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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ІДЗЕ ПРЫ ЗЫЎ ЗА ПА СНІ КОЎ
З 24 ве рас ня ва Уз бро е ных Сі лах пра во дзіц ца дру гі 

этап комп лекс най пра вер кі. Яна скі ра ва на на тэс та-

ван не га тоў нас ці і здоль нас ці злу чэн няў і во ін скіх 

час цей вы кон ваць за да чы па пры зна чэн ні. Пра гэ та 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны.

650 ва ен на ба вя за ных з за па су на пра ця гу не каль кіх 

су так бу дуць пры зва ны ва ўпраў лен не ад на го са злу чэн-

няў рэ зер ву, а так са ма ў пад раз дзя лен ні 46-га ар се на ла 

і 8-й бры га ды ра ды я цый най, хі міч най і бія ла гіч най аба-

ро ны. Так са ма ту ды па сту пяць ка ля 20 адзі нак тэх ні кі. 

Акра мя та го, пра цяг ва ец ца атры ман не ма тэ ры яль ных 

срод каў са скла доў і баз за хоў ван ня.

Пра вер ка да зво ліць вы зна чыць уз ро вень зла джа нас-

ці ор га наў кі ра ван ня, здоль насць ка ман дзі раў кі ра ваць 

пад на ча ле ны мі во ін скі мі час ця мі і пад раз дзя лен ня мі ў 

роз ных умо вах аб ста ноў кі, а так са ма вы зна чыць маг чы-

масць пад раз дзя лен няў вы кон ваць па стаў ле ныя за да чы 

ў скла да ных умо вах.

Кі руе ме ра пры ем ства мі на чаль нік Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес нік мі ніст ра 

аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алег БЕ ЛА КО НЕЎ. Пра-

вер ка скон чыц ца пра вя дзен нем штаб ных трэ ні ро вак і 

так ты ка-спе цы яль ных ву чэн няў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НЕ ПА ГАДЗЬ НА ПРА КУ ДЗІ ЛА... 
І ГЭ ТА НЕ ЎСЁ?

У па ня дзе лак над рэ гі ё на мі Бе ла ру сі прай шоў ся 

моц ны ве цер. Па ін фар ма цыі МНС, фік са ва лі ся 

па шко джан ні лег ка вых аў та ма бі ляў, у тым лі ку 

пры пар ка ва ных пад дрэ ва мі і з па ру шэн нем ПДР, 

ад клю чэн ні элект ра за бес пя чэн ня.

З пры чы ны па ры ваў вет ру (да 21 м/с) па шко джа ны 

да хі жы ло га до ма і сель ска гас па дар ча га бу дын ка. Ра-

бот ні кі МНС і ін шых ар га ні за цый 44 ра зы вы яз джа лі 

на лік ві да цыю на ступ стваў па дзен ня дрэў. Яны бы лі 

за фік са ва ныя ў Брэсц кай (23 вы пад кі), Го мель скай 

(7 вы пад каў), Мін скай (1 вы па дак) і Ма гі лёў скай 

(13 вы пад каў) аб лас цях, у вы ні ку якіх па шко джа на шэсць 

лег ка вых аў та ма бі ляў. Па цяр пе лых ня ма. 

Удзень па сту пі ла па ве дам лен не аб ад клю чэн ні элект-

ра энер гіі ў гар па сёл ку Лель чы цы Го мель скай воб лас ці 

(аб' ек ты 1-й ка тэ го рыі бы лі за сіл ка ва ны ад рэ зер во вых 

кры ніц), якое праз га дзі ну бы ло ад ноў ле на. Пры чы на — 

па дзен не дрэ ва на вы са ка воль тную лі нію.

Па звест ках «Бел энер га», на працягу су так на тэ ры то-

рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся элект ра за бес пя чэн не 

488 на се ле ных пунк таў. Усе ад клю чэн ні апе ра тыў на лік ві-

да ва ны. Па вод ле ін фар ма цыі Бел гід ра ме та, скла да ныя 

ўмо вы на двор'я ў най блі жэй шы час за ха ва юц ца. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ША ЛЁ НАЯ ЛІ СА БЕ ГА ЛА ПА ЛУ НІН ЦЫ
Для жы вё лі ны не ста лі пе ра шко дай на ват двух-

мет ро выя ага ро джы, яна іх лёг ка пе ра скок ва ла. 

Лі са на кід ва ла ся на са бак, ду шы ла ку рэй. Яе 

за ўва жа лі га ра джа не ў ра ё не ву ліц Ска ры ны, Баг-

да на ва і Друж най.

Спа чат ку лі са 

апы ну ла ся ў два-

ры до ма па ву лі цы 

Друж най і за грыз-

ла са ба ку, а по тым 

па бег ла ў ін шыя 

два ры. У жы вё лы 

бы лі ўсе пры кме-

ты хва ро бы, яна не 

ба я ла ся, па во дзі ла 

ся бе не адэ кват на. 

І лу нін ча не па ве-

да мі лі аб гэ тым у 

служ бу па над звы чай ных сі ту а цы ях і рай вет стан цыю. 

Жы вё лі ну за бі лі, ма тэ ры ял на кі ра ва лі ў ла ба ра то рыю 

для да сле да ван ня. Як па ве да мі лі ў ра ён най ве тэ ры-

нар най стан цыі, факт ша лен ства жы вё лі ны афі цый на 

па цвер джа ны. Са ба кі, якім ра ней бы лі зроб ле ныя пры-

шчэп кі ад ша лен ства, не ка то ры час бу дуць на зі рац-

 ца ве ту ра ча мі. Непры шчэп ле ных жы вё лін да вя ло ся 

ўсы піць. Па вод ле са ні тар ных і ве тэ ры нар ных пра ві лаў, 

на ву лі цах, дзе бе га ла ша лё ная лі са, на ме сяц бу дзе 

ўве дзе ны ка ран цін.

У Лу ні нец кім ра ё не сё ле та ўжо рэ гіст ра ваў ся вы па дак 

за хвор ван ня да маш няй жы вё лы на ша лен ства. Кот у 

па сёл ку Па лес кім на кі нуў ся на гас па ды ню і па ку саў яе, 

а по тым рап тоў на па мёр. Жан чы на ба чы ла, што днём ці 

дву ма дня мі ра ней кот еў з во жы кам з ад ной міс кі. Ана ліз 

па цвер дзіў за хвор ван не хат няй жы вё лы не бяс печ най 

хва ро бай. А гас па ды ні да вя ло ся прай сці курс пра фі лак-

тыч на га ля чэн ня. Ве тэ ры на ры яшчэ раз на гад ва юць аб 

пра ві лах бяс пе кі ў ад но сі нах да да маш ніх га да ван цаў. 

Ша лен ства — хва ро ба смя рот ная як для жы вё лы, так 

і для ча ла ве ка. Са бак і ка тоў вар та пры шчэп лі ваць ад 

гэ тай хва ро бы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Сё ле та ў так зва ным 

трэ цім пра цоў ным се мест-

ры ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

пра ца ва лі мно гія бе ла рус-

кія сту дэнц кія бу даў ні чыя, 

пе да га гіч ныя, сэр віс ныя і 

сель ска гас па дар чыя атра-

ды з Бе ла ру сі. Геа гра фія іх 

пра цоў най дзей нас ці бы ла 

шы ро кай: ад Санкт-Пе цяр-

бур га да Хан ты-Ман сій скай 

аў та ном най акру гі...

Сту дэн ты з Ра сіі, у сваю 

чар гу, пра ца ва лі ў на шай 

кра і не на ўсе бе ла рус кай 

ма ла дзёж най бу доў лі аб' ек-

таў пер шай ай чын най АЭС, 

у Мін ску бу да ва лі ін тэр нат 

«Сту дэнц кай вёс кі».

Мес цам пра вя дзен ня 

злё ту вы бра лі Ві цеб шчы-

ну, бо тут по бач зна хо дзяц-

ца ста ра жыт ны По лацк і 

На ва по лацк, яко му сё ле та 

споў ні ла ся 60 га доў. Апош-

ні, як вя до ма, быў ка лісь ці 

ўсе са юз най бу доў ляй. Сам 

го рад, вя до мыя прад пры-

ем ствы-гі ган ты наф та пе-

ра пра цоў чай і хі міч най га-

лі ны ўзво дзі лі прад стаў ні кі 

роз ных рэс пуб лік СССР. 

Мно гія за ста лі ся жыць 

і пра ца ваць у Бе ла ру сі. 

І гэ та — ад на з асаб лі вас-

цяў го ра да над За ход няй 

Дзві ной.

Сту дэнц кія бу даў ні чыя 

атра ды По лац ка га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та год на 

пра цяг ва юць слаў ныя тра-

ды цыі. Гэ та па цвяр джа ец ца 

і тым, што атрад «Эў ры ка» 

не каль кі ра зоў быў пры зна-

ны най леп шым у кра і не.

Ся род га на ро вых гас цей 

ма ла дзёж на га фо ру му бы лі 

бе ла рус кія пар ла мен та рыі, 

ра бот ні кі Ві цеб ска га абл-

вы кан ка ма, На ва по лац ка га 

гар вы кан ка ма, прад стаў ні кі 

ЦК Бе ла рус ка га рэс пуб лі-

кан ска га са ю за мо ла дзі, 

ак ты віс ты кам са мо ла ча соў 

СССР Бе ла ру сі і Ра сіі.

Трох дзён ная пра гра-

ма злё ту бы ла на сы ча ная 

раз на стай ны мі ме ра пры-

ем ства мі. У пер шы дзень 

мо ладзь па зна ё мі ла ся, паў-

дзель ні ча ла ў квэс це, спеў-

цы ка ля вог ні шча.

У дру гі — ар га ні за ва лі 

ак цыю «Па мяць па ка лен-

няў», пад час якой ус кла лі 

квет кі да ме ма ры яль на га 

комп лек су «Пер шая па лат-

ка» ў На ва по лац ку. Ме на-

ві та там больш за 60 га доў 

та му па ся лі лі ся пер шыя 

бу даў ні кі. Дзя ку ю чы ім, на 

кар це БССР з'я ві ла ся но вая

кроп ка — го рад, які і ця-

 пер лі чыц ца ад ным з са мых 

ма ла дых на пост са вец кай 

пра сто ры.

Усе ах вот ныя змаг лі паў-

дзель ні чаць у «Ад кры тай 

тры бу не», каб атры маць 

ад ка зы ад прад стаў ні коў 

ула ды, кі раў ні коў ма ла-

дзёж ных ар га ні за цый. Як 

той ка заў, мік ра фон «не 

змаў каў». Тых, хто за да ваў 

пы тан ні, ці ка ві лі маг чы мас-

ці за ра біць не паў на лет нім, 

пад атко выя льго ты, ню ан-

сы пры раз мер ка ван ні на 

ра бо ту. Пы та лі і пра шан-

цы пра ца ваць у атра дах на 

тэ ры то рыі ін шых кра ін. Да-

рэ чы, кі раў ніц твам БРСМ 

аб мяр коў ва ец ца перс пек-

ты ва на ле та па пра ца ваць 

прад стаў ні кам Бе ла ру сі ва 

Уз бе кі ста не, Ка зах ста не. 

Агуч ва лі ся і ін шыя на ві ны.

У пра гра ме злё ту бы лі 

май стар-кла сы, аду ка цый-

ныя пля цоў кі, шчы ры «Дыя-

лог па ка лен няў», трэ нін гі, 

твор чы фэст, спар тыў ныя 

спа бор ніц твы. Упер шы ню ў 

пра гра му апош ніх быў уклю-

ча ны «Буль ба тлон». І за баў 

бы ло ба га та: фа ер-шоу, 

ве ча рын ка з тан ца мі і кон-

кур са мі «Бай цоў ка-Па ці», 

дыс ка тэ кі.

Апроч гэ та га, бу дат ра-

даў цы друж на па пра ца ва лі 

на доб ра ўпа рад ка ван ні тэ-

ры то рыі Ля до ва га па ла ца 

«Хі мік», які за раз рэ кан-

стру ю юць.

Ра сій скія «бай цы» бы лі 

ўра жа ныя пры га жос цю По-

лац ка з яго хра ма мі, ста-

ры мі ву лач ка мі, утуль ны мі 

скве ра мі і пар ка мі. Го рад 

сла віц ца і сва і мі скульп ту-

ра мі. На прык лад, пры све-

ча най уні каль най бе ла рус-

кай лі та ры «Ў».

Удзель ні кі злё ту вы ка за-

лі ўдзяч насць ар га ні за та рам 

за тое, што ці ка ва пра вя лі 

тры дні, якія ім за пом няц ца, 

ба дай, на ўсё жыц цё.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На ва по лацк — По лацк — 

Ві цебск.

І ЗГУ ЛЯ ЛІ Ў «БУЛЬ БА ТЛОН»
Ад быў ся злёт сту дэнц кіх атра даў Бе ла ру сі і Ра сіі «Мо ладзь бу дуе Са юз»

Ва ўра дзеВа ўра дзе  

Буд комп лекс мож на
крэ ды та ваць больш

Сяр гей Ру мас па кры ты ка ваў не да ста тко вае 
вы ка ры стан не па тэн цы я лу бу даў ні чай га лі ны

Пра ект стра тэ гіі раз віц ця бу даў ні чай га лі ны Бе ла ру сі да 2025 

го да і план ме ра пры ем стваў па яе рэа лі за цыі раз гле дзе лі 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў. Прад стаў ні кі 

Мін бу дар хі тэк ту ры зра бі лі спра ва зда чу аб вы ка нан ні да ру-

чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы па за бес пя чэн ні эфек тыў на га 

функ цы я на ван ня га лі ны.

Прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас ад зна чыў, што ство ра ныя ў кра і не 

ўмо вы да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць но выя пунк ты рос ту і ады сці 

ад за леж нас ці ў бюд жэт ным фі нан са ван ні бу даў ні ча га комп лек су. 

Пры ня тыя ўра дам і Нац бан кам ме ры па стрым лі ван ні ін фля цыі 

па шы ры лі до ступ да рэ сур саў ка мер цый ных бан каў на до сыць кам-

форт ных умо вах. Кі раў нік ура да лі чыць, што маг чы ма больш шы ро-

кае вы ка ры стан не па тэн цы я лу бан каў скай сіс тэ мы пры бу даў ніц тве 

са цы яль най, ін жы нер най і транс парт най інф ра струк ту ры.

Па вод ле яго слоў, за мі ну лы час у кра і не іс тот на вы рас лі вы твор-

чыя ма гут нас ці бу даў ні ча га комп лек су — як пад рад ных прад пры-

ем стваў, так і ар га ні за цый пра мыс ло вас ці бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, 

знач на па вя лі чыў ся кад ра вы па тэн цы ял га лі ны.

«Ад нак, сён ня, зы хо дзя чы з прад стаў ле ных да ку мен таў, гэ ты 

па тэн цы ял вы ка рыс тоў ва ец ца не да стат ко ва эфек тыў на», — мяр-

куе прэм' ер-мі ністр.

Пры гэ тым Сяр гей Ру мас пад крэс ліў, што для ацэн кі эфек тыў нас-

ці ра бо ты бу даў ні чай га лі ны па він ны быць аб грун та ва ныя кры тэ рыі. 

У цэнт ры ўва гі за ста нец ца і ра шэн не жыл лё ва га пы тан ня: не аб ход на 

за бяс пе чыць ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны жыл лём усе шмат дзет ныя 

сем'і, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу больш за адзін год.

Прэм' ер на га даў, што ў 2013 го дзе ра бо та бу даў ні ча га комп лек су 

бы ла пад ра бяз на раз гле джа на на на ра дзе ў кі раў ні ка дзяр жа вы. Усе 

не аб ход ныя ра шэн ні пры ня тыя і рэа лі зу юц ца.

«Ра зам з тым умо вы ра бо ты як на знеш ніх, так і на ўнут ра ным рын-

ках ды на міч на змя ня юц ца. Гэ та ўплы вае на са цы яль на-эка на міч нае 

раз віц цё кра і ны ў цэ лым і бу даў ні ча га комп лек су ў пры ват нас ці. Мы 

па він ны адэ кват на і свое ча со ва рэ ага ваць на гэ тыя зме ны», — пад-

крэс ліў кі раў нік ура да.

На па ся джэн ні так са ма аб мяр коў ва ла ся пы тан не на рошч ван ня 

экс пар ту бу даў ні чых па слуг і яго да лей шая ды вер сі фі ка цыя. Не 

аб мі ну лі і тэ му вы ка нан ня да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы па раз-

віц ці рын ку авія цый ных пе ра во зак, па вы шэн ня яго пры ваб нас ці 

для на сель ніц тва і раз віц ця тран зіт на га па тэн цы я лу кра і ны



Ме ра пры ем ства, якое ад бы ло ся ў кан цы мі ну ла га 

тыд ня, ар га ні за ва лі ў рам ках V Фо ру му рэ гі ё наў 

дзвюх кра ін, і ў та кім фар ма це яно пра хо дзі ла 

ўпер шы ню. Ідэя яго пра вя дзен ня з'я ві ла ся на 

чац вёр тым фо ру ме ле тась. У злё це бра лі ўдзел 

не каль кі сот няў бай цоў, ка ман дзі раў і ка мі са раў 

сту дэнц кіх атра даў Са юз най дзяр жа вы.

У КДК аца ні лі стра ты Мі нэ нер га 
ў 120 мільёнаў до ла раў

Ка мі тэт дзярж кант ро лю ў ад па вед нас ці з да ру чэн нем кі раў-

ні ка дзяр жа вы пра ве рыў аб грун та ва насць вы дат каў, якія 

ўклю ча ны ў са бе кошт вы твор час ці цеп ла вой і элект рыч най 

энер гіі ар га ні за цы я мі Мі нэ нер га. Пад час пад вя дзен ня вы ні-

каў пра вер кі на па ся джэн ні ка ле гіі Ка мі тэ та стар шы ня КДК 

Ле а нід АН ФІ МАЎ ад зна чыў, што ў энер ге ты цы вы яў ле ны 

ня вы ка ры ста ныя рэ зер вы зні жэн ня вы дат каў на агуль ную 

су му больш за 120 мільёнаў до ла раў.

«Ме ры па рэа лі за цыі рэ зер ваў з не зра зу ме лых пры чын або не 

пры ма юц ца, або не да пу шчаль на за цяг ва юц ца на пра цяг лы пе ры-

яд. Гэ та ў пер шую чар гу да ты чыц ца зні жэн ня страт у ацяп ляль ных 

сет ках. Іх ма дэр ні за цыя пра во дзіц ца вель мі ніз кі мі тэм па мі», — ад-

зна чыў Ле а нід Ан фі маў.

На прык лад, на ба лан се прад пры ем ства «Мін скія цеп ла выя сет-

кі» зна хо дзіц ца 1400 кіламетраў труб з тэр мі нам экс плу а та цыі 

больш за 25 га доў. У цэ лым па энер га сіс тэ ме за ме на зно ша ных 

труб на па пя рэд не іза ля ва ныя (ПІ-тру бы) маг ла б за бяс пе чыць 

эка на міч ны эфект у па ме ры больш за 40 мільёнаў до ла раў. А гэ та 

рэ аль ная маг чы масць для зні жэн ня як са бе кош ту энер га рэ сур саў, 

так і та ры фаў для спа жыў цоў. За цяг ну тую ма дэр ні за цыю цеп ла вых 

се так энер ге ты кі, як пра ві ла, тлу ма чаць дэ фі цы там срод каў.

«Знач ны аб' ём фі нан са ван ня на кі роў ва ец ца на мэ ты, якія не 

звя за ны з па вы шэн нем эфек тыў нас ці энер га сіс тэ мы, яе эка на міч-

нас ці і на дзей нас ці. У той жа час на за куп ку да ра гіх аў та ма бі ляў, на 

бу даў ніц тва но ва га офіс на га бу дын ка для «Бел энер га» — гро шы 

зна хо дзяц ца», — пад крэс ліў Ле а нід Ан фі маў.

Га вор ка ідзе пра бу даў ніц тва ся мі па вяр хо ва га офіс на га бу дын-

ка пло шчай у сем ты сяч квадратных метраў у цэнт ры Мін ска для 

раз мя шчэн ня апа ра ту «Бел энер га», ку ды ўжо ўкла дзе на ка ля 2,9 

мільёна до ла раў у эк ві ва лен це. У цэ лым жа кошт пра ек та ацэнь-

ва ец ца ў дзевяць мільёнаў до ла раў.

Акра мя гэ та га, да пус ка ец ца мар на траў нае рас хо да ван не срод-

каў пры за куп ках ма тэ ры я лаў і кам плек ту ю чых. Так, у са ка ві ку 

2018 го да ар га ні за цы яй «Белэнергазабеспячэннекамплект» (ство-

ра на для пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва ных за ку пак) па за мо ве «Го-

мель э нер га» пра ве дзе ны кон курс на за куп ку 90 тон рэ аген ту для 

пад рых тоў кі ва ды на Ма зыр скай ЦЭЦ. Пе ра ва га бы ла ад да дзе на 

лі тоў скай кам па ніі, ня гле дзя чы на тое, што ай чын ны вы твор ца 

пра па ноў ваў гэ тую пра дук цыю ў 2,5 ра за тан ней. За та вар пе ра-

пла ці лі больш за 42 ты ся чы еў ра.

«Па вы ні ках пра вер кі ў КДК зра бі лі вы сно ву, што да ру чэн ні кі раў-

ні ка дзяр жа вы аб вы клю чэн ні не аб грун та ва ных за трат з са бе кош ту 

вы твор час ці цеп ла вой элект рыч най энер гіі энер ге ты кі вы кон ва юць 

не ў поў ным аб' ёме», — рас тлу ма чыў на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня кант ро лю за пра цай га лін сфе ры ма тэ ры яль най вы твор-

час ці Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Ста ні слаў НАР КЕ ВІЧ.

Ён так са ма ад зна чыў, што кі раў ні кі энер ге тыч най га лі ны, якія да-

пус ці лі не эфэк тыў нае і не аб грун та ва нае вы ка ры стан не гра шо вых 

срод каў і па ру шэн не за ка на даў ства, бу дуць пры цяг ну тыя да ад каз-

нас ці. Ад па вед ная пра па но ва на кі ра ва на ў Са вет Мі ніст раў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


