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• Ся рэд ні за ро бак у Бе-

ла ру сі ў кра са ві ку склаў 

Br1193,8.

• Два но выя ра до ві шчы 

наф ты ад кры ты ў Бе ла ру сі.

• Бе ла рус кі фонд фі-

нан са вай пад трым кі 

прад пры маль ні каў бу-

дзе да ваць па зы кі ма ло-

му біз не су пад 4,5 % га-

да вых.

• У Брэсц кай воб лас ці 

ства ра юць сет ку гас па да-

рак пле мян ных аве чак.

• Атэс та ты вы пуск ні-

кам школ Ві цеб скай воб-

лас ці ўру чаць на све жым 

па вет ры.

• «Мінск энер га» за 

апош нія ча ты ры га ды ўста-

на ві ла больш за 500 ты сяч 

ра зум ных лі чыль ні каў.

КОРАТКА

Сяр гей ГЛАЗЬ ЕЎ, 

член Ка ле гіі (мі ністр) 

па ін тэ гра цыі 

і мак ра эка но мі цы 

Еў ра зій скай эка на міч най 

ка мі сіі:

«Ка лі ка заць пра агуль ныя 
рын кі наф ты і га зу, 
то іс нуе кан цэп цыя, якая 
афі цый на пры ня тая, 
па ёй вя дзец ца ра бо та. 
Яна, не су мнен на, 
бу дзе за вер ша на 
ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны. 
Ні хто ра шэн не гэ тых 
за дач не ад кла дае. 
На сён ня ідуць моц ныя 
ва ган ні ў цэ нах на 
энер га нось бі ты. Я ду маю, 
гэ тыя ва ган ні спрос цяць 
хут касць да моў ле нас цяў, 
бо ў сі ту а цыі 
не ста біль ных рын каў 
чым хут чэй дзяр жа вы 
па між са бой да мо вяц ца, 
тым хут чэй яны 
за бяс пе чаць ста біль насць 
на энер ге тыч ным рын ку, 
што вель мі важ на для ўсіх 
га лін пра мыс ло вас ці».
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі
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КА ЛІ МЯ НЯ ЮЦЬ ДАХ?
Ка пі таль ны ра монт жы ло га до ма ро бяць на 

пад ста ве перс пек тыў ных пра грам (яны раз лі ча ны 

на пяць га доў) і бя гу чых гра фі каў (на адзін год). Іх 

рас пра цоў ва юць і за цвяр джа юць мяс цо выя ўла ды 

(рай вы кан ка мы, гар вы кан ка мы, ра ён ныя ад мі-

ніст ра цыі). Пе рад тым як уклю чыць дом у план ці 

гра фік, спе цы я ліс ты звяр та юць ува гу на тэх ніч ны 

стан до ма, тэр мін яго служ бы, на тэх на ло гіі і ма-

тэ ры я лы, якія вы ка рыс тоў ва лі ся пры 

бу даў ніц тве. 

КАМ ФОРТ НЫ ДОМ
Што трэ ба ве даць пра ка пі таль ны ра монт?Ад ной чы кож на му да вя дзец ца 

су тык нуц ца з ка пі таль ным 

ра мон там сва ёй жы лой 

не ру хо мас ці. Але што мы ве да ем 

пра су час ныя пра ві лы пра вя дзен ня 

та ко га ра мон ту ў шмат ква тэр ных 

да мах? Ра зам з ЖКГ Мін скай 

воб лас ці рас каз ва ем, ча го не трэ ба 

па кі даць без ува гі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ба чыць маг чы масць 

хут ка га ад наў лен ня 

на цы я наль най эка но мі кі 

пас ля страт, вы клі ка ных 

за крыц цём кра ін і су свет ных 

рын каў ва ўмо вах пан дэ міі. 

Пра гэ та ён за явіў учо ра 

на на ра дзе ў Мін ску 

па ак ту аль ных са цы яль на-

эка на міч ных і па лі тыч ных 

пы тан нях з удзе лам кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Іга ра 

Сер ге ен кі, стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду На тал лі Ка ча на вай, 

кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Вік та ра Шэй ма на 

і стар шы ні ФПБ 

Мі ха і ла Ор ды.
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Па чаў ся чар го вы этап кан сер ва цыі сцен 

Крэў ска га зам ка. У перс пек ты ве ён пра ду-

гледж вае рэ стаў ра цыю Кня жац кай ве жы 

зам ка і пры лег лых да яе сцен. Ад но вяць і ба я-

вую га ле рэю ўздоўж ад ной сця ны. Пла ну ец ца 

ўзна віць уяз ную бра му ў за мак. Фі нан са ван-

не ра бот ажыц цяў ля ец ца з фон ду Прэ зі дэн та 

па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва.
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