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Дзяр жаў ны ві зіт у Кі тай

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 28—30 ве рас ня здзейс ніць 
дзяр жаў ны ві зіт у Кі тай скую На род ную Рэс пуб лі ку, па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пра гра май ві зі ту за пла на ва ныя пе ра га во ры са Стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нам. Па іх вы ні ках ча ка ец ца пад пі сан не ка ля 30 між на род-
ных да ку мен таў аб раз віц ці су пра цоў ніц тва ў па лі тыч най, эка на міч-
най і са цы яль най сфе рах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў Пе кі не так са ма пра вя дзе су стрэ чы з 
прэм' е рам Дзяр жаў на га са ве та КНР Лі Кэ ця нам, стар шы нёй Усе кі-
тай ска га ка мі тэ та На род на га па лі тыч на га кан суль та тыў на га са ве та 
Кі тая Юй Чжэн шэ нам і стар шы нёй Па ста ян на га ка мі тэ та Усе кі тай-
ска га схо ду на род ных прад стаў ні коў Чжан Дэ цзя нам. Акра мя та го, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве дае Пе кін скі ўні вер сі тэт, дзе су стрэ нец ца 
з кі раў ніц твам ВНУ, сту дэн та мі, ад ка жа на іх пы тан ні.

Кам форт, хут касць і якасць
Прэ зі дэнт да ру чыў удас ка на ліць ра бо ту 

ў пунк тах мыт на га афарм лен ня
Та кую за да чу Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў па вы ні ках су-
стрэ чы са стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юры ем 
Сянь ко.

На су стрэ чы бы ло ад зна ча на, што ад на з за дач мыт най служ-
бы — па вы шэн не тран зіт най пры ваб нас ці Бе ла ру сі. Па меж ныя і 
ўнут ра ныя пунк ты мыт на га афарм лен ня па він ны пра ца ваць без да-
кор на, каб увесь тран зіт, які ідзе па тэ ры то рыі кра і ны, не ад чу ваў 
ні я кіх цяж кас цяў з пунк ту гле джан ня кам фор ту, хут ка сці і якас ці 
аб слу гоў ван ня.

У цэнт ры ўва гі Аляк санд ра Лу ка шэн кі так са ма бы ла пра ца бе ла-
рус кай мыт ні на ра сій скім на прам ку. «Мя не ці ка вяць на сця рож ва ю чыя 
фак ты. Я ха чу мець поў ную ін фар ма цыю пра па слу гі, якія мы аказ-
ва ем Ра сій скай Фе дэ ра цыі (бо Ра сія толь кі дзя ку ю чы на шай мыт ні 
аба ра няе свае ін та рэ сы на за ход нім на прам ку, і аба пі ра ец ца яна на 
мыт ныя ор га ны Бе ла ру сі), каб я быў у кур се спра вы для раз мо вы з кі-
раў ніц твам Ра сій скай Фе дэ ра цыі», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ці ка віў ся, якім чы нам стро іц ца ра бо та мыт ных ор га наў 
у су вя зі з эм бар га, якое Ра сія ўвя ла ў да чы нен ні да шэ ра гу кра-
ін За ход няй Еў ро пы і ін шых дзяр жаў. У су вя зі з гэ тым стар шы ня 
Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та Юрый Сянь ко звяр нуў ува гу, што 
Бе ла русь дак лад на вы кон вае свае функ цыі, звя за ныя з кант ро лем 
над пе ра мя шчэн нем санк цый ных та ва раў, фак тыч на аба ра ня ю чы 
ра сій скі бок ад не за кон на га ўво зу гру заў.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма да ла жы лі аб вы ні ках дзей нас ці 
мыт най служ бы за мі ну лы пе ры яд бя гу ча га го да, пра па но вах ДМК 
па мі ні мі за цыі штраф ных санк цый у да чы нен ні да біз нес-струк тур, 
па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та. Як бы ло ад зна ча на, асноў ныя 
па каз чы кі ра бо ты мыт ных ор га наў вы кон ва юц ца. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка мае на мер дас ка на ла пра ана лі за ваць стан спраў у мыт ных 
ор га нах Бе ла ру сі. «Мы ў па чат ку на ступ на га го да пра ана лі зу ем 
сі ту а цыю ў мыт ных ор га нах па вы ні ках гэ та га го да», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Мі ка лай Кор бут пры зна ча ны 
па моч ні кам Прэ зі дэн та

Ён вы зва ле ны ад па са ды па моч ні ка Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь — га лоў на га ін спек та ра па 
Мін скай воб лас ці, якую займаў да гэтага. Ад па-
вед нае рас па ра джэн не пад пі саў кі раў нік дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ува га — ва ен на-пра мыс ло ва му 
комп лек су

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў ра бо чую су стрэ чу 
са стар шы нёй Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та 
Сяр ге ем Гу ру лё вым.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад ра бяз на ці ка віў ся ста нам спраў у ва-
ен на-пра мыс ло вым комп лек се кра і ны. Аб мяр коў ва лі ся як ужо рэа-
лі зу е мыя пра ек ты, так і перс пек тыў ныя пла ны ар га ні за цый і прад-
пры ем стваў, якія ўва хо дзяць у яго сіс тэ му.

Асоб ная ўва га бы ла ўдзе ле на эка на міч на му ста но ві шчу ва ен на-
пра мыс ло ва га комп лек су Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы даў шэ раг кан крэт ных да ру чэн няў па пы тан-
нях да лей ша га раз віц ця гэ тай сфе ры.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На чаль нік ад дзе ла энер ге ты кі і на ву ко ва-
тэх ніч на га раз віц ця Мін жыл кам га са Дзміт-
рый КАЗ ЛОЎ па ве да міў, што па ста не на 
1 ве рас ня вы ка на ны ра бо ты па вы пра ба ван ні
аб ста ля ван ня 3 624 ка цель няў (99% ад пла на), 
15 326,6 кі ла мет ра цеп ла вых се так (99%), па 
пра фі лак тыч ным ра мон це аб ста ля ван ня 3 571 
ка цель ні (98%) і 1 801 цэнт раль на га цеп ла во га 
пунк та (100%), ка пі таль ным ра мон це 41 кат ла 
(100%), ачыст цы ўнут ра ных па верх няў 2 015 
кат лоў (100%) і 1 006 бой ле раў (100%).

Ён так са ма ад зна чыў, што да 20 ве рас ня 
не аб ход на бы ло за мя ніць 448 кі ла мет раў цеп-
ла вых се так, а па ста не на 14 ве рас ня за ме не на 
442,3 кі ла мет ра (99%), у тым лі ку з вы ка ры-
стан нем па пя рэд не іза ля ва ных труб 433,3 кі-
ла мет ра (98% ад за ме не ных).

З па лі вам на зі му ў нас уво гу ле ня ма ні я кіх 
праб лем. Па ста не на 14 ве рас ня ў га лі ны ство-
ра ны за пас 13,5 ты ся чы тон то пач на га ма зу ту 
(118% да за дан ня), на рых та ва на 1 млн 566,7 ты-
ся чы ку біч ных мет раў драў ня на га па лі ва (88%), 

больш чым на 90% вы ка на ны за дан ні па 11 з 15 
па каз чы ках пад рых тоў кі да зі мы во да пра вод-
на-ка на лі за цый най гас па дар кі. Дзміт рый Каз лоў 
па ве да міў, што на 14 ве рас ня атры ма ны 2 721 
паш парт га тоў нас ці цеп ла кры ніц, якія зна хо дзяц-
ца на аб слу гоў ван ні ЖКГ, або 75% ад пла на.

«Уво гу ле ход пад рых тоў кі аб' ек таў жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі не ад стае ад ле-
таш ня га ўзроў ню. Ра бо ты вя дуц ца ў пла на вым 
па рад ку, паш пар ты га тоў нас ці цеп ла кры ніц і 
спа жыў цоў цеп ла вой энер гіі бу дуць аформ ле-
ны ў тэр мін — да 1 каст рыч ні ка», — упэў не ны 
прад стаў нік мі ніс тэр ства.

Не за бу дуць ні ко га
Ге надзь Акс ці ло віч так са ма па пя рэ дзіў, што 

ацяп лен не ў да мах уклю ча ец ца па этап на, на 
пра ця гу пя ці дзён, і па пра сіў жы ха роў не тэ ле-
фа на ваць у служ бы ЖКГ у пер шы дзень пад-
клю чэн ня. «Спа жыў цам ня ма па трэ бы хва ля-
вац ца і тур ба ваць служ бы на па мі нам. Ка лі вас 
не пад клю чы лі ў пер шы дзень, то пад клю чаць у 
дру гі ці трэ ці. Рэ ка мен ду ем гра ма дзя нам ус тры-

мац ца ад ва ла зван коў у служ бы экс плу а та цыі, 
каб не пе ра шка джаць пла на мер най ра бо це па 
пад клю чэн ні жыл лё ва га фон ду да цеп ла вых 
кры ніц», — ска заў ён.

Плюс цеп ла вая 
рэ абі лі та цыя

На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па 
экс плу а та цыі жыл лё ва га фон ду і вы твор-
чых пы тан нях Мін скай га рад ской жыл лё вай 
гас па дар кі (МГЖК) Юрый КУ КА ШУК ад зна-
чыў, што пад рых тоў ка да ацяп ляль на га се зо на 
2016/2017 га доў у ста лі цы па чы на ец ца вяс ной 
з агля ду жыл фон ду жыл лё вы мі ар га ні за цы я мі, 
пад час яко га ўдак лад ня юц ца аб' ёмы бу ду чых 
ра бот. Та му ў ста лі цы ха ла ды і не прый шлі зня-
нац ку.

Па вод ле слоў на мес ні ка ген ды рэк та ра 
МГЖГ, сё ле та ў Мін ску вы ка на ны ра монт 
213 ты сяч квад рат ных мет раў да хаў, 154 ты сяч 
мет раў сты каў сце на вых па нэ ляў, пра ве дзе на 
гід ра пра мы ван не 1,6 ты ся чы ўнут ра ных сіс-

тэм ацяп лен ня ў 6 893 жы лых да мах і ра монт 
229 во да на гра валь ні каў, а так са ма за ме не на 
329 ку біч ных мет раў цеп ла вой іза ля цыі. Акра мя 
та го, пры пад рых тоў цы да экс плу а та цыі ў асен-
не-зі мо вы пе ры яд у ста лі цы бы ла вы ка на на 
цеп ла вая рэ абі лі та цыя на 116 ты ся чах квад рат-
ных мет раў фа са даў жы лых бу дын каў.

У тэ му
У ка му наль ных служ баў ёсць тэм пе ра-
тур ныя нор мы, па вод ле якіх і ад бы ва ец ца 
ўклю чэн не або вы клю чэн не ацяп лен ня 
ў га рад скіх ква тэ рах. Ка лі 5 дзён за пар 
ся рэд не су тач ная тэм пе ра ту ра на ву лі цы 
бу дзе ні жэй шая за 10 гра ду саў, то бу-
дзе ўклю ча на ацяп лен не ў аду ка цый ных 
і ме ды цын скіх уста но вах. Для та го каб 
па ча лі ацяп ляць жы лую не ру хо масць, не-
аб ход ная ся рэд не су тач ная тэм пе ра ту ра 
не вы шэй шая за 8 гра ду саў.
Да рэ чы, мін скія спе цы я ліс ты ЖКГ за пэў-
ні лі ка рэс пан дэн та «Звяз ды», што ў вы-
пад ку рэз ка га па ха ла дан ня і за ма раз каў 
ка му наль ныя служ бы не ма юць на ме ру 
ча каць за пла на ва ныя 5 дзён, а пач нуць 
не ад клад на ацяп ляць ста ліч нае жыл лё. 
І ня ма пад стаў ім не ве рыць.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

БА ТА РЭІ ЧА КА ЮЦЬ ЦЯП ЛА

Між на род ны фес ты валь Harley-
Davіdson са браў у на шай ста лі цы 
сё ле та больш за 3 ты ся чы бай ке-
раў, та ко га маш та бу яшчэ не бы-
ло. Акра мя ўдзель ні каў з на шай 
кра і ны на да ро гі Мін ска вы еха-
лі ма та цык ліс ты з Ра сіі, Эс то ніі, 
Лат віі, За ход няй Еў ро пы і на ват 
Но вай Зе лан дыі (уся го прад стаў-
ні кі 15 кра ін). Удзел у гран ды ёз-
ным свя це пры няў і Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Фес ты валь па чаў ся ка ля ме ма ры-
яль на га комп лек су «Кур ган Сла вы». 
Ту ды кі раў нік дзяр жа вы ра зам з сы-
нам Мі ка ла ем пры еха лі на ма та цык ле 
Harley Davіdson. Прэ зі дэнт су стрэў ся з 
афі цый ны мі асо ба мі га лаў но га офі са 
Harley-Davіdson і кі раў ні ка мі буй ных 
ад дзя лен няў кам па ніі з Еў ро пы і кра ін 
СНД. За тым на ча ле ка ло ны ма та цык-
ліс таў ён пра ехаў ад Кур га на Сла вы 
да Па ла ца спор ту, дзе на ве даў аб' ек ты 
свя та і па ка заль ныя вы ступ лен ні су-
пра цоў ні каў спец пад раз дзя лен ня ДПС 
«Стра ла».

На ша кра і на, ужо па тра ды цыі, пад-
рых та ва ла ся да фес ты ва лю як мае 
быць. На прык лад, гас цям з да лё ка га 
за меж жа бы лі ад ме не ныя ві зы, на мя-
жы іх ча каў зя лё ны ка лі дор, так са ма 
ар га ні за та ры па кла па ці лі ся і пра зруч-
нае раз мя шчэн не бай ке раў у Мін ску. 
У га тэ лях ім пра па на ва лі зніж кі і ту-
рыс тыч ныя пра гра мы. Ад чуў шы та кую 
гас цін насць, шмат лі кія ўдзель ні кі яшчэ 
да за кан чэн ня свя та ўпэў не на за яў ля лі, 
што аба вяз ко ва вер нуц ца ў Бе ла русь.

То мі Нуст рам — кі раў нік фін скай 
мо та су поль нас ці «Harley-Davіdson» 
— бай кер са ста жам, аб' ехаў усю Еў-
ро пу і сён ня ад зна чае, што Бе ла русь 
больш не бе лая пля ма на яго, бай кер-
скай, кар це.

— На ступ ным ле там аба вяз ко ва сю -
ды пры е дзем, ка лі бу дзе цяп лей, і пры -
свя цім Бе ла ру сі больш ча су, каб па-
ванд ра ваць па ўсёй кра і не. Фес ты валь 
тут вы дат ны, ка лі ле тась з Фін лян дыі 
бы ло ўся го ся мё ра бай ке раў, то сё ле та 
ўжо больш за дзе сяць. Упэў не ны, што 

ў бу ду чы ні гэ тая коль касць бу дзе рас ці 
больш пра грэ сіў ны мі тэм па мі, — ад зна-
чае Нуст рам.

Пе ра шко дзіць раз ма ху свя та не 
змаг лі ні дождж, ні хмур нае не ба, ні 
мок ры ас фальт. На шоу ка ля Па ла ца 
спор ту са бра ла ся не ад на ты ся ча гле -
да чоў, тут бы лі за ба вы на лю бы густ — 
20 зон ак тыў нас ці. Дзе ці дэ ман стра -
ва лі ўмен не ва дзіць ро вар і ка тац ца 
на ро лі ках, ну а леп шыя стант рай дэ ры 
Harley-Davіdson па каз ва лі за хап ляль-
ныя тру кі на ма та цык лах.

Су мес ныя вы ступ лен ні пад рых та-
ва лі бе ла рус кія і ра сій скія ін спек та ры 
ДАІ. Ма та цык ліс ты спец пад раз дзя лен-
ня ДПС «Стра ла» МУС і пі ла таж най 
гру пы «Кас кад», экі па жы ста ліч най і 
аб лас ной Дзяр жаў та інс пек цыі пра дэ-
ман стра ва лі контр ава рый нае кі ра ван-
не, вы ка нан не фі гур вы шэй ша га пі ла-
та жу, кі ра ван не мо та- і аў та тэх ні кай у 
эк стрэ маль ных умо вах.

— Гэ та свя та для мно гіх і я ра ды, 
што мя не так са ма за пра сі лі на гэ ты 
мо та-фэст. Та кія зно сі ны да зва ля юць 

тон ка ад чуць на строй удзель ні каў, іх 
мен та лі тэт, ну і ней кія вы сно вы для 
ся бе ра біць ад нос на на шай су мес най 
ра бо ты па бяс пе цы да рож на га ру ху, 
— ад зна чыў мі ністр унут ра ных спраў 
Ігар ШУ НЕ ВІЧ.

За вяр шы ла ся свя та па тра ды цыі са-
лю там і вя лі кім кан цэр там, на якім вы-
сту пі лі Дзя дзя Ва ня, «Драз ды», «Цяг-
ні-Тал кай» і, вя до ма, Дзі я на Ар бе ні на 
з гур том «Нач ныя снай пе ры».

Су свет ная су поль насць Harley-
Davіdson — са мая шмат лі кая ў све це, 
яна на ліч вае больш за міль ён удзель ні-
каў і што год пра во дзіць буй ныя фес ты-
ва лі ў Фран цыі, Іта ліі, Аў стрыі, Гер ма ніі, 
Чэ хіі. Бай кер скі злёт — амаль як Алім-
пій скія гуль ні, зай мець яго прэ стыж-
на і вель мі ня прос та. Бе ла рус кі клуб 
Harley-Davіdson па куль не мае на столь-
кі вя лі кіх маш та баў, але за тое пла ны 
ў яго гран ды ёз ныя: зма гац ца за маг-
чы масць пра вес ці агуль на еў ра пей скі 
злёт «хар ле яў» у Мін ску да 115-год дзя 
ле ген дар на га брэн да.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

РА МАН ТЫ КА 
ЖА ЛЕЗ НЫХ КО НЕЙ

У Мін ску афі цый на за кры лі мо та се зон-2016, удзел у свя це пры няў Прэ зі дэнт

ІV з'езд на стаў ні каў і ра бот ні каў аду ка цыі дзяр жаў 
— удзель ніц СНД прой дзе ў Маск ве 3-4 каст рыч ні ка. 
Га лоў най яго тэ май ста нуць іна ва цыі су час на га аду-
ка цый на га ася род дзя.

Удзел у ра бо це з'ез да возь муць больш як трыс та дэ ле-
га таў з Ра сіі, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, 
Мал до вы, Та джы кі ста на і Турк ме ні ста на: кі раў ні кі на цы я-
наль ных мі ніс тэр стваў аду ка цыі і на ву кі, ра бот ні кі аду ка цыі, 
экс пер ты між дзяр жаў ных і між ура да вых ар га ні за цый СНД, 
аду ка цый най і на ву ко вай су поль нас ці.

Удзель ні кі з'ез да раз гле дзяць шля хі аб наў лен ня і пер-
с пек ты вы раз віц ця да школь най аду ка цыі, пы тан ні ма дэр ні-
за цыі школь най аду ка цыі і пры мя нен ня но вых тэх на ло гій у 
на ву чан ні, су пра ва джэн не адо ра най мо ла дзі, іна ва цый нае 
раз віц цё да дат ко вай аду ка цыі, ін клю зіў нае на ву чан не, па-

вы шэн не між на род най ака дэ міч най ма біль нас ці. У цэнт ры 
ўва гі ака жуц ца вы клі кі су час най пе да га гіч най аду ка цыі, а 
так са ма пад рых тоў ка кад раў па най больш за па тра ба ва ных 
на рын ку пра цы спе цы яль нас цях.

У рам ках з'ез да ад бу дзец ца вы ста ва да сяг нен няў у сфе-
ры аду ка цыі дзяр жаў — удзель ніц СНД, на якой бу дуць прад-
стаў ле ны леп шыя аду ка цый ныя прак ты кі кра ін, у тым лі ку 
ін тэ гра цый ныя пра ек ты па раз віц ці су мес най аду ка цый най 
інф ра струк ту ры.

Для да вед кі: І з'езд на стаў ні каў і ра бот ні каў аду ка цыі 
дзяр жаў — удзель ніц СНД ад быў ся ў 2010 го дзе ў Аста не 
(Ка зах стан), ІІ з'езд у 2012 го дзе пры маў Ерэ ван (Ар ме нія), 
а апош ні з'езд пра хо дзіў два га ды та му ў Мін ску.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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