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— Гэ тыя су стрэ чы да юць 
маг чы масць яшчэ раз ад дзя-
чыць вам за ня лёг кую пра-
цу на зям лі і вер насць сва ёй 
пра фе сіі, — пад крэс ліў Ся-
мён Ша пі ра. — Мы рас цэнь-
ва ем іх, як свое асаб лі вую 
спра ва зда чу пра тое, як раз-
ві ва ец ца Мін ская воб ласць, 
якіх пос пе хаў да сяг ну лі аг-
ра рыі, якія праб ле мы не аб-
ход на сён ня вы ра шаць, каб 
ру хац ца да лей.

Ве тэ ра нам, якія леп шыя га-
ды свай го жыц ця ад да лі Мін-
шчы не, са праў ды не абы яка ва 
бы ло па чуць аб ста не спраў у 
рэ гі ё не, аб тых па дзе ях, што ад-
бы ва юц ца тут. А яшчэ, як пры-
зна ва лі ся мно гія, пры ем на, што 
пра іх пом няць, з па ва гай ста-
вяц ца да іх пра цоў ных за слуг.

— Мін ская воб ласць сё ле-
та, як і мі ну лыя га ды, унес ла 
да стой ны ўклад у хар чо вую 
бяс пе ку кра і ны. Па вы ні ках 
ра бо ты за 11 ме ся цаў тэмп 
рос ту вы твор час ці ва ла вой 
пра дук цыі сель скай гас па-
дар кі склаў 105%. На пра ця-
гу апош ня га дзе ся ці год дзя 
рэ гі ён тры ва ла тры мае рэ пу-

та цыю га лоў най жыт ні цы кра-
і ны. У мі ну лым го дзе ў за се-
кі кра і ны з па лёў Мін шчы ны 
па сту пі ла чвэрць ва ла во га 
збо ру рэс пуб лі кі. Сён ня ў 
Мін скай воб лас ці вы пус ка-
ец ца ка ля 15% усёй пра мыс-
ло вай пра дук цыі кра і ны і 25% 
сель ска гас па дар чай. Кож ны 
пя ты квад рат ны метр жыл-
ля, якое ўво дзіц ца ў дзе ян не 
ў Бе ла ру сі, па бу да ва ны ў на-
шай воб лас ці, — кан ста та ваў 
стар шы ня абл вы кан ка ма.

Ка неш не, за не каль кі га-
дзін, што пра цяг ва ла ся су-
стрэ ча, нель га рас ка заць пра 
кож на га з 280 ве тэ ра наў, якія 
са бра лі ся ў за ле. Яшчэ кі раў-
нік цэнт раль на га рэ гі ё на зга-
даў пра тых, чые ім ёны ў свой 
час бы лі вя до мыя не толь кі ў 
род най Бе ла ру сі, але і ў Са-
вец кім Са ю зе.

У ва сям нац цаць га доў Та-
маш Дзят ко пай шоў на фронт, 
быў цяж ка па ра не ны. Вяр нуў-
ся да до му ў сту дзе ні 1945-га 
з дву ма ба я вы мі ор дэ на мі — 
Ай чын най вай ны І і ІІ сту пе няў. 
А ў кра са ві ку, ка лі яшчэ іш ла 
вай на, са браў жан чын і ска-

заў са мую ка рот кую пра мо ву 
ў сва ім жыц ці: «Ва шы му жы 
і сы ны пе ра маг лі во ра га-фа-
шыс та. А мы з ва мі па він ны 
пе ра маг чы ін ша га во ра га — 
го лад і раз ру ху». Так па ча ла ся 
пра цоў ная бія гра фія 23-га до-
ва га фран та ві ка, у бры га дзе 
яко га бы лі толь кі ад ны жан-
чы ны і пад лет кі. Пра ца ваць 
да во дзі ла ся шмат і цяж ка. 
А хут ка прый шоў і пос пех.

У 1972 го дзе ў кал гас «Ма-
як» Ба ры саў ска га ра ё на пры-
ехаў пер шы сак ра тар ЦК КПБ 
Пётр Мі ро на віч Ма шэ раў, каб 
аса біс та па він ша ваць з пра-
цоў най пе ра мо гай Та ма ша 
Ан то на ві ча і яго бры га ду. Яны 
атры ма лі не бы ва лы па тых 
ча сах для Бе ла ру сі ўра джай 
пша ні цы «мі ро наў ская-80»: на 
круг па 56 цэнт не раў, амаль у 
ча ты ры ра зы больш за ся рэд-
не рэс пуб лі кан скі па каз чык.

Больш як 40 га доў ён пра-
ца ваў бры га дзі рам, на мес ні-
кам стар шы ні ў ад ной і той 
жа гас па дар цы. Да ба я вых 
уз на га род да да лі ся вы со кія 
ўзна га ро ды за пра цу: ор дэ ны 
Ле ні на, Пра цоў на га Чыр во-
на га Сця га і Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі, пяць за ла тых і 
ся рэб ра ных ме да лёў ВДНГ. 
Хут ка Та маш Ан то на віч бу дзе 
су стра каць свой 93-і дзень на-
ра джэн ня.

Со рак два га ды за пар кож-
ную ра ні цу Алі на Іо сі фаў на 
Ла гац кая за пра га ла ка гас на га 
ка ня і цэ лы дзень на гэ тым ня-
хіт рым, але на дзей ным транс-

пар це аб' яз джа ла свой вы-
твор чы ўчас так. Дзе сяць га доў 
та му яна вый шла на пен сію, 
але пра цяг вае пра ца ваць у той 
жа гас па дар цы, дзе па чы на ла 
сваю дзей насць, — у ад кры-
тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 
«Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыя» 
Дзяр жын ска га ра ё на. Ка лі яе 
пра во дзі лі на пен сію — ся род 
ін шых па да рун каў ад на га лос на 
ра шэн нем праў лен ня жан чы не 
ўру чы лі і не звы чай ны — ка ня 
з брыч кай.

У бы ло га стар шы ні кал га са 
«Цім ка віц кі» Ка пыль ска га ра ё на 
Вік та ра Ко ла са ся род не каль кіх 
уз на га род ёсць рэд кая — За ла-
ты ме даль імя Мі ка лая Ва ві ла-
ва — за за слу гі ў га лі не рас лі на-
вод ства і се лек цыі.

Мі ка лай Ва сі ле віч у 1976 
го дзе ўзна ча ліў ад ну з са мых 
ад ста лых гас па да рак Слуц-
ка га ра ё на — кал гас «Ле нін-
скі шлях» і за не каль кі га доў 
зра біў яго ад ным з леп шых не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў бы-
лым Са вец кім Са ю зе.

У кал гас ным му зеі Пра цоў-
най сла вы бе раж лі ва за хоў ва-
ец ца па мят ны знак «Ру бі на-
вая зор ка», якім гас па дар ка 
ўзна га ро джа на за вы со кую 
эфек тыў насць ра бо ты па вы-
ні ках X і XІ пя ці го дак. Кал гас 
быў за не се ны на Дош ку го на-
ру ВДНГ СССР.

Да дам, што су стрэ чы з ве-
тэ ра на мі сель гас вы твор час-
ці ла дзяц ца толь кі ў Мін скай 
воб лас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

Конь і брыч ка ў па да ру нак
Як па ды ма лі сель скую гас па дар ку ве тэ ра ны Мін шчы ны

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

Маг чы мас ці 
«бе ла рус ка га шоў ку»

Вы ка ры стан не па тэн цы я лу льня ной га лі ны мо жа ўнес-
ці іс тот ны ўклад у эка но мі ку. Аб гэ тым за явіў прэм' ер-
мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма 
Са ве та Мі ніст раў, на якім раз гля да лі ся пы тан ні вы ка-
нан ня да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы і ўра да па па вы-
шэн ні эфек тыў нас ці вы рошч ван ня льну, вы твор час ці і 
пе ра пра цоў кі льно ва лак на, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
ўра да.

Па вод ле слоў Анд рэя Ка бя ко ва, Бе ла русь бы ла і за ста-
ец ца ад ной з вя ду чых кра ін — вы твор цаў іль но ва лак на. Да 
аб' ек тыў ных кан ку рэнт ных пе ра ваг ад но сяц ца і спры яль ныя 
пры род на-клі ма тыч ныя ўмо вы для вы рошч ван ня льну. На 
яго дум ку, вы ка ры стан не па тэн цы я лу льня но га пад комп лек-
су мо жа ўнес ці іс тот ны ўклад у эка но мі ку кра і ны за кошт усё 
боль ша га по пы ту на льня ную пра дук цыю на знеш нім рын ку.

Кі раў нік ура да так са ма ад зна чыў, што для па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці пер ша снай пе ра пра цоў кі льну ў рэс пуб лі цы 
пра ве дзе на ма дэр ні за цыя ар га ні за цый іль ня ной га лі ны шля-
хам на быц ця су час на га вы со ка пра дук цый на га аб ста ля ван ня. 
У 2016 го дзе льно трас ту пе ра пра цоў ва лі 29 іль но за во даў, на 
якіх уста ноў ле ны 54 тэх на ла гіч ныя лі ніі вы пра цоў кі льно ва-
лак на, у тым лі ку 10 вы со ка пра дук цый ных.

Асноў ныя за да чы, якія ця пер вы ра ша юц ца ў іль ня ным 
пад комп лек се, — па вы шэн не якас ці льно ва лак на з ад на ча со-
вым зні жэн нем яго са бе кош ту, а так са ма па ве лі чэн не глы бі ні 
пе ра пра цоў кі льно ва лак на з вы ха дам на га то выя вы ра бы з 
вы со кай да баў ле най вар тас цю, ад зна чыў прэм' ер-мі ністр.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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Парт нё рыПарт нё ры  ��

ЛЕ КІ З КА РЫ БАЎ
Ку бін скі прэ па рат су праць дыя бе ту па чаў 

пры мя няц ца ў на шых баль ні цах
Сё ле та Бе ла русь і Ку ба мо гуць вый сці на якас на но вы 
ўзро вень двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. Пра гэ та за явіў 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Ку ба 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Хе рар да Су арэс АЛЬ ВА РЭС.

Па сол звяр нуў ува гу, што Бе ла русь ак тыў на су пра цоў ні чае 
з Ку бай у сфе ры ахо вы зда роўя. Пас ля па спя хо ва пра ве дзе-
ных у Мін ску клі ніч ных вы пра ба ван няў ку бін ска га прэ па ра та 
су праць сін дро му дыя бе тыч най ступ ні «Эберп рот-П», які не 
мае ана ла гаў у све це, ён стаў пры мя няц ца для ля чэн ня па-
цы ен таў у бе ла рус кіх баль ні цах на на цы я наль ным уз роў ні. 
Акра мя та го, ку бін скі бок экс пар туе ў на шу кра і ну ін шую 
бія тэх на ла гіч ную пра дук цыю — на прык лад, вак цы ну су праць 
ге па ты ту Б.

На дум ку ку бін ска га дып ла ма та, у 2017 го дзе, акра мя 
ра бо ты ў дзе ю чых на прам ках, не аб ход на за няц ца па глыб-
лен нем і па шы рэн нем двух ба ко ва га па рад ку дня, які за кра не 
пра ек ты ў ін шых га лі нах, та кіх як пра мыс ло васць, сель ская 
гас па дар ка і на ву ка. Па сло вах спа да ра Хе рар да Су арэ са 
Аль ва рэ са, на ву ка і тэх на ло гіі — ме на ві та тая воб ласць, у 
якой мы мо жам ума ца ваць на ша су пра цоў ніц тва, пры ма ю-
чы пад ува гу той факт, што 2017 год у Бе ла ру сі аб ве шча ны 
Го дам на ву кі.

«Мы лі чым, што ство ра ны ўсе ўмо вы для якас на га пе-
ра хо ду на но вы ўзро вень у на шых двух ба ко вых ад но сі нах, 
— пад крэс ліў Хе рар да Су арэс Аль ва рэс. — І мы змо жам 
най леп шым чы нам вы ка рыс таць усе іс ну ю чыя маг чы мас ці ў 
рам ках вы дат най па лі тыч най во лі абод вух ура даў».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ

�

СУ БО ТА — ДЗЕНЬ ПРА МЫХ СУ БО ТА — ДЗЕНЬ ПРА МЫХ 
ЗВА РО ТАЎЗВА РО ТАЎ

Тра ды цый ныя ста сун кі жы ха роў кра і ны з кі раў-
ніц твам рэ гі ё наў ад наў ля юць сваю ра бо ту пас ля 
на ва год ніх свят. 14 сту дзе ня 2017 го да, як заў сё ды 
з 9.00 да 12.00, на су вя зі з бе ла ру са мі бу дуць:

Брэсц кі абл вы кан кам
КЛЕЦ Анд рэй Ана толь е віч — на мес нік стар шы ні 

(80162213121);
Ві цеб скі абл вы кан кам
МАЦ КЕ ВІЧ Алег Сяр ге е віч — на мес нік стар шы ні 

(80212222222);
Го мель скі абл вы кан кам
ГАР БА ЧОЎ Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч — на мес нік стар-

шы ні (80232751237);
Гро дзен скі абл вы кан кам
ШУ ЛЕЙ КА Юрый Ві толь да віч — на мес нік стар шы ні 

(80152735644);
Ма гі лёў скі абл вы кан кам
ВА РО НІН Ры гор Аляк санд ра віч — кі раў нік спраў 

(80222501869);
Мін скі абл вы кан кам
МА КАР Ігар Мі ка ла е віч — пер шы на мес нік стар шы ні 

(80175004160);
Мін скі гар вы кан кам
ДА МА РАЦ КІ Анд рэй Ула дзі мі ра віч — на мес нік стар-

шы ні (80172224444).

...КВАД РАТ ДА ЛЕ ТА МО ЖА «СХУД НЕЦЬ» ...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Найбольш за апош нія тры тыд-
ні ў Мін ску па тан не лі трох па ка ё выя 
ква тэ ры. У ста рых да мах на край ніх 
па вер хах сён ня маг чы ма на быць та-
кое жыл лё пло шчай да 55—58 квад-
рат ных мет раў па цэн ні ку ў ме жах 
ад 48 да 55 ты сяч до ла раў. Толь-
кі за пер шы ты дзень но ва га го да 
квад рат ны метр трох па ка ё вых ква-
тэр па тан неў ад ра зу на 15 до ла раў. 
Са мы ма са вы цэн нік трох па ка ё вых 
ква тэр ся рэд ніх пло шчаў зна хо дзіц-
ца ў дыя па зо не ад 65 да 85 ты сяч 
до ла раў.

Ста рое жыл лё 
тан нее хут чэй

Ця пер на рын ку ўзні кае ўпэў не ная тэн-
дэн цыя па тан нен ня стан дарт ных ква тэр 
ме на ві та ў пя ці па вяр хо вых да мах ста-
рых се рый, якія не да ча ка лі ся цеп ла вой 
рэ абі лі та цыі. Уз ро вень апла ты жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг (ЖКП) у гэ тых 
да мах ужо сён ня ча сам іс тот на ад роз ні-
ва ец ца ад больш но вых се рый. Акра мя 
та го, пра даў цы і па куп ні кі ра зу ме юць, 
што сё лет няе па ве лі чэн не та ры фаў ЖКП 
не апош няе. Бы ло аб' яў ле на, што ўжо 
праз год жы ха ры шмат па ка ё вак пач нуць 
аплач ваць па слу гі ка му наль шчы каў на 
100%, у тым лі ку і па ацяп лен ню. Та му 
ўлас ні кі па доб на га жыл ля пры про да жы 
та ко га «неліквіду» ча сам зга джа юц ца на 
да во лі іс тот ныя зніж кі. А вось по пыт на 
яго ме на ві та зі мой сё ле та мі ні маль ны.

Акра мя та го, ця пер на дру гас ным 
рын ку жыл ля ста лі цы больш упэў не на 
тан не юць ква тэ ры вя лі кіх пло шчаў. Спра-
ва ў тым, што за мі ну лыя 8—9 ме ся цаў 
на рын ку ак тыў на на бы ва лі ся вы ключ-
на тан ныя ква тэ ры. Та кія ква тэ ры бы-
лі част ко ва па вы мы ва ныя з рын ку, а ў 
вы ні ку пра па но ва ад на па ка ё вых ква тэр 
ця пер іс тот на ска ра ці ла ся. Але гэ та не 
зна чыць, што ма лень кія ква тэ ры хут ка 
пач нуць да ра жэць, бо іх ма ла. Мі ка лай 
Пра ста лу паў лі чыць, што ця пер на рын ку 
не ха пае клі ен таў з сур' ёз ны мі гра шы ма, 
якія маг лі б ажыц цяў ляць чыс тую куп лю 
(без па пя рэд ня га про да жу сва ёй ква тэ-
ры) двух па ка ё вых і трох па ка ё вых ква-

тэр вя лі кай пло шчы. По пыт на па доб нае 
жыл лё сён ня мі ні маль ны, та му яно і бу дзе 
тан нець у пер шую чар гу.

Гэты зменлівы
рынак...

Наш экс перт упэў не ны, што пры клад-
на да ся рэ дзі ны ле та цэ ны на ква тэ ры 
на дру гас ным рын ку ста ліч на га жыл ля 
з па чат ку го да зні зяц ца на 7—10%. На 
яго дум ку, гэ та цал кам рэа ліс тыч ны сцэ-
на рый, бо ў ра бот ні каў боль шас ці сек-
та раў эка но мі кі пра цяг ва юць зні жац ца 
рэ аль ныя да хо ды. Акра мя та го, сён ня ў 
фі нан са ва га сек та ра дзяр жа вы не іс нуе 
да стат ко ва га аб' ёму гра шо вых аба рот-
ных срод каў. Ме на ві та та му на сель ніц тву 
ця пер не пра па ну юц ца і тан ныя крэ ды ты 
на бу даў ніц тва ці на быц цё жыл ля. А без 
па ве лі чэн ня да хо даў і да ступ ных крэ ды-
таў по пыт на да ра гое ста ліч нае жыл лё 
бу дзе па мян шац ца. Та му цэ ны на яго 
знізяцца. Аб якіх рэ аль ных ліч бах мо жа 
іс ці га вор ка пры аб' яў ле ным уз роў ні па-
тан нен ня?

Мі ка лай Пра ста лу паў па ве да міў, што 
сён ня ў рэ аль ных здзел ках ты па вая двух-
па ка ё вая ква тэ ра агуль най пло шчай 
50 квад рат ных мет раў пра да ец ца толь кі 
ў тым вы пад ку, ка лі квад рат ны метр та-
ко га жыл ля ацэнь ва ец ца пра даў цом на 
ўзроў ні 1050 до ла раў. Спе цы я ліст упэў-
не ны, што ўжо ле там квад рат ны метр 
па доб на га жыл ля бу дзе мець цэн нік 
не больш за 900—950 до ла раў. Ра зам 

з тым улас ні кі ква тэр на дру гас-
ным рын ку жыл ля заў сё ды пры-
гля да лі ся да цэн, якія на зі ра юц ца 
на пер ша сным рын ку. А вось тут 
ка мер цый ныя за бу доў шчы кі пра-
цяг ва юць тры маць уча раш нія цэ-
ны на но вае жыл лё. Гэ та пры тым, 
што ў ад зна ча ным сек та ры по пыт 
на но ва бу доў лі іс тот на ска ра ціў ся, 
а ў ар га ні за та раў бу даў ніц тва «пад-
віс ла» на пра цяг лы тэр мін больш 
чым 500 пус тых ква тэр. Спра ва 
ў тым, што ква тэ ры ў но ва бу доў лях 
пра да юц ца ды на міч на толь кі та ды, 
ка лі квад рат ны метр у гэ тым сек та-
ры пры клад на на 50—100 до ла раў 
тан ней шы, чым на дру гас ным рын ку 
жыл ля.

Наш су раз моў ца па ве да міў, што па-
доб ную ца на вую ка рэк ці роў ку ле тась 
пра дэ ман стра ва лі за бу доў шчы кі аб-
лас ных цэнт раў, дзе жыл лё вы «квад-
рат» сён ня пра па ну ец ца спа жыў цам 
за 550—600 до ла раў. Гэ та пры тым, што 
ў па чат ку мі ну ла га го да квад рат ны метр 
там ацэнь ваў ся на ўзроў ні 800 до ла раў.

Свой пра гноз па рын ку не ру хо мас ці 
Мі ка лай Пра ста лу паў вы ра шыў па бу да-
ваць у тым лі ку і праз ана ліз геа па лі тыч-
ных тэн дэн цый, якія даты чац ца фі нан-
са ва-эка на міч ных перс пек тыў Ра сіі. Ужо 
зра зу ме ла, што эка на міч ныя санк цыі 
ЗША су праць Ра сіі да 1 лі пе ня за ха ва-
юц ца, бо іх пра вя ла яшчэ ста рая ад мі-
ніст ра цыя прэ зі дэн та. Ад нак ужо хут ка 
рэ аль на кі ра ваць па лі ты кай гэ тай да лё-
кай дзяр жа вы пач не но вы прэ зі дэнт. У 
гэ тым вы пад ку мо жа быць пе ра гле джа на 
фі нан са вая па лі ты ка ЗША ў ад но сі нах 
да Ра сіі. У ідэа ле, ужо ў лі пе ні-жніў ні Ра-
сія мо жа атры маць сур' ёз ныя крэ дыт ныя 
рэ сур сы, тэх на ло гіі і ад наў лен не су мес-
ных пра ек таў не толь кі з Аме ры кай, але 
і з боль шас цю кра ін За ход няй Еў ро пы. А 
ўслед за Ра сі яй пач не па ды мац ца і эка-
но мі ка на шай кра і ны. У гэ тым вы пад ку 
дру гас ны ры нак ста ліч на га жыл ля ад рэ-
агуе но вы мі цэ на вы мі тэн дэн цы я мі амаль 
ім гнен на, лі чыць наш экс перт. Спа чат ку 
цэ ны на жыл лё ста бі лі зу юц ца, а праз пэў-
ны час пач нец ца чар го вая хва ля — ужо 
на па да ра жан не.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ся мён ША ПІ РА су стрэў ся 
з ве тэ ра на мі сель гас вы твор час ці цэнт раль на га рэ гі ё на. 
Два га ды та му та кія су стрэ чы вы ра ша на бы ло зра біць 
тра ды цый ны мі. І вось па ва жа ныя лю дзі Мін шчы ны — 
бы лыя кі раў ні кі ра ё наў, кал га саў, жы вё ла во ды, ме ха-
ні за та ры, спе цы я ліс ты — са бра лі ся ў гар на лыж ным 
комп лек се «Сі лі чы» трэ ці раз. Та кія ме ра пры ем ствы — 
доб рая на го да для бы лых ка лег са брац ца ра зам, зга даць 
га ды су мес най пра цы, пос пе хі, а то і ня ўда чы і прос та 
па ба чыц ца адзін з ад ным.


