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Ра бо ту ор га наў мяс цо вай 
ула ды па за бес пя чэн ні 
ўстой лі ва га са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця аб мер ка ва лі 
на чар го вай се сіі Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў.

У пры ват нас ці, па сло вах 
стар шы ні ка мі тэ та эка но мі-
кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Ан жа лі кі НІ КІ ЦІ НАЙ, Пры-
дзвін скі край — ся род леп шых 
у кра і не па экс пар це, коль-
кас ці іна ва цый най пра дук цыі, 
уз роў ні склад скіх за па саў вы-
раб ле на га. На ві да во ку і ін шыя 
ста ноў чыя вы ні кі.

Але ёсць і рэ зер вы для та-
го, каб эка но мі ка ста ла больш 
устой лі вая. На прык лад, кі раў-
ніц тва абл вы кан ка ма не ад на-
ра зо ва па тра ба ва ла пе ра ары-
ен та ваць па стаў кі пра дук цыі 
за мя жу. Вя до ма, што ў гэ тым 
пы тан ні су пра цоў ні чаць з Ра-
сі яй, мяк ка ка жу чы, бы вае 
ня прос та. Та му кан ку рэн та-
здоль ныя та ва ры трэ ба больш 
ак тыў на пра соў ваць, на прык-
лад, ва Укра і ну, Ка зах стан, Ар-
ме нію, Турк ме ні стан. І, вя до-
ма, не аб ход на больш ра шу ча 
за свой ваць пры ваб ны ры нак 
Еў ра пей ска га са ю за. Пры гэ-
тым, зноў жа, якасць та ва раў 
па він на быць вы со кая, а ца на 
па раў наль на ніз кая. Па куль жа 
ў цэ лым па экс пар це сі ту а цыя 
скла да ная. А кан крэт на — пры 

за дан ні не менш за 65 % до лі 
про да жаў за мя жу вы твор цы 
вый шлі на ўзро вень 47 %.

Стар шы ня ка мі тэ та па 
пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма Аляк сандр 
ХРЫС ТА ФО РАЎ кан ста та ваў, 
што сі ту а цыя на рын ку пра цы 
ста біль ная. Уз ро вень бес пра-
цоўя ў пер шым паў год дзі склаў 
0,6 % (ад коль кас ці эка на міч на 
ак тыў на га на сель ніц тва) пры 
да пу шчаль ным 2 %. На ўлі ку 
ў служ бе за ня тас ці бы ло за рэ-
гіст ра ва на пры бліз на 2,8 ты ся-
чы бес пра цоў ных. А коль касць 
ва кан сій, за яў ле ных най маль-
ні ка мі, пе ра вы ша ла 6,7 ты ся чы. 
У ах вот ных ёсць маг чы мас ці 
атры маць но вую спе цы яль-
насць, пе ра ехаць на па ста ян-
нае мес ца жы хар ства ў ін шы 
на се ле ны пункт. Як і рас па чаць 
сваю спра ву, ды не «з ну ля», 
а атры маў шы пад' ём ныя для 
ства рэн ня біз не су.

Ся рэд няя за ра бот ная пла-
та за шэсць ме ся цаў скла ла 
773,5 руб ля, а тэмп рос ту да 
ад па вед на га ле таш ня га пе ры я-
ду — 119,5 %. Ся род но вых ра-
бо чых мес цаў ёсць та кія, дзе 
пла цяць доб ра, на прык лад,
1,3 ты ся чы руб лёў у ме сяц. Аляк-
сандр Хрыс та фо раў на га даў, 
што ў на ступ ным го дзе тыя, хто 
афі цый на ні дзе не пра цу юць, 

бу дуць поў нас цю аплач ваць 
не ка то рыя ка му наль ныя па слу-
гі. І гэ тая перс пек ты ва — доб ры 
сты мул, каб ле га лі за вац ца.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ за па-
тра ба ваў ак ты ві за вац ца, каб 
вы ка наць усе па стаў ле ныя за-
да чы. Да кан ца го да за ста ло ся 
не так шмат ча су, а зна чыць, 
вы ка наў чай і прад стаў ні чай 
ула дам трэ ба пра ца ваць не 
скла да ю чы рук. На жаль, аўт-
сай да ры — а гэ та пе ра важ ная 
коль касць ра ё наў — цяг нуць 
усю воб ласць на зад.

Каб вы пра віць сі ту а цыю, 
не трэ ба вы на хо дзіць ро вар. 
Не аб ход на вы ка рыс тоў ваць 
пра ве ра ны га да мі ал га рытм. 
На прык лад, пра па ноў ваць ін-
вес та рам пры ваб ныя пра ек ты, 
да па ма гаць ім рэа лі зоў ваць 
свае, больш ак тыў на вы ка рыс-
тоў ваць не ру хо масць, якая не 
за па тра ба ва ная, рэ кла ма ваць 
маг чы мас ці на быц ця зя мель-
ных участ каў.

Чар го вы раз на род ным вы-
бран ні кам на га да лі, што не аб-
ход на шу каць рэ зер вы для ска-
ра чэн ня бюд жэт ных вы дат каў. 
І па-ра ней ша му ад рэ гі ё наў ча-
ка юць зні жэн ня да та цый нас ці. 
У ідэа ле яны па він ны са мі ся бе 
за бяс печ ваць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Шу каць рэ зер вы 
і маг чы мас ці

Да кан ца го да 

на Го мель шчы не ўвя дуць 

у экс плу а та цыю 450 ты сяч 

квад рат ных мет раў жыл ля. 

Бу даў ніц тва вя дзец ца 

прак тыч на ва ўсіх ра ё нах 

воб лас ці. У са мім Го ме лі 

амаль ты ся чу ква тэр 

за бу доў шчы кі пра па ну юць 

на про даж 

ужо сё ле та.

Як рас ка заў стар шы ня ка мі-
тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-
тве Го мель ска га абл вы кан ка ма 
Анд рэй БА РА НОЎ СКІ, 100 ты сяч 
квад рат ных мет раў уз вод зяц ца з 
дзяр жаў най пад трым кай — для лю-
дзей, якія ма юць па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў, ас тат нія — па 
прын цы пе до ле ва га ўдзе лу. На ле та 
аб' ём дзярж пад трым кі мяр ку юць 
па вя лі чыць удвая.

У Пет ры ка ве ў на ступ ным го-
дзе бу дзе за кла дзе ны но вы жы-
лы мік ра ра ён Ус ход ні. Для яго 
ўжо абра на пля цоў ка, ця пер рас-
пра цоў ва ец ца план дэ та лё ва га 
пра ек та ван ня тэ ры то рыі з не аб-
ход най інф ра струк ту рай. Так са ма 
для шах цё раў гор на-аба га чаль-
на га кам бі на та ак тыў ны мі тэм-
па мі ўзво дзяц ца шмат ква тэр ныя 
да мы ў іс ну ю чым мік ра ра ё не 

Паў ноч ны. Су раз моў нік па ве да-
міў, што пер ша чар го вая за да ча — 
за бяс пе чыць жыл лём больш за 
700 ча ла век, якія пры едуць на но-
вае прад пры ем ства:

— Да рэ чы, кі раў ніц тва ГА Ка 
вый шла з іні цы я ты вай аб бу даў-
ніц тве шмат ква тэр ных да моў для 
су пра цоў ні каў кам бі на та і іх сем'-
яў. У пла нах на на ступ ны год — 
пяць но вых да моў у Пет ры ка ве. 
Ча ты ры з іх — на 180 ква тэр, яшчэ 
адзін па да мо вах до ле ва га бу-
даў ніц тва — на 40 ква тэр. Пер-
шыя на ва сё лы змо гуць за ся ліц ца 
ўжо ў чэр ве ні на ступ на га го да. 
Аб мяр коў ва ец ца і маг чы масць 
бу даў ніц тва до ма (з раз мя шчэн-
нем вась мі ква тэр на па вер се) 
па но вым пра ек це Го мель ска га 
ДБК, які рэа лі за ва ны ў Доб руш-
скім ра ё не.

Трэ ба да даць, што рас пра цоў ка 
Пет ры каў ска га ра до ві шча ка лій ных 
со ляў з за пус кам но ва га гор на-аба-
га чаль на га комп лек су ста ла ад ным 
з са мых буй ных ін вест пра ек таў ААТ 
«Бе ла русь ка лій» за апош нія га ды. 
Пра ект ная ма гут насць Пет ры каў-
ска га ГА Ка скла дзе не менш за 
1,5 міль ё на тон хла ры ду ка лію ў 
год. Пер шую чар гу пла ну юць здаць 
у экс плу а та цыю ў кан цы на ступ на-
га го да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

МІК РА РА ЁН МІК РА РА ЁН 
ДЛЯ ШАХ ЦЁ РАЎДЛЯ ШАХ ЦЁ РАЎ

У рэ гі ё не ідзе фар мі ра ван не пра гра мы 
ме ра пры ем стваў на перс пек ты ву. Як вя до ма, 
пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы прой дуць і два 
на ступ ныя га ды — 2019 і 2020. Важ ны мі па дзея мі 
ста нуць юбі лей Гро дзен скай воб лас ці, 75-год дзе 
вы зва лен ня Бе ла ру сі, у 2020-м — 75 га доў 
Пе ра мо гі. Дэ пу та там пра па на ва лі вы зна чыць 
зна ка выя аб' ек ты ў кож ным ра ё не 
і за два га ды ад на віць іх. Бы ла агу ча на і за дум ка 
аб вы дан ні кніг і фо та аль бо маў аб ці ка вых 
мяс ці нах і лю дзях Гро дзен скай воб лас ці.

Тэ ма ма лой ра дзі мы ста ла лейт ма ты вам у 
свят ка ван ні юбі ле яў га ра доў. Маш таб на ад зна-
чы лі свя та Лі да, Аст ра вец, Скі дзель і Грод на. Не 
за ста лі ся па-за ўва гай і юбі лей ныя да ты вя до мых 
лю дзей Гро дзен шчы ны. На 2018 год у Спіс па-
мят ных дат ЮНЕС КА ўне се на 300-год дзе з дня 
на ра джэн ня ўра джэн кі На ва груд чы ны Са ла меі 
Рэ гі ны Ру сец кай, пер шай у гіс то рыі Рэ чы Па спа-
лі тай жан чы ны-ле ка ра. Вя до ма яна і ме му а ра мі 
«Аван ту ры май го жыц ця».

Пра цяг нец ца ра бо та па пад рых тоў цы дасье 
па Ка ло жы. Па куль царк ва ХІІ ста год дзя ўне се-
на ў па пя рэд ні Спіс гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны ЮНЕС КА. Як рас ка заў на чаль нік га лоў-
на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты і па 
спра вах мо ла дзі абл вы кан ка ма Аляк сандр 
ВЯР СОЦ КІ, за раз ідзе по шук між на род на га экс-
пер та. Да гэ тай спра вы пад клю ча ны і па сол Бе-
ла ру сі ў Фран цыі Па вел Ла туш ка, які з'яў ля ец ца 
па ста ян ным прад стаў ні ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пры ЮНЕС КА. Ідзе раз мо ва і аб уклю чэн ні ў Спіс 
Аў гус тоў ска га ка на ла. Што да ты чыцца Ка ло жы, 
ця пер тут пра цяг ва юц ца ад наў лен чыя ра бо ты, 
рых ту ец ца пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя 
па рэ кан струк цыі эле мен таў убран ства царк вы, 
на гэ та з аб лас но га бюд жэ ту вы дзе ле ны срод кі. 
Вя дуц ца ра бо ты на ін шых гіс то ры ка-куль тур ных 

аб' ек тах — Ста рым за мку, па ла цы ў Свяц ку, Крэў-
скім і Галь шан скім зам ках. Аляк сандр Вяр соц кі 
па ра іў дэ пу та там звяр нуць ува гу ў сва іх ра ё нах 
на зна ка выя аб' ек ты і пры вес ці іх у на леж ны стан. 
Ме ха ніз мы гэ тай ра бо ты мо гуць быць роз ныя, у 
тым лі ку і праз удзел у транс гра ніч ных пра ек тах. 
На прык лад, так па ча ла ся рэ кан струк цыя ся дзі бы 
Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га ў Смар гон скім ра ё-
не. У рам ках пра ек та ўда ло ся пра вес ці знач ны 
аб' ем ра бот. На дум ку Аляк санд ра Вяр соц ка га, 
кож ны дэ пу тат мо жа пра явіць ся бе ў ме жах та-
кой пра гра мы.

Важ нае зна чэн не на да ец ца ства рэн ню му зе-
яў і му зей ных па ко яў. У гэ тым — стар та вым Го-
дзе ма лой ра дзі мы — мож на ка заць аб ад крыц ці 
13 но вых аб' ек таў. Ся род іх уні каль ныя экс па зі цыі 
му зея пі сан кі ў Са по цкі не, ад ноў ле ная ка лек цыя 
цэнт ра куль ту ры «Фес ты валь ны» ў Грод не, да ве-
дзе ная да кан ца рэ кан струк цыя гіс то ры ка-края-
знаў ча га му зея ў Смар го ні. У на ступ ным го дзе 
па доб ных экс па зі цый і му зе яў бу дзе ад кры та не 
менш.

Як вя до ма, сё ле та ад зна ча ец ца 400-год дзе 
Бук ва ра. У скла дан ні су час на га да па мож ні ка 
пры мае ўдзел На дзея Сто ра жа ва, якая на ра дзі-
ла ся на Гро дзен шчы не ў вес цы Ка ню хі.

— Та кія лю дзі да юць пад ста ву га на рыц ца зем-
ля ка мі, а для ка гось ці мо гуць стаць і пры кла-
дам для ўдас ка наль ван ня, — лі чыць стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ігар ЖУК. — І нам, дэ пу та там, трэ ба па ду маць 
аб тым, каб зра біць неш та ка рыс нае для ма лой 
ра дзі мы. Ня хай гэ та бу дуць не маш таб ныя пра-
ек ты, важ на пра цяг ваць ра бо ту па ўве ка веч ван ні 
па мя ці сва іх зем ля коў, маг чы ма, не за слу жа на 
за бы тых, трэ ба ўспом ніць пра іх, ства рыць экс-
па зі цыю ў му зеі на сва ёй ма лой ра дзі ме.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Но выя му зеі 
і дасье на Ка ло жу

Пад час се сіі Гродзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та ты да ве да лі ся, 
як у воб лас ці рэа лі зу ец ца пра гра ма ме ра пры ем стваў 

да Го да ма лой ра дзі мы
Ці, на прык лад, збор на-кар кас-

ныя да мы. Ня гле дзя чы на іх рас паў-
сю джа насць у кра і нах Паўд нё вай 
Аме ры кі, у на шай кра і не з-за больш 
ха лод на га і віль гот на га клі ма ту для 
па ста ян на га пра жы ван ня не ка рыс-
та юц ца по пы там. На ват ня гле дзя-
чы на ад нос ную бюд жэт насць бу-
даў ніц тва. У паў днё вых аб лас цях 
Бе ла ру сі па куп ні кі яшчэ ці ка вяц ца 
кар кас ны мі да ма мі, а ў вет ра най 
Мін скай воб лас ці клі ен ты вы бі ра-
юць му ра ва ныя.

ДЗВЕ ПРЫ БІ РАЛЬ НІ — 
НЕ РАС КО ША

Пла ні роў ка до ма пра ду гледж вае 
два па коі агуль на га ка ры стан ня — у 
ква тэ рах яны звы чай на на зы ва юц ца 
гас цёў ня мі. Пры гэ тым ад на з іх мо-
жа быць, па ана ло гіі з еў рап ла ні роў-
ка мі ква тэр, су ме шча на з кух няй.

Мі ні маль ная коль касць спаль-
няў па чы на ец ца ад трох. У вы пад-
ку, ка лі сям'я не вя лі кая — ад на для 
баць коў, дру гая і трэ цяя для дзя цей. 
Але не рэд касць і да мы яшчэ з ад-
ной спаль няй на пер шым жы лым 
уз роў ні — для гас цей або па жы лых 
чле наў сям'і.

Па ад ным сан вуз ле на кож ным 
уз роў ні — як па каз вае прак ты ка, 
боль шая коль касць не апраўд вае 
ся бе. А вось па да грэў пад ло гі для 
сан вуз лоў — гэ та вель мі за па тра ба-
ва ная оп цыя. Як, зрэш ты, і для пя-
рэд ніх па ко яў. Гас па дар чых па мяш-
кан няў па він на быць як мі ні мум два, 
па коль кі ў до ме заў сё ды зной дуц ца 
рэ чы, якім мес ца толь кі ў ба коў цы.

У якас ці най больш за па тра ба ва-
ных оп цый не вя лі кіх ка тэ джаў вы-
сту пае аў та ном нае га за вае ацяп лен-
не і вы со кая да зво ле ная ма гут насць 
элект ра се так. Кан ды цы я ні ра ван не, 
як пра ві ла, не пры мя ня ец ца, ка-
лі бу ды нак тэх на ла гіч на пра віль на 
ўцяп ліць.

АД 100 ТЫ СЯЧ 
«ЗЯ ЛЁ НЫХ»

Зы хо дзя чы з па доб ных ха рак-
та рыс тык, па куп ні кі мо гуць раз ліч-
ваць на кошт не вя лі ка га бу дын ка 
да 110—150 ты сяч до ла раў, ка лі дом 
ужо га то вы да пра жы ван ня. Ка-
лі ж ста дыя бу даў ні чай га тоў нас ці 
яшчэ пра ду гледж вае ажыц цяў лен не 
аздаб лен ня, то ца на зні жа ец ца да 
60—90 ты сяч.

За га рад ны дом па ды дзе не кож-
най сям'і. На прык лад, ка лі дзе ці 
яшчэ хо дзяць у па чат ко выя кла сы, 
то час ця ком баць кі су ты ка юц ца са 
скла да нас ця мі ад вез ці (за браць) іх 
са шко лы, зва дзіць на гурт кі са ма-
дзей нас ці і мно гае ін шае. Акра мя 
та го, не ка то рыя га рад скія жы ха ры, 
пе ра яз джа ю чы з ква тэ ры ў дом, 
ад чу ва юць ней кую ад лу ча насць ад 
на ва коль на га све ту. Бо, у ад роз-
нен не ад ме га по лі са, за го ра дам 
ня ма мі тус ні, шу му, столь кіх лю-
дзей у ася род дзі. Ка мусь ці та кая 
аб ста ноў ка па да ба ец ца, а ка мусь-
ці не. Га лоў нае — з гэ тым вы зна-
чыц ца пе рад пе ра ез дам у но вае 
жыл лё.

Сяр гей КУР КАЧ.

За га рад ны дом 
па ды дзе не кож най сям'і. 

Га лоў нае — з гэ тым вы зна чыц ца 
пе рад пе ра ез дам, 

а не пас ля...

АКТУАЛЬНА
РАЗГЛЕДЖАНА НА СЕ СІІ


