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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Усё, без умоў на, пра фі нан са ваць нель-

га, але ў най больш перс пек тыў ных пад трым-
ка бу дзе, — ска заў Ана толь Ру бі наў.

На вы ста ве-прэ зен та цыі свае пра цы пра-
дэ ман стра ва лі 16 фі на ліс таў (яшчэ пра 34 
ідэі іх аў та ры рас па вя лі ў фар ма це вы ступ-
лен ня). На прык лад, пра ект па вы ка ры стан ні 
ў Бе ла ру сі рас лі ны пад наз вай «ама рант» 
рас пра ца ва ла на стаў ні ца ста ліч най гім на зіі 
№61 Юлія Ла бус ра зам са сва і мі вуч ня мі.

— Ама рант — гэ та ўні каль ная рас лі на. Яе 
ра дзі ма — Паў ноч ная Аме ры ка, — рас па вя-
дае Юлія Мі хай лаў на. — Бя лок, які змя шча-
ец ца ў рас лі не, бліз кі па са ста ве да груд но га 
ма ла ка. Па сва іх па жыў ных улас ці вас цях 
ама рант на ват пе ра ўзы хо дзіць ка зе і на вы 
бя лок, які ўклю ча ны ў су ме сі для дзі ця ча га 
хар ча ван ня. У на сен ні ама ран ту ёсць рэ чы-
ва, якое ва ло дае моц ны мі рэ ге не ру ю чы мі 
здоль нас ця мі і мо жа вы ка рыс тоў вац ца ў 
ме ды цы не. А крух мал з ама ран ту цу доў на 
па ды хо дзіць для вы твор час ці кас ме ты кі.

Ад на з га лоў ных пе ра ваг вы ка ры стан ня 
ама ран ту, па сло вах Юліі Ла бус, — гэ та ад-
сут насць ад хо даў пры яго пе ра пра цоў цы. 
Ад пра ца ва ная ма са мо жа слу жыць кор мам 
для жы вёл.

У ЗША для вы ву чэн ня ама ран ту ство-
ра ны цэ лы ін сты тут, а су сед нія Поль шча, 
Укра і на і Ра сія ак тыў на зай ма юц ца вы рошч-
ван нем гэ тай куль ту ры. У Бе ла ру сі па куль 
што гэ та не рас паў сю джа на шы ро ка.

Пад час прэ зен та цыі пра ек та Юлія Мі хай-
лаў на са сва і мі вуч ня мі час та ва ла пры сут-
ных хле бам з да баў лен нем здроб не ных ама-
ран та вых зяр нят, ама ран та вым пе чы вам, 
па каз ва ла мы ла і скраб, якія вы раб ле ны з 
да баў лен нем кам па не нтаў гэ тай рас лі ны. 
Да рэ чы, каб атры маць ма тэ ры ял для на ву-

ко вых экс пе ры мен таў, на стаў ні ца вы рошч-
вае ама рант з на сен ня на ўлас най да чы. 
Пра па но ва прад стаў ні коў гім на зіі №61 — 
бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі комп лек су па пе ра-
пра цоў цы гэ тай ка рыс най рас лі ны.

А вось ву чань 11 кла са Лі цэя БНТУ 
Ігар Ба лы кін пра па на ваў на суд экс пер таў 
«Шкло па ке ты бу ду чы ні». У іх вы твор час ці 
вы ка рыс тоў ва ец ца праз рыс ты аэ ра гель.

— Гэ та рэ чы ва, у якім вад кая фа за поў-
нас цю за ме шча на га за па доб най, — рас па-
вёў Ігар. — Ма тэ ры ял вель мі ка рыс ны. З 
да па мо гай яго мож на ства раць, на прык лад, 
звыш лёг кія, але вель мі тры ва лыя бро не-
ка мі зэль кі аль бо «паст кі» для кас міч на га 

смец ця. Але і для «пры зем ле ных» мэт — 
та кіх, як вы твор часць шкло па ке таў — ён 
так са ма цу доў на па ды хо дзіць.

Па сло вах пер ша га сак ра та ра ЦК БРСМ, 
стар шы ні па ста ян най ка мі сіі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі па аду ка цыі, на-
ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Іга ра 
Бу зоў ска га, экс пер ты, што бу дуць вы зна чаць 
пра ек ты-пе ра мож цы, — гэ та ад ны з леп шых 
у сва іх сфе рах спе цы я ліс ты, якія па він ны 
даць уба ча на му аб' ек тыў ную ацэн ку. Чыя 
ме на ві та ідэя ста не рэ аль нас цю і ка лі гэ та 
ад бу дзец ца, яшчэ на ле жыць да ве дац ца ў 
бу ду чым.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

БУ ДУ ЧЫ НЯ КРА І НЫ — 
ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НАЯ МО ЛАДЗЬ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Іх некалькі. І ад на з іх — 
бу даў ніц тва ся рэд няй шко лы 
№ 10, но ва га дзі ця ча га сад ка 
ў ма ла дым мік ра ра ё не, які зна-
хо дзіц ца за ажыў ле най тра сай. 
Усе на ву чаль ныя ўста но вы раз-
ме шча ны на ін шым ба ку да ро гі. 
Пра ект шко лы амаль за вер ша ны, 
і ўжо не аб ход на рых та ваць срод кі 
для бу даў ніц тва. Вы бар шчы каў, 
кі раў ніц тва го ра да так са ма хва-
люе пы тан не раз віц ця. Жо дзі на, 
на пэў на, адзін з ня мно гіх га ра доў 
кра і ны, у якім ад чу ва ец ца пры-
рост на сель ніц тва. І асноў ныя 
пля цоў кі для бу даў ніц тва жыл-
ля амаль вы чар па ны. Ужо ця пер 
трэ ба рас пра цоў ваць, асвой ваць 
но вы ўчас так комп лекс най за бу-
до вы шмат ква тэр ны мі да ма мі і 
шу каць ін шае мес ца для ін ды-
ві ду аль на га жыл лё ва га бу даў-
ніц тва. А з гэ тым праб ле ма, бо 
Жо дзі на з усіх ба коў акру жа юць 
зем лі сель ска гас па дар ча га зна-
чэн ня. Не менш знач ныя праб ле-
мы — пра ца транс пар ту, не да хоп 
«вуз кіх» ме ды цын скіх спе цы я ліс-
таў, што ха рак тэр на для мно гіх 
ся рэд ніх і ма лых га ра доў. Ад нак я 
ня даў на су стра каў ся з га лоў ным 
ура чом жо дзін скай баль ні цы, і 
яна па ве да мі ла, што на пэў ныя 
спе цы яль нас ці пры ня лі ін тэр наў, 
якія ў блі жэй шы час бу дуць пра-
ца ваць у го ра дзе. Упэў не насць 
на ша га га лоў на га ўра ча ўся ляе 
ўпэў не насць і ў мя не.

— Не сак рэт, што і Бе лАЗ, 
і «Сві та нак», асноў ныя прад-
пры ем ствы Жо дзі на, пе ра жы-
ва юць сён ня да лё ка не леп шыя 
ча сы. Ці ад люст роў ва ец ца гэ та 
на бес пра цоўі?

— Пра цэнт бес пра цоўя ў го ра-
дзе не вя лі кі. Мяр кую, што гэ тая 
ліч ба на ват мен шая ў па раў на н-

ні з агуль най ста тыс ты кай па Бе-
ла ру сі. І ня гле дзя чы на тое, што 
за раз ня лёг ка ўсёй пра мыс ло-
вас ці кра і ны, лю дзі пра цу юць і 
ве да юць, што наш за вод у свой 
час вы хо дзіў і з больш складаных 
сі ту а цый.

— Ня даў на Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што на-
сель ніц тва Мін ска пе ра на сы ча-
на і ў ста лі цы не аб ход на аб ме-
жа ваць бу даў ніц тва жыл ля. Ці 
мо жа ў бу ду чым Жо дзі на стаць 
яшчэ ад ным го ра дам-спа да-
рож ні кам ста лі цы?

— Жо дзі на так са ма ўклю чы-
лі ў спе цы яль ную пра гра му га-
ра доў-спа да рож ні каў, але яна 
глы бо ка не пра пра цоў ва ла ся. У 
гэ тым кі рун ку збі ра юц ца на да лей 
раз ві ваць Сма ля ві чы, для ча го да 
2016 го да пла ну юць па леп шыць 
шля хі зно сін па між рай цэнт рам і 
Мінск ам.

ДОБ РЫ ІН ТЭР НЭТ 
ЗА НІЗ КУЮ ПЛА ТУ

— Ле тась вы ста лі ад ным 
з ак тыў ных удзель ні каў пры-
няц ця шэ ра гу за ко на пра ек-
таў.

— На ша ка мі сія за паў та ра 
го да пра цы пад рых та ва ла 6 за-
ко на пра ек таў. Ся род да во лі ак-
ту аль ных, ці ка вых вар та ад зна-
чыць За кон «Аб уня сен ні змен і 
да паў нен няў у За кон Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Аб элект рон ным да-
ку мен це і элект рон ным ліч ба вым 
под пі се». Гэ ты за кон больш дак-
лад на рэг ла мен туе пра цу з ліч ба-
вым под пі сам і бу дзе ка рыс ным 
як для гра ма дзян, так і для ўсіх 
прад пры ем стваў. Так са ма пры-
ня ты За кон «Аб уня сен ні зме н і 
да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях 
пе ра воз кі не бяс печ ных гру заў», 

і па праў кі ў За кон «Аб ін фар ма-
цыі, ін фар ма ты за цыі і аба ро не 
ін фар ма цыі», які на кі ра ва ны на 
ад кры тасць дзяр жаў ных ор га наў. 
Дзя ку ю чы яму ў лю дзей з'я віц ца 
маг чы масць пры сут ні чаць на ад-
кры тых па ся джэн нях вы ка наў чых 
ка мі тэ таў. Яны здо ле юць удзель-
ні чаць у па доб ных па ся джэн нях 
аб мяр коў ваць на дзён ныя праб-
ле мы. Акра мя та го, мы пры ня лі 
За кон «Аб су праць дзе ян ні ма на-
па ліс тыч най дзей нас ці і раз віц-
ці кан ку рэн цыі». Гэ ты да ку мент 
за ма ца ваў комп лекс мер, якія 
на кі ра ва ны на не да пу шчэн не ма-
на па лі за цыі рын ку, за бес пя чэн не 
раз віц ця са праўд най кан ку рэн-
цыі. Ён да во лі прос ты ў пры мя-
нен ні і рэа лі за цыі.

— Між ін шым, для аб мер ка-
ван ня дэ пу та та мі вы ўзды ма лі 
пы тан не ста ну бе ла рус кіх да-
рог.

— Аў та ма біль ныя да ро гі заўж-
ды з'яў ля лі ся брэн дам Бе ла ру сі, 
ад нак сён ня рэ гу ляр на ўзні ка юць 
аб грун та ва ныя пы тан ні да ста ну 
да рож най сет кі. У знач най ме ры 
гэ та аб умоў ле на не да стат ко вым 
фі нан са ван нем. Вось гэ тае пы-
тан не мы і па він ны вы ра шаць су-
мес на з ура дам у блі жэй шы час. 
Агуль нае ра зу мен не важ нас ці гэ-
та га ёсць ва ўсіх за ці каў ле ных.

— А як ідзе пра ца над уня-
сен нем па пра вак у За кон «Аб 
элект ра су вя зі»?

— Яна яшчэ пра цяг ва ец ца. 
Трэ ба ад зна чыць, што з пры няц-
цем гэ та га за ко на наш «Бел тэ-
ле кам» губ ляе свой ма на па ліс-
тыч ны ста тус на про пуск між на-
род на га тра фі ка. У гэ ты ася ро дак 
увой дзе но вы апе ра тар, які так-
са ма здо лее аказ ваць па доб ныя 
па слу гі. Па вя лі кім ра хун ку, усё 
гэ та ства рае кан ку рэнт ныя ўмо-
вы ў вы шэй зга да най сфе ры, што 

да зво ліць нам у не да лё кай бу ду-
чы ні атрым лі ваць якас ны ін тэр-
нэт з доб рай хут ка сцю за ніз кую 
пла ту. Пла ну ем пры няць гэ ты 
за кон у блі жэй шую се сію ў дру-
гім чы тан ні.

— У На цы я наль ным схо дзе 
вы так са ма ку ры ру е це транс-
парт ную тэ му. Ці ка ва, што ча-
кае ста лі цу ў сфе ры гра мад-
ска га транс пар ту на пя рэ дад ні 
сё лет ня га пер шын ства све ту 
па ха кеі?

— Па між дэ пу та та мі мы аб-
мяр коў ва лі і аб наў лен не аў та пар-
ка, і ар га ні за цыю транс парт на га 
ру ху пад час спа бор ніц тваў. Га-
лоў нае но ва ўвя дзен не — адзі ны 
пра яз ны да ку мент для ўсіх ві даў 
транс пар ту. Ён бу дзе вы гля даць, 
як элект рон ная кар та, якую рэ-
гу ляр на мож на бу дзе аб наў ляць. 
Мы доб ра ра зу ме ем, што ўсім 
ад ра зу на быць па доб ныя кар ты 
скла да на, а лю дзі ста ла га ве-
ку на огул ба яц ца пра ца ваць з 
элект рон ным нось бі там. Ім больш 
зруч на на бы ваць звы чай ныя квіт-
кі. Дзе ля гэ та га за пу шча на не-
каль кі аў то бу саў, якія ў тэс та вым 
рэ жы ме ад пра цоў ва юць сіс тэ му. 
Яе па ві ны ўка ра ніць да стар ту 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

— І якія вод гу кі?
— Сур' ёз ных не га тыў ных за ў-

ваг па куль не бы ло. За раз так-
са ма тэс ту юць пі лот ныя пра ек ты 
элект рон ных таб ло на пры пын ках. 
Пла ну ец ца, што з ча сам па го ра-
дзе іх ста не знач на больш. У тым 
лі ку аль тэр на тыў ны мі рас пра цоў-
шчы ка мі пад рых та ва на пра гра ма 
для смарт фо наў, якая праз сро-
дак су вя зі да зво ліць да ве дац ца 
пра час пры быц ця на пры пы нак 
та го ці ін ша га аў то бу са. Праў да, 
па куль іс ну юць пэў ныя не па ра-
зу мен ні з дак лад нас цю пра да-
стаў ле ных да ных. Ня гле дзя чы 

на гэ та, дэ пу та ты па доб ную іні-
цы я ты ву цал кам пад тры ма лі. У 
сваю чар гу, дэ пу та ты звяр та лі ся 
ў транс парт нае ве дам ства з пы-
тан нем мэ та згод нас ці трам вай на-
га транс пар ту ў Мін ску. Трам вай-
ныя лі ніі зна хо дзяц ца пе ра важ на 
па цэнт ры пра ез най част кі, што 
вы клі кае тар ма жэн не ру ху, а ча-
сам і да во лі не бяс печ ныя сі ту а цыі 
для па са жы раў. Мы пра па на ва лі 
пус ціць за мест трам ва яў больш 
тра лей бу саў, але пра ана лі за ва лі 
агуль нае ста но ві шча і вы ка за лі ся 
за за ха ван не гэ та га ві ду транс-
пар ту.

— Дзміт рый Іва на віч, вы 
адзін з пер шых дэ пу та таў, хто 
ак тыў на ў срод ках ма са вай ін-
фар ма цыі пад тры маў іні цы я-
ты ву кан фіс ка ваць транс парт-
ны сро дак у тых, хто паў тор на 
кі руе транс пар там у не цвя ро-
зым ста не.

— Без умоў на. І я лі чу яе пра-
віль най. На жаль, мы ба чым, што 
мно гія аў та ма бі лі кан фіс ка ва лі 
толь кі пас ля пры няц ця гэ тай ме-
ры. Як ба чым, па доб нае ра шэн-
не ўсё роў на не спы няе лю дзей 
садзіцца не цвя ро зы мі ў аў та ма-
біль і ства раць не бяс пе ку на да ро-
зе. Але па доб ных вы пад каў бу дзе 
ста на віц ца ўсё менш і менш.

ГУ ЛЯ ЕМ У ФУТ БОЛ 
З ВА ДЗІ МАМ 
ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІМ

— Ці хут ка адап та ва лі ся да 
но вых умоў пра цы, ка лі па мя-
ня лі за вод на Па ла ту прад стаў-
ні коў?

— Лю бая но вая пра ца спа-
лу ча ец ца са зме на мі. Без умоў-
на, ха рак та ры ма ёй бы лой і 
сён няш няй пра цы роз ныя. Ка лі 
толь кі прый шоў у Па ла ту прад-

стаў ні коў, прый шло ся дэ та-
лё ва вы ву чаць за ка нат вор чы 
пра цэс, што та кое за кон і як ён 
пра пра цоў ва ец ца. Ча сам лю дзі 
пы та юц ца: «Што ж вы ро бі це ў 
пар ла мен це? Ча му не аб мяр-
коў ва е це ўсё эма цы я наль на?» 
І ка лі я ўба чыў, як па бу да ва на 
пра ца ў пар ла мен це, зра зу меў, 
што мно гія дзе ян ні дэ пу та таў у 
су сед ніх кра і нах, ка лі тыя па чы-
на юць кі дац ца адзін на ад на го, 
— гэ та неш та па каз ное і на гад-
вае пі яр. У дэ пу та та заўж ды 
ёсць маг чы масць паў дзель ні-
чаць у рас пра цоў цы лю бо га за-
ко на да га ла са ван ня. І ка лі твая 
па зі цыя ка тэ га рыч ная, ты хо чаш 
яе ад стой ваць, мо жаш спа кой на 
ра біць гэ та на ста дыі па пя рэд ніх 
па ся джэн няў. За ко на пра ект не 
вы но сіц ца на раз гляд дэ пу та-
там, па куль за ста юц ца ня вы ра-
ша ныя пы тан ні. У лю бым вы пад-
ку ка мі сія бу дзе збі рац ца, ка лі 
дэ пу тат не зга джа ец ца з які мі-
не будзь нор ма мі за ко на пра ек та 
і ўно сіць да яго па праў кі.

— У пар ла мен це вель мі раз-
на стай ная ка ман да дэ пу та таў. 
Ся род іх ёсць і жур на ліс ты, 
спарт сме ны, ура чы. Як зна хо-
дзі це агуль ную мо ву?

— На прык лад, з Ва дзі мам 
Дзе вя тоў скім, на шым ся рэб ра-
ным пры зё рам Алім пій скіх гуль-
няў, і ін шы мі дэ пу та та мі гу ляю ў 
фут бол. На ле таш ніх Між на род-
ных пар ла менц кіх гуль нях, якія 
ад бы лі ся ў Маск ве, на ша ка ман-
да за ня ла 4-е мес ца па мі ні-фут-
бо ле. Зра зу ме ла, усё гэ та ро біц-
ца не толь кі для доб ра га ак тыў на-
га ад па чын ку, але і для раз віц ця 
боль ша га ўза е ма па ра зу мен ня 
пад час не па срэд най пар ла менц-
кай пра цы.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра.

«Бе лАЗ вы хо дзіў і з больш скла да ных сі ту а цый»

БЕ ЛА РУ СЫ СТА ЛІ ЧАС ЦЕЙ ЖА НІЦ ЦА 
І РА ДЗЕЙ РАЗ ВО ДЗІЦ ЦА

па ве да мі ла БЕЛ ТА прэс-сак ра тар На цы я наль на га ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та Воль га Клаў суць.

У 2013 го дзе ў кра і не бы ло за рэ гіст ра ва на 87 тыс. 127 
но вых ся мей ных са юзаў, рас па ла ся 36 тыс. 105 шлю баў. 
Па вод ле апе ра тыў ных ста тыс тыч ных да ных, у 2013 го дзе 
ў па раў на нні з 2012-м коль касць за рэ гіст ра ва ных шлю баў 
па вя лі чы ла ся на 14,3 пра цэн та, а коль касць раз во даў змен-
шы ла ся на 7,5 пра цэн та.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, су ад но сі ны рэ гіст ру е мых і 
ска са ва ных шлю баў у мі ну лым го дзе па леп шы лі ся. Так, у 
2013 го дзе на 1000 шлю баў пры па да ла 414 раз во даў, а ў 
2012 го дзе бы ло 512 раз во даў. У мі ну лым го дзе на 1000 
жы ха роў пры па да ла 9,2 шлю бу (у 2012-м — 8,1) і 3,8 раз во-
ду (у 2012-м — 4,1).

ЯШЧЭ АДЗІН ДОМ СЯМ'І
У Пін скім ра ё не ад кры лі дзі ця чы дом ся мей на га ты пу. 
Трэ ці па лі ку ў ра ё не. Но вы двух па вяр хо вы ка тэдж для 
гэ та га па бу да ва ны ў вёс цы Вы со кае.

Баць ка мі вя лі кай сям'і ста лі Люд мі ла і Ана толь Ку ха рэн кі. 
Яны ма юць сва іх тра іх дзя цей. Пе ра еха лі ў но вы дом і ўзя лі 
на вы ха ван не яшчэ пя цё ра дзе так з тых, якія па роз ных пры-
чы нах ака за лі ся ў сі роц кім ста но ві шчы. Уся го ж дом раз лі ча-
ны на дзе сяць дзя цей. І не ўза ба ве ў ім з'я вяц ца яшчэ дзе ці. 
А па куль ідзе адап та цыя да но вых умоў усіх чле наў сям'і. 
Дзе ці пры вы ка юць да баць коў, баць кі да дзя цей, хлоп чы кі і 
дзяў чат кі зна ё мяц ца з бра ці ка мі і сяст рыч ка мі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ДЗІ КОЎ У БЕ ЛА РУ СІ СТА НЕ МЕНШ
Да 1 са ка ві ка па пу ля цыя дзі ка ў кра і не бу дзе змен-
ша на да 35 ты сяч асо бін. Яшчэ ў маі 2013 го да яна 
скла да ла 62 ты ся чы асо бін. Та кім чы нам, менш чым 
за год коль касць дзі коў у Бе ла ру сі ска ро ціц ца амаль 
удвая. Пра гэ та на су стрэ чы з жур на ліс та мі рас па вёў 
мі ністр ляс ной гас па дар кі Мі ха іл АМЕЛЬ Я НО ВІЧ.

Ме ра пры ем ствы па дэ па пу ля цыі дзі ка звя за ны, у пер-
шую чар гу, з ус пыш ка мі аф ры кан скай чу мы сві ней (АЧС). 
Не каль кі дзён та му чар го выя вы пад кі АЧС бы лі за фік са ва ны 
ў су сед няй Літ ве. У су вя зі з гэ тым, па сло вах Мі ха і ла Амель-
я но ві ча, ця пер вель мі ак тыў на пра во дзіц ца ад стрэл дзі коў 
у па меж ных ра ё нах.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ГАС ПА ДЫ НЮ ВЫ РА ТА ВА ЛА КА ЦЯ НЯ
Па жар у жы лым до ме па ву лі цы Жо дзін скай у Сма-
ля ві чах зда рыў ся за паў га дзі ны да апоў на чы: на 
«101» па тэ ле фа на ва ла жан чы на, якая ўба чы ла агонь 
з акна.

Дом ужо быў ахоп ле ны по лы мем, ка лі на мес ца вы клі ку 
пры бы лі мяс цо выя вы ра та валь ні кі. На мо мант зда рэн ня ў 
жыл лі зна хо дзі ла ся гас па ды ня 1946 го да на ра джэн ня. Да 
пры ез ду ра бот ні каў МНС яна вы бег ла з до му. Паз ней вы-
свет лі ла ся, што жан чы ну раз бу дзі ла ка ця ня... Па кі да ю чы 
дом, ба бу ля атры ма ла тэр міч ныя апё кі 35-40 пра цэн таў це ла 
і бы ла шпі та лі за ва на. Па ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС, гас па ды ня пра жы ва ла ад на. На пя рэ дад ні 
па жа ру су се дзі ба чы лі, як яна рых та ва ла ся, каб пра па ліць 
печ. Мяр ку ец ца, што бя да зда ры ла ся з-за шчы лі ны ў ко мі не. 
Дом вы га раў знут ры...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МІ НА Ў ШКО ЛЕ
У Ле пе лі, на тэ ры то рыі ся рэд няй шко лы № 3, пад-
час пра вя дзен ня дэ ман та жу гас па дар чай па бу до вы 
знай шлі мі ну.

— Мі на мёт ную мі ну ка ліб рам 59 мі лі мет раў знай шлі ўся го 
за не каль кі мет раў ад ву чэб на га кор пу са. Ва ен ныя са пё ры 
вы вез лі не бяс печ ную зна ход ку для зні шчэн ня, — па ве да мі-
ла «Звяз дзе» Ма ры на ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту а цы ях.

У гэ ты ж дзень пры клад на ў той жа час у Дуб ро вен скім 
ра ё не пры пра вя дзен ні ра бот па вы сеч цы ле су бры га дай ле-
са ру баў у зям лі бы лі зной дзе ны 46 ар ты ле рый скіх сна ра даў 
(ка ліб рам 45 мм. — Аўт.) і 38 ар ты ле рый скіх уз ры валь ні каў 
ча соў Вя лі кай Ай чы най вай ны. Гру пай раз мі ні ра ван ня гэ тыя 
бо еп ры па сы бы лі зні шча ны на мес цы зна ход кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВЫБУХ БАЛОНА СПЫНІЎ ЗАСТОЛЛЕ
48-га до вая жы хар ка Чыр во на га Бе ра га, што ў Жло-
бін скім ра ё не, за пра сі ла дзвюх сяб ро вак да ся бе, каб 
ве ча рам ад зна чыць вя сел ле сы на. Вы бух га за ва га 
ба ло на пры клад на ў 19 га дзін пры пы ніў за стол ле.

Ка лі па жар ны раз лік з вай ско вай час ці, раз ме шча най у 
вёс цы пры ехаў на мес ца зда рэн ня, ве ран да, дах і ма ё масць 
уся рэ дзі не ад ной з ква тэр драў ля на га до ма бы лі цал кам 
ахоп ле ны аг нём. Як па ве дам ляе прэс-служ ба Го мель ска га 
аб лас но га ўпраў лен ня МНС, вы ра та валь ні ка мі бы лі зной-
дзе ны це лы трох за гі ну лых жан чын. Са слоў су се дзяў, гас-
па ды ня ква тэ ры пра ца ва ла са ні тар кай і не бы ла за ўва жа на 
ў зло ўжы ван ні спірт ны мі на по ямі. Ас тат нія ква тэ ры до ма ад 
агню не па цяр пе лі. Мяр ку ец ца, што пры чы най па жа ру ста ла 
па ру шэн не пра ві лаў экс плу а та цыі бы та вой га за вай плі ты.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

— Сён ня прад пры ем ства «Гом сель маш» 
пе ра жы вае не са мыя леп шыя ча сы 
свай го іс на ван ня. Та му трэ ба не толь кі 
вы ра шаць праб ле мы, якія ёсць на прад-
пры ем стве, але і — са мае га лоў нае  — 
знай сці вый сце з сі ту а цыі,  — ад зна чыў 
стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір ДВОР НІК на су стрэ чы з ка-
лек ты вам прад пры ем ства.
«Гом сель маш» ува хо дзіць у чац вёр ку 

най буй ней шых прад пры ем стваў воб лас ці, 
якія вы пус ка юць больш за па ло ву аб' ёму 
пра мыс ло вай пра дук цыі рэ гі ё на. Ста ноў чая 
ды на мі ка рос ту аб' ёму экс пар ту — гэ та вы-
нік пра цы ство ра ных за ме жа мі су мес ных 
прад пры ем стваў і збо рач ных вы твор час цяў. 
У агуль ным аб' ёме пра дук цыі, якая вы раб-

ля ец ца на прад пры ем стве на экс парт, до ля 
кам бай наў, што вы пус ка юц ца на су мес ных 
вы твор час цях, скла дае больш за 90%. Ра-
зам з тым, ра бо та праз су мес ныя вы твор-
час ці мае і пэў ныя не да хо пы, бо ста но віц ца 
больш доў гім тэр мін вы твор час ці і рэа лі за-
цыі тэх ні кі. Вы твор часць вя дзец ца круг лы 
год, а про да жы ажыц цяў ля юц ца се зон на. 
Так са ма ва лют ная вы руч ка вяр та ец ца толь-
кі на пра ця гу го да.

Ёсць шмат праб лем, звя за ных з удас ка-
на лен нем ганд лё вых уза е ма ад но сін па між 
Бе ла рус сю і яе асноў ны мі парт нё ра мі — Ра-
сі яй і Укра і най. Вы ка нан не па каз чы каў па 
экс пар це сён ня вель мі ўсклад не на ў су вя зі 
з пры ня ты мі на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі за ка на даў чы мі ак та мі, якія не да зва-

ля юць ажыц цяў ляць за пла на ва ныя па стаў кі 
ма шы на комп лек саў на ство ра ныя су мес ныя 
вы твор час ці і прад пры ем ствы. Та му трэ ба 
шу каць рын кі збы ту і ў ін шых кра і нах — та-
кіх, як Ал жыр, Ма ро ка, Бра зі лія, Уруг вай, 
Па ра гвай, Ірак, Іар да нія, Ін да не зія, Паўд-
нё вая Ка рэя...

За мі ну лыя га ды, ка лі на да ва ла ся шмат 
дзяр жаў най ува гі раз віц цю «Гом сель ма ша», 
усе ай чын ныя сель гас вы твор цы на бы лі кам-
бай ны і ін шую тэх ні ку прад пры ем ства. Та-
му сён ня пе рад ка лек ты вам ста іць за да ча 
вы ха ду на знеш нія рын кі. Каб вы раб ляць 
кан ку рэн та здоль ны кам байн, трэ ба змян-
шаць вы дат кі. Іс ну ю чыя на прад пры ем стве 
праб ле мы за ка на мер на пры вя дуць да не-
аб ход нас ці да дат ко вай ап ты мі за цыі коль-
кас ці пер са на лу, які аб слу гоў вае асноў ную 
вы твор часць. Пад час рэа лі за цыі прад пры-
ем ствам па лі ты кі па зні жэн ні вы дат каў, звя-
за ных з вы твор час цю і збы там пра дук цыі, 
вы твор чым аб' яд нан нем «Гом сель маш» 
за цвер джа на пра гра ма ме ра пры ем стваў 
на 2014 год, на кі ра ва ных на ап ты мі за цыю 
рас хо даў, звя за ных з за куп кай сы ра ві ны, 
ма тэ ры я лаў, кам плек ту ю чых вы ра баў, з іх 
да стаў кай, зні жэн нем спа жы ван ня цеп ла-
энер га рэ сур саў.

Па зі цыя кі раў ніц тва Го мель скай воб лас-
ці грун ту ец ца на эка на міч ных рэа лі ях. Ула-
дзі мір Двор нік пад крэс ліў, што лёс лю бо га 
прад пры ем ства ў пер шую чар гу ў ру ках яго 
ка лек ты ву:

— Шлях адзін — трэ ба больш ак тыў на 
пра ца ваць на знеш ніх рын ках. Пос пех прый-
дзе толь кі пры ўмо ве ска ра чэн ня вы дат каў 
і ства рэн ні кан ку рэн та здоль на га кам бай на. 
Якасць і кошт — гэ та тое, што зра біць сён ня 
ў на шых сі лах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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НЕ ЦВЯ РО ЗЫЯ... 
МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РЫ ЗА РУ ЛЁМ
Не каль кіх мі лі цы я не раў Ві цеб шчы ны ле тась зволь ні лі са 
служ бы за тое, што кі ра ва лі аў то ў не цвя ро зым ста не.

— На жаль, ле тась на шы су пра цоў ні кі ўчы ні лі зла чын ствы. Бы лі 
вы яў ле ны ча ты ры фак ты яз ды пас ля ўжы ван ня спірт но га. Гэ тыя 
су пра цоў ні кі зволь не ны і ні ко лі не бу дуць ад ноў ле ны на служ бе ў 
мі лі цыі. Да дзе на жорст кая ацэн ка кі раў ні кам, якія свое ча со ва не за ў-
ва жы лі гэ тых су пра цоў ні каў, — пад крэс ліў Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ, на чаль нік 
УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Шмат чу так ха дзі ла на конт да рож на-транс парт на га зда рэн ня з 
удзе лам афі цэ ра мі лі цыі, у вы ні ку яко га за гі ну лі лю дзі.

— Ле тась ДТЗ з удзе лам на ша га стар ша га апе ра тыў на га дзя-
жур на га, пад пал коў ні ка мі лі цыі, ме ла вя лі кі гра мад скі рэ за нанс. 
Па яго ві не ў ДТЗ за гі ну лі муж чы на і па жы лая жан чы на. Я сам 
вы яз джаў на мес ца зда рэн ня. Суд пра хо дзіў у нас тут (ва УУС 
абл вы кан ка ма. — Аўт.) — у ак та вай за ле. Су пра цоў ні кі ба чы лі, 
якая жорст кая ацэн ка бы ла да дзе на дзе ян ням ка ле гі. Ні хто не 
вер не, на жаль, за гі ну лых, але ж і ён за стаў ся ін ва лі дам, быў 
па збаў ле ны во лі... Мі лі цы я не ры так са ма бы лі за ўва жа ны і ў 
кра дзя жах, пе ра вы шэн ні служ бо вых паў на моц тваў, — рас ка заў 
Ігар Яў се еў.

Пры гэ тым ёсць вы пад кі, ка лі бы лых мі лі цы я не раў ад наў ля юць 
на служ бе.

— Лі та раль на ўчо ра ад на віў на служ бе лей тэ нан та, які слу жыў 
доб ра, на ра кан няў не меў, а толь кі па дзя кі. Ча му б і не слу жыць 
та ко му ў мі лі цыі? Ён апраў дае да вер. Лю дзі па роз ных пры чы нах 
зваль ня лі ся. На прык лад, еха лі ў Ра сію на за роб кі, але ка лі не атры-
ма ла ся за ду ма нае, вяр та лі ся. Але ў лю бым вы пад ку на служ бе ад-
наў ля юц ца толь кі тыя, хто ра ней не пры цяг ваў ся да дыс цып лі нар най 
ад каз нас ці, — пад крэс ліў на чаль нік УУС.

Ле тась 11 ча ла век ад на ві лі на служ бе ў мі лі цыі. Што ты чыц ца 
пра фе сі я на ліз му, у 2013 го дзе ўзна га ро дзі лі на груд ным зна кам 
«Клас ны спе цы я ліст мі лі цыі» 195 мі лі цы я не раў Ві цеб шчы ны. 835 
на сён ня ўжо ма юць та кі знак — па цвяр джэн не вы со ка га пра фе-
сі я на ліз му.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

ЭЛЕКТ РА ЭНЕР ГЕ ТЫ ЦЫ 
НЕ ХА ПАЕ КАН КУ РЭН ЦЫІ, 

А СФЕ РЫ ПА СЛУГ — РА БОТ НІ КАЎ?
Учо ра прай шло па ся джэн не Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў Бе-
ла ру сі. Пад час яго бы ло раз гле джа на пы тан не аб кан цэп цыі 
за ко на аб элект ра энер ге ты цы і аб мер ка ва на пад рых тоў ка 
да чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які ад бу дзец ца сё ле та ў на шай 
кра і не.

СТА НЕ БОЛЬШ ГАНД ЛЯ РОЎ ЭНЕР ГІ ЯЙ
Над рэ фар ма ван нем элект ра энер ге тыч най сфе ры ва ўра дзе па-

ча лі пра ца ваць даў но. Вя до ма, за кон аб энер ге ты цы не аб ход ны, каб 
аб' яд наць усе іс ну ю чыя раз роз не ныя ак ты, каб з'я віў ся зра зу ме лы 
для ўсіх да ку мент. Аб кан цэп цыі та ко га за ко на за га ва ры лі яшчэ 
2 га ды та му. І сён ня прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 
ка жа, што «ад та го, як бу дзе сфар мі ра ва на кан цэп цыя за ко на, бу дзе 
за ле жаць і дзей насць на шай эка но мі кі».

Ула дзі мір ПА ТУП ЧЫК, мі ністр энер ге ты кі, пад час свай го дак-
ла ду аха рак та ры за ваў кан цэп цыю як «пра па но вы па ўдас ка на лен ні 
пра цы элект ра энер ге тыч най га лі ны». Га лоў нае — не да пу шчэн не ма-
на па лі за цыі. «Ана ліз прак ты кі рэ фар ма ван ня гэ тай га лі ны ў роз ных 
кра і нах па ка заў, што з мэ тай дэ ма на па лі за цыі элект ра энер ге ты кі 
не аб ход на ажыц ця віць па дзел кан ку рэнт ных (вы твор часць і про даж 
элект ра энер гіі) і ма на поль ных ві даў дзей нас ці (пе ра да ча і раз мер ка-
ван не элект ра энер гіі) шля хам па дзе лу ад па вед ных суб' ек таў элект-
ра энер ге ты кі», — тлу ма чыць мі ністр.

«Кан цэп цыя змо жа ўрэ гу ля ваць ад но сі ны як на ўзроў ні рэс пуб лі кі, 
так і па між суб' ек та мі гас па да ран ня, што вель мі важ на, каб вы бу-
да ваць праз рыс тую схе му цэ на ўтва рэн ня, — ка жа Ле а нід ШЭ НЕЦ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі. — 12 стан цый вы со ка га ціс ку 
бу дуць вы лу ча ны ў ге не ры ру ю чую кам па нію (93-95% усёй энер гіі, 
якая ства ра ец ца), та му мож на бу дзе ба чыць ца ну, з ча го скла да юц ца 
вы дат кі. На ап то вым рын ку бу дзе больш удзель ні каў».

АПЕ ТЫ ТЫ ТАК СІС ТАЎ АБ МЯ ЖУ ЮЦЬ?
«Пад рых тоў ка да чэм пі я на ту све ту па ха кеі ідзе па пла не, і ні я кіх 

сур' ёз ных праб лем ня ма, — так па чаў сваё вы ступ лен не Ана толь 
ТО ЗІК, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. — Ра зам з тым, цэ лы шэ раг 
пы тан няў па тра буе вель мі ўваж лі ва га раз гля ду». У пры ват нас ці, ві цэ-
прэм' ер звяр нуў ува гу на пра цу па да вя дзен ні арэн да ад па вед нас ці 
па тра ба ван ням між на род ных кант ра лё раў. Не па ко іць і раз мя шчэн не 
ўдзель ні каў і гас цей чэм пі я на ту. «Мы га то вы пра да ста віць 14 аб' ек таў 
на больш чым 5 ты сяч мес цаў. Гэ та гас ці ніч ныя комп лек сы і хос тэ лы. 
Так са ма для за ся лен ня бу дуць вы ка ры ста ны сту дэнц кія ін тэр на ты. 
Ад нак не ка то рыя гас ці ні цы яшчэ бу ду юц ца. Кан чат ко вы тэр мін уво ду 
ў экс плу а та цыю за пла на ва ных комп лек саў — лю ты-кра са вік». Вель мі 
знач ныя праб ле мы ёсць з ква лі фі ка ва ным пер са на лам для гас ці ніц, 
рэ ста ра наў. Не ха пае ку ха раў, афі цы ян таў.

Раз гле джа ны так са ма пы тан ні па аб' ек тах гра мад ска га хар ча ван-
ня, за бес пя чэн ні до сту пу ў ін тэр нэт у лю бым мес цы, кош це па слуг 
так сі. «На шы так сіс ты мо гуць ска рыс тац ца сі ту а цы яй, — па пя рэ дзіў 
Ана толь То зік. — Та ды нам прый дзец ца ўста ля ваць жорст кі та рыф на 
тэ ры то рыі Мін ска, які па ві нен бу дзе вы кон ваць кож ны так сіст».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У рэгіёнеУ рэгіёне  ��

НА МІН ШЧЫ НЕ МЕДЫЦЫНА — 
У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

У Мін скай воб лас ці не ха пае ме ды цын скіх ра бот ні каў. «Ця ку-
часць кад раў у сіс тэ ме ахо вы зда роўя на бы вае па гроз лі выя 
па ме ры. У не ка то рых баль ні цах на 118 ста вак пра цуе толь кі 
60 ура чоў. Акра мя та го, вы клі кае за не па ко е насць кошт ме-
ды цын скіх ле каў: у дзяр жаў ных і ка мер цый ных ап тэ ках ён 
знач на ад роз ні ва ец ца».

Пра гэ та за явіў на па ся джэн ні абл вы кан ка ма, дзе пра ана лі за ва на 
вы ка нан не ме ра пры ем стваў па па пя рэ джан ні па жа раў і гі бе лі ад іх 
лю дзей, гу бер на тар Мін шчы ны Ся мён ША ПІ РА.

Кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на кра і ны за ся ро дзіў ува гу пры сут ных 
на праб ле мах па за бес пя чэн ні бяс пе кі жы ха роў Мін шчы ны і вы пра-
цоў цы сіс тэм на га і комп лекс на га па ды хо ду для па пя рэ джан ня гі бе лі 
лю дзей. Ле тась звыш 230 ча ла век за гі ну лі ў да рож на-транс парт ных 
зда рэн нях, 126 — на вы твор час ці, 250 — атру ці лі ся ал ка го лем. Ах-
вя ра мі па жа раў ста лі 182 ча ла ве кі, у тым лі ку 8 дзя цей. Гэ та менш, 
чым у 2012-м, але ста тыс ты ка да во лі знач ная і пры му шае шу каць 
кан крэт ныя ра шэн ні па зні жэн ні коль кас ці ня шчас ных вы пад каў.

У су вя зі з гэ тым у блі жэй шай перс пек ты ве бу дзе раз гле джа на 
ра бо та ўсіх служ баў воб лас ці, якія ма юць да чы нен не да зда роўя і 
бяс пе кі гра ма дзян: аду ка цыі, спор ту, ту рыз му, куль ту ры, пра цы і 
са цы яль най аба ро ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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