 
Пры чым та кiм чы нам, каб 
без iх ве да ма нi вод ны да-
ку мент, рэг ла мен ту ю чы бу-
даў нiц тва, не быў пры ня ты. 
Толь кi пас ля ўзгад нен ня з 
Мiн бу дар хi тэк ту ры, — ад-
зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы. 
— Але спя шац ца з пе ра-

ўтва рэн ня мi i зды маць з мi нiс тэр-
ства ад каз насць за пад ве дам ныя 
ар га нi за цыi я не спя шаў ся б. Усё 
па вiн на на спець. Ска жу шчы ра: 
я не пры хiль нiк ра ды каль ных рэ-
фор маў на ско рую ру ку».

«Ка лi бу дзе це фар мi ра ваць 
бу даў нi чыя хол дын гi, рых та ваць 
пра па но вы аб пе ра да чы ў ка му-
наль ную ўлас насць пад ве дам ных 
ар га нi за цый, то ра бi це гэ та аку рат-
на. Штуч на га аб' яд нан ня i на сiл ля 
быць не па вiн на», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да 
прэм' ер-мi нiст ра i гу бер на та раў.

Пры гэ тым кi раў нiк дзяр жа вы 
ад зна чыў, што апош нiм ча сам на 
ўзроў нi ўра да ўсё час цей уз нi кае 
жа дан не пе ра даць мно гiя суб' ек-
ты гас па да ран ня ў ве дан не мяс-
цо вых ор га наў ула ды. «А тыя ўсё 
бя руць. Ду ма юць, што спра вяц ца. 
Вы што, не ба чы це, што яны на 
мес цах дом не мо гуць уз гад нiць 
i па бу да ваць, а вы iм хо ча це ад-
даць у кi ра ван не вя лi кiя трэс ты? 
Вы ду май це, перш чым гэ тыя рэ-
фор мы пра во дзiць», — за ўва жыў 
Прэ зi дэнт.

Га лоў нае, па вод ле слоў Аляк-
санд ра Лу ка шэн кi, нель га за бы-
ваць пра лю дзей, якiя i ў спё ку, i 
ў хо лад пра цу юць на бу доў лях, па-
коль кi iх ра бо та ад каз ная i вель мi 
цяж кая.

Аб кош це мет ра
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да-

мiў, што кошт квад рат на га мет ра 
жыл ля па дзярж за ка зе ў 2014 го-
дзе бу дзе роў ны ся рэд ня ме сяч най 
зар пла це па кра i не. Ён на га даў, 
што но вае бу даў нiц тва жыл ля для 
гра ма дзян, якiя ма юць пра ва на 
атры ман не льгот ных крэ ды таў i 
ад на ра зо вых суб сi дый на бу даў-
нiц тва або на быц цё жы лых па-
мяш кан няў, бу дзе ажыц цяў ляц ца 
толь кi па дзяр жаў ным за ка зе.

Па вод ле пла наў ура да, з 2,5 
млн кв.м жыл ля, якое па вiн на 
быць уве дзе на ў 2014 го дзе з 
дзярж пад трым кай, па дзярж за-
ка зе бу дзе па бу да ва на ка ля трэ-
цi — 800 тыс.кв.м. Кошт 1 кв.м 
та ко га жыл ля ў 2014 го дзе бу дзе 
роў ны ся рэд ня ме сяч най зар пла це 
па кра i не з не вя лi кай па праў кай 
на да ту ўво ду жыл ля ў экс плу а та-
цыю ў ад па вед нас цi з нар ма тыў-
ным тэр мi нам бу даў нiц тва.

«Увя дзен не дзярж за ка зу на 
бу даў нiц тва жыл ля з дзярж пад-
трым кай па вiн на прын цы по ва вы-
клю чыць вы пад кi з'яў лен ня праб-
лем ных да моў у гэ тым сег мен це 
жыл лё ва га бу даў нiц тва, — лi чыць 
Прэ зi дэнт. — А лю дзi бу дуць па-
збаў ле ны ад ва ла кi ты — абi ваць 
па ро гi роз ных iн стан цый. Га то вае 
жыл лё бу дуць вы куп ляць па зра зу-
ме лых цэ нах, раз лiч ваць свае рас-
хо ды з улi кам тых iль гот i прэ фе рэн-
цый, аба вя за цель стваў дзяр жа вы, 
якiя на ле жаць iм па за ко не».

Прэ зi дэнт да ру чыў ура ду ў блi-
жэй шы час пад рых та ваць ад па-
вед ныя да ку мен ты, каб з но ва га 
го да сiс тэ ма па ча ла пра ца ваць.

Не згу бiць 
да сяг ну тае

«Дзей насць дзярж апа ра ту па-
вiн на быць аб са лют на праз рыс-
тай для гра мад ства», — за явiў 
Прэ зi дэнт пад час дру гой част кi 
рэс пуб лi кан скай на ра ды. «Нi я кiх 
за кры тых для кры ты кi тэм у ра бо-
це дзярж апа ра ту ня ма i быць не 
па вiн на. Iнакш у кра i не аба вяз ко-
ва на сту пiць за стой», — пад крэс-
лiў кi раў нiк дзяр жа вы.

У той жа час Прэ зi дэнт за ўва-
жыў, што кры ты ка па вiн на быць 
кан струк тыў най i не пе ра тва рац ца 
ў бес пад стаў нае кры ты кан ства. 
«Та кое стаў лен не да лю дзей, якiя 
сум лен на слу жаць дзяр жа ве, не-
да пу шчаль на», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт на га даў, што ў га-
ды пе ра бу до вы бы ла раз гор ну та 
«кам па нiя па шаль ма ван нi пар-
тый ных i са вец кiх ра бот нi каў», 
вод га лас якой да гэ туль ад чу ва ец-
ца на ўспры ман нi дзярж слу жа чых 
у гра мад стве. «Я не ха чу iдэа лi-
за ваць усiх са вец кiх чы ноў нi каў 
— ся род iх су стра ка лi ся роз ныя 
лю дзi, але ўсё ж та кi пры стой ных 
ра бот нi каў, са праўд ных пра фе сi-
я на лаў, якiя ства ры лi вя лi кую кра-
i ну, бы ло знач на больш. Нель га 
стрыг чы ўсiх пад адзiн гра бя нец», 
— ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс лiў: «Вель мi важ на не згу бiць 
тое, што Бе ла ру сi ўда ло ся ства-
рыць за га ды сва ёй не за леж нас цi, 
не згу бiць тую дзяр жа ву, якой мы 
мо жам га на рыц ца».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,
На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.
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«Пры пла на ван ні кант роль-
ных ліч баў пры ёму кі раў ні-
кі ўста ноў аду ка цыі па він-
ны ады сці ад ка рыс ных ін-
та рэ саў (за ра біць па больш 
гро шай на прэ стыж ных 
спе цы яль нас цях) і кі ра-
вац ца ін та рэ са мі дзяр жа-
вы. Прэ стыж ны мі па він ны 
стаць тыя спе цы яль нас ці, 
якія па тра бу юц ца эка но мі-
цы і дзе ча ка юць ма ла дых 
спе цы я ліс таў», — за явіў 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
аду ка цыі Аляк сандр ЖУК 
на ка ле гіі свай го ве дам-
ства, пры све ча най удас ка-
на лен ню аб' ёмаў і струк-
ту ры пад рых тоў кі кад раў 
ва ўста но вах пра фе сій най 
аду ка цыі.

Пры раз мер ка ван ні ліч баў 
пры ёму на ўсіх уз роў нях пра фе-
сій най аду ка цыі ў 2014 го дзе бу-
дуць уліч вац ца ча ты ры асноў ныя 
па ра мет ры: пра па но вы ра бо та-
даў цаў у вы гля дзе да га во раў і 
за явак на пад рых тоў ку спе цы я-
ліс таў і ра бо чых (слу жа чых), вы-
ні кі раз мер ка ван ня па пя рэд ніх 
га доў, па каз чык бес пра цоўя на 
рын ку пра цы і дэ ма гра фіч ная сі-
ту а цыя.

Асноў ны прын цып на ступ-
ны: ка лі тыя ці ін шыя га лі ны 
— транс парт, су вязь, куль ту ра, 
ме ды цы на, сель ская гас па дар-
ка і г.д. — у рэ гі ё не з'яў ля юц ца 
пры яры тэт ны мі кі рун ка мі раз-
віц ця, то ВНУ, якія рых ту юць 
для іх кад ры, па він ны га ран та-
ва на атры маць бюд жэт ныя мес-
цы ў аб' ёме, не аб ход ным для 
кад ра ва га за бес пя чэн ня. Акра-
мя та го, з 2014 го да ў шэ ра гу 
ўста ноў аду ка цыі бу дзе спы-
не ны пры ём за кошт срод каў 
бюд жэ ту на эка на міч ныя і юры-
дыч ныя спе цы яль нас ці. Больш 
за тое, ця пер кант роль бу дзе 
вес ці ся за раз мер ка ван нем па-
між за па тра ба ва ны мі спе цы яль-
нас ця мі не толь кі бюд жэт ных, 
але і плат ных мес цаў.

Праф ары ен та цыя 
ці дзень ад кры тых 

дзвя рэй?
— Ста тыс ты ка свед чыць, што 

да 2016 го да коль касць вы пуск-
ні коў ба за вай і агуль на аду ка-
цый най школ у су ме бу дзе ня-
змен най — на ўзроў ні 145 ты сяч 
ча ла век. Тэн дэн цыя змян шэн ня 
коль кас ці вы пуск ні коў агуль на-
аду ка цый най шко лы за ха ва ец ца 
да 2015 го да. Сё ле та па то кі вы-
пуск ні коў 11-х кла саў раз мер ка-
ва лі ся на ступ ным чы нам: 55% з 
іх па сту пі лі ў ВНУ, 25% — пай шлі 
на ву чац ца ў ся рэд нія спе цы яль-
ныя ўста но вы аду ка цыі і толь кі 
17% атрым лі ва юць пра фе сій на-
тэх ніч ную аду ка цыю. Між тым, 
80% ва кан сій на рын ку пра цы 
скла да юць ме на ві та ра бо чыя 
пра фе сіі.

Аляк сандр Жук пад крэс ліў, 
што дзя ку ю чы ўвя дзен ню ніж ня-
га па ро га на цэнт ра лі за ва ным 
тэс ці ра ван ні ад бы ло ся пе ра раз-
мер ка ван не па то каў абі ту ры ен-
таў. Так, за апош нія тры га ды 
пры ём у ВНУ ска ра ціў ся больш 

чым на трэць (або на 34,5 ты ся чы 
ча ла век). У гэ тым го дзе ў ВНУ 
бы ло за лі ча на на 6% менш вы-
пуск ні коў, чым ле тась. Па каз чык 
па ступ лен ня адзі нац ца ці клас ні-
каў у пра фе сій на-тэх ніч ныя на-
ву чаль ныя ўста но вы па вя лі чыў ся 
на 1%, а ў ся рэд нія спе цы яль ныя 
ўста но вы — больш чым на 3% у 
па раў на нні з па пя рэд нім го дам.

Ра зам з тым, ана ліз ус туп най 
кам па ніі 2013 го да вы явіў шэ раг 
праб лем. Па-пер шае, меў мес-
ца іс тот ны не да бор абі ту ры ен-
таў у шэ ра гу ўста ноў аду ка цыі. 
На ўзроў ні вы шэй шай аду ка цыі 
ва кант ны мі за ста лі ся 2,4 ты ся-
чы бюд жэт ных мес цаў, што ў 
пяць ра зоў больш за па каз чык 
па пя рэд ня га го да. Поў нас цю 
план пры ёму вы ка на лі толь кі 16 
дзяр жаў ных ВНУ, у тым лі ку ўсе 
ча ты ры ме ду ні вер сі тэ ты, і не вы-
ка на ла ні ад на пры ват ная ВНУ. 
Праб ле мы з укам плек та ван нем 
бюд жэт ных мес цаў на зі ра лі ся 
і па асоб ных, над звы чай за па-
тра ба ва ных най маль ні ка мі спе-
цы яль нас цях, дзе па тра бу ец ца 
ве дан не ма тэ ма ты кі, фі зі кі, хі міі. 

Гэ та так зва ныя вост ра дэ фі цыт-
ныя спе цы яль нас ці, але ў абі ту-
ры ен таў яны по пы там не ка рыс-
та юц ца. У аў тсай да рах ака за лі ся 
сель ска гас па дар чыя спе цы яль-
нас ці (325 ва кант ных мес цаў); 
пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
(296 ва кант ных мес цаў, з іх 184 
— фі зі ка-ма тэ ма тыч на га про фі-
лю); ва ен ныя спе цы яль нас ці (195 
мес цаў), спе цы яль нас ці для ме-
та лур гіч най вы твор час ці, ляс ной 
гас па дар кі і дрэ ва ап ра цоў кі, лёг-
кай і хі міч най пра мыс ло вас ці.

Боль шасць ВНУ апраўд вае 
свой не да бор па вы шэн нем ніж-
ня га па ро га тэс та вых ба лаў. Але 
ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі ба чаць 
яшчэ і ін шую пры чы ну — ад сут-
насць эфек тыў най праф ары ен-
та цый най ра бо ты і ўза е ма дзе-
ян ня з най маль ні ка мі.

— У ВНУ, дзе праф ары ен та-
цый ная ра бо та не аб мя жоў ва ец-
ца днём ад кры тых дзвя рэй, дзе 
кі раў ні кі ба чаць перс пек ты вы 
раз віц ця сва ёй уста но вы, вы ра-

ша юц ца і праб ле мы з на бо рам. 
Інакш як мож на па тлу ма чыць, 
што та кая сум ная сі ту а цыя з на-
бо рам на зі ра ла ся не ва ўсіх ад-
на про філь ных і род нас ных ВНУ, 
— звяр нуў ся да рэк та раў Аляк-
сандр Жук. — Так, Гро дзен ска му 
дзяр жаў на му ўні вер сі тэ ту і Ві цеб-
ска му дзяр жаў на му ўні вер сі тэ ту 
ўда ло ся ўкам плек та ваць на ват 
пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці фі-
зі ка-ма тэ ма тыч на га про фі лю. 

За поў ні лі ўсе бюд жэт ныя мес цы 
Гро дзен скі дзяр жаў ны аграр ны 
ўні вер сі тэт і Бе ла рус кі дзяр жаў-
ны аграр ны ўні вер сі тэт. А Бе ла-
рус кая дзяр жаў ная сель ска гас-
па дар чая ака дэ мія па тых жа 
спе цы яль нас цях не за кры ла 250 
бюд жэт ных мес цаў (вы ка наў шы 
план пры ёму толь кі на 64%).

Фі яс ка пры ват ных 
ВНУ

Яшчэ ад на праб ле ма — вы-
со кі пра цэнт абі ту ры ен таў, за лі-
ча ных у ВНУ на за воч ную фор му 
на ву чан ня, асаб лі ва ў пры ват ных 
ВНУ. Ка лі ў дзяр жаў ных ВНУ до-
ля пры ёму на за воч ную фор му 
скла дае менш за па ло ву за лі ча-
ных, то ў пры ват ных ВНУ на зі ра-
ец ца зу сім ін шая сі ту а цыя. У аб-
са лют ных ліч бах коль касць за лі-
ча ных абі ту ры ен таў на за воч ную 
фор му на ву чан ня ў пры ват ныя 
ВНУ за тры га ды ска ра ці ла ся на 
40% (або на 5,2 ты ся чы ча ла век), 
ад нак з улі кам не вы ка нан ня пла-
на пры ёму на дзён ную фор му на-
ву чан ня (а сё ле та не да бор склаў 
7,3 ты ся чы ча ла век, або 85%), 
удзель ная ва га за лі ча ных на за-
воч ную фор му на ву чан ня вы рас-
ла да 73%.

— Я ні чо га не маю су праць 
пры ват на га сек та ра вы шэй шай 
шко лы, па коль кі боль шасць вя-
ду чых уні вер сі тэ таў све ту — не-
дзяр жаў ныя, але ба за выя ары-
ен ці ры мно гіх на шых пры ват ных 
ВНУ ві да воч на не да цяг ва юць 
да кан ку рэн та здоль на га ўзроў-
ню. Яны за ня лі ні шу най менш 
за трат ных спе цы яль нас цяў вы-
ключ на з тэ а рэ тыч най пад рых-
тоў кай («Пра ва» і «Эка но мі ка»). 
Пры чым, як пра ві ла, упор ро біц-
ца не столь кі на дзён ную, коль-
кі на менш да ра гую, за воч ную, 
фор му. Дай шло да та го, што 
вы пуск за воч ні каў стаў пе ра вы-
шаць вы пуск спе цы я ліс таў, якія 
атры ма лі паў на вар тас ную воч-
ную аду ка цыю. За ха ван не та кой 
тэн дэн цыі вель мі не бяс печ нае, 
— пад крэс ліў Аляк сандр Жук. 

— Ін сты тут пар ла мен та рыз му і 
прад пры маль ніц тва, на прык лад, 
за лі чыў ле тась на дзён ную фор-
му на ву чан ня 73 ча ла ве кі, а ў гэ-
тым го дзе — уво гу ле 19 ча ла век. 
Пры ват ны ін сты тут кі ра ван ня і 
прад пры маль ніц тва — ле тась 57 
ча ла век і 22 ча ла ве кі ў гэ тым го-
дзе, Ін сты тут прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці — 97 і 41 ча ла ве ка 
ад па вед на. Ха це ла ся б па чуць 
ад рэк та раў пры ват ных ВНУ, як 
яны ба чаць перс пек ты вы да лей-
ша га раз віц ця сва іх на ву чаль ных 
уста ноў? Мяр кую, прый шоў час 
пе ра гле дзець у лі цэн зі ях на пра-
ва ажыц цяў лен ня аду ка цый най 
дзей нас ці су ад но сі ны гра ніч най 
коль кас ці на ву чэн цаў на дзён-
най і за воч най фор ме атры ман-
ня аду ка цыі. Тым больш што ў 
боль шас ці ВНУ дзе ян не лі цэн зій 
за вяр ша ец ца вяс ной 2014 го да. 
Коль касць тых, хто на ву ча ец ца 
на за воч най фор ме, не мо жа 
пе ра вы шаць коль касць тых, хто 
на ву ча ец ца на дзён ным ад дзя-
лен ні.

«Апе ты ты» 
і рэ ча іс насць

Сён ня па тра бу ец ца струк-
тур ная пе ра бу до ва аб' ёмаў пад-
рых тоў кі сту дэн таў і ўста ра нен не 
дыс ба лан су не за па тра ба ва ных 
і дэ фі цыт ных пра фе сій: кра і не 
па трэб ны ін жы не ры, аг ра но мы, 
ура чы, а так са ма спе цы я ліс ты 
пры ро да знаў ча-на ву ко ва га про-
фі лю.

Ра зам з тым, у шэ ра гу ВНУ 
аб' ёмы пад рых тоў кі па спе цы-
яль нас цях, якія з'яў ля юц ца ня-
про філь ны мі для гэ тых уста ноў 
аду ка цыі, за ста юц ца да во лі 
вя лі кі мі. Так, на спе цы яль нас ці 
эка на міч на га і юры дыч на га про-
фі ляў у Бе ла рус кую дзяр жаў ную 
сель ска гас па дар чую ака дэ мію 
сё ле та за лі ча ны 23% пер ша курс-
ні каў (151 ча ла век), у Гро дзен скі 
дзяр жаў ны аграр ны ўні вер сі тэт 
— 17% (95 ча ла век). (Ві цеб скі 
дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні вер-
сі тэт (адзі ная ВНУ кра і ны, якая 

рых туе кад ры для прад пры ем-
стваў лёг кай пра мыс ло вас ці) у 
2013 го дзе па вы ні ках за лі чэн ня 
пер ша курс ні каў мае 41% (155 
ча ла век) «эка на міс таў і фі нан-
сіс таў» і толь кі 23% (89 ча ла век) 
ды зай не раў і трэць (137 ча ла век) 
бу ду чых ін жы не раў-тэх но ла гаў 
у сфе ры лёг кай пра мыс ло вас-
ці. А ў пры ват ных ВНУ аб' ёмы 
пад рых тоў кі па зга да ных спе цы-
яль нас цях пе ра вы ша юць 85% ад 
пры ёму.

Ня гле дзя чы на ўсе спро бы 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі ска рэк та-
ваць ліч бы пры ёму на плат най 
асно ве, агуль ны план пры ёму на 
плат ную фор му на ву чан ня склаў 
67,2 ты ся чы ча ла век, што ўдвая 
пе ра вы сі ла фак тыч ную коль-
касць пры ёму: на плат ную фор му 
на ву чан ня ў 2013 го дзе бы лі за лі-
ча ны 33,6 ты ся чы ча ла век. Мно-
гія ВНУ ўста на ві лі мак сі маль на 
маг чы мую план ку пры ёму, асаб-
лі ва пры ват ныя ВНУ.

Склад ва ец ца ўра жан не, што 
мно гія кі раў ні кі ада рва ны ад 
рэ ча іс нас ці і зу сім не здоль ны 
ацэнь ваць рэ аль ную сі ту а цыю. 
Так, Мін скі ін сты тут кі ра ван ня 
за цвер дзіў план пры ёму ў 7,6 
ты ся чы ча ла век, што ў 5 ра зоў 
пе ра вы ша ла ліч бы фак тыч на га 
пры ёму ў 2012 го дзе, з іх 3,8 ты-
ся чы пер ша курс ні каў пла на ва лі 
пры няць на дзён ную фор му на ву-
чан ня (у 19 ра зоў больш!) А што 
ў вы ні ку атры ма лі? На дзён ную 
фор му на ву чан ня бы лі за лі ча ны 
толь кі 196 ча ла век.

Дыс пра пор цыя ў коль кас ці за-
лі ча ных абі ту ры ен таў і за яў ле най 
коль кас ці плат ных мес цаў на зі ра-
ла ся і ў дзяр жаў ных ВНУ. БДТУ: 
план — 950, а па фак це — 182. 
По лац кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт: 
план — 1750, па фак це — 380. 
БНТУ: план — 1912, па фак це 
926. БДПУ імя М.Тан ка: план — 
1010, па фак це — 487.

Аляк сандр Жук па ве да міў, 
што ў пра ект пра ві лаў пры ёму 
ў ВНУ ў но вай рэ дак цыі ўне се на 
нор ма па аба вяз ко вым узгад-
нен ні ліч баў пры ёму на плат най 
асно ве з Мі на ду ка цыі.

Стаў ка — 
на мэ та вую 

пад рых тоў ку
За апош нія тры га ды на на-

ву чан не на ўзроў ні вы шэй шай 
аду ка цыі на ўмо вах мэ та вай пад-
рых тоў кі бы ло за лі ча на больш як 
5 ты сяч ча ла век: з іх 1832 — на 
спе цы яль нас ці ме ды цын ска га 
про фі лю, 1435 — на спе цы яль-
нас ці сель ска гас па дар ча га про-
фі лю і 1533 — на пе да га гіч ныя 
спе цы яль нас ці. На ўсе ін шыя 
про фі лі — знач на менш.

Па пра па но ве шэ ра гу мі ніс-
тэр стваў у пра ек це но вых пра ві-
лаў пры ёму пра ду гледж ва ец ца 
маг чы масць ажыц цяў ляць мэ-
та вую пад рых тоў ку па ўсіх спе-
цы яль нас цях. За клю чаць да га-
во ры аб мэ та вай пад рых тоў цы з 
абі ту ры ен та мі за каз чы кі кад раў 
змо гуць не за леж на ад мес ца іх 
пра жы ван ня і ад знак па прад ме-
тах ус туп ных вы пра ба ван няў у іх 
да ку мен це аб аду ка цыі. Мэ та вы 
на бор па сель ска гас па дар чых 
спе цы яль нас цях пла ну ец ца па-
вя лі чыць да 60% ад кант роль ных 
ліч баў пры ёму, а па ін шых спе цы-
яль нас цях — да 40%. У ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста-
но вах мэ та вы на бор па сель ска-
гас па дар чых і ме ды цын скіх спе-
цы яль нас цях па вя лі чаць да 60%, 
а па ін шых спе цы яль нас цях — да 
30%.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

Кад ра вая арыф ме ты каКад ра вая арыф ме ты ка  ��

КРА І НЕ ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ІН ЖЫ НЕ РЫ, ТЭХ НО ЛА ГІ, АГ РА НО МЫ
...але іх пад рых тоў ка не вы гад ная для ВНУ

Ін сты тут пар ла мен та рыз му 
і прад пры маль ніц тва 
за лі чыў на дзён ную фор му 
на ву чан ня 19 ча ла век, 
пры ват ны Ін сты тут 
кі ра ван ня 
і прад пры маль ніц тва — 
22 ча ла век, Ін сты тут 
прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці — 41 ча ла ве ка.

Сё ле та ў аў тсай да рах 
ака за лі ся 
сель ска гас па дар чыя, 
пе да га гіч ныя, ва ен ныя 
спе цы яль нас ці, 
спе цы яль нас ці 
для ме та лур гіч най 
вы твор час ці, ляс ной 
гас па дар кі 
і дрэ ва ап ра цоў кі, лёг кай 
і хі міч най пра мыс ло вас ці.

ДЗЯРЖАВА МАБІЛІЗУЕЦЦА 
ДЛЯ ВЫРАШЭННЯ ВОСТРЫХ ПЫТАННЯЎ

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

зд
ым

кі 
БЕ

ЛТ
А.


