
— Вы со кая ўдзель ная ва га спа жы ван ня мяс цо вых ві даў па лі ва ў Бя рэ зін скім, Ві лей скім, 
Ка пыль скім, Круп скім, Ла гой скім, Лю бан скім, Ста ра да рож скім і Чэр вень скім ра ё нах, — 
уво дзіць у курс спра вы на чаль нік упраў лен ня жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
энер ге ты кі і па лі ва Мі набл вы кан ка ма Аляк сандр ЯХ НА ВЕЦ. — У 2019 го дзе ў Мін-
скай воб лас ці ўве дзе на ў дзе ян не шэсць энер га кры ніц на мяс цо вых па ліў на-энер ге тыч-
ных рэ сур сах су мар най ма гут нас цю 28,7 МВт. Гэ та — у вёс ках Лу га вая Сла ба да Мінск ага, 
Ка ра лё ва Уз дзен ска га, Мо рач Клец ка га ра ё на, аг ра га рад ку Блонь Пу ха віц ка га ра ё на і ў 
го ра дзе Чэр вень.

Ка цель ня ў Чэр ве ні, якую мы на ве да лі з фо та ка рэс пан дэн там, са праў ды ўраж вае. 
Гэты су час ны аб' ект асна шча ны, так бы мо віць, па апош нім сло ве тэх ні кі. Зла джа ная 
бес пе ра пын ная ра бо та аб ста ля ван ня ў мно гім за ле жыць ад апе ра та ра ка цель ні, які 
кант ра люе ўсе пра цэ сы, вы ве дзе ныя на эк ра ны кам п'ю та раў.

М
ІН СКАЯ воб ласць 

з'яў ля ец ца лі да рам 

у кра і не па вы ка ры стан ні 

ўзнаў ляль ных кры ніц 

энер гіі ў ка цель на-пяч ным ацяп лен ні. 

Пры клад на чвэрць вы пра ца ва на га цяп ла 

атры ма на з да па мо гай мяс цо вых ві даў 

па лі ва. У цэнт раль ным рэ гі ё не ўсё больш 

з'яў ля ец ца ка цель няў, якія пра цу юць 

на гэ тых рэ сур сах, што да зва ляе 

эка но міць ва лю ту і збе ра гаць эка ло гію.
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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Як у аг ра га рад ку 
Кня зе ва Зэ львен ска га 
ра ё на ад наў ля юць 
зо ну ад па чын ку 
ка ля ма ляў ні ча га 
ва да ёма. стар. 15

Мсці слаў ро біць стаў ку 
на аль тэр на тыў ныя 
кры ні цы энер гіі. стар. 13

У Са ве це Рэс пуб лі кі 
пра цяг ва ец ца 
ак тыў ная дзей насць 
па ства рэн ні му зея. стар. 2

Аж но трэс кі 
ля цяць!

Мяс цо вае па лі ва 
вы гад нае, 
але па трэб на 
аў та ма ты ка. стар. 13

Со неч ныя 
кі ла ва ты

Не звы чай нае свя та 
«Вяс ко вы сы ра вар» 
прай шло ў аг ра га рад ку 
Жуп ра ны, што 
на Ашмян шчы не.

стар. 2 стар. 16

Парк ста ры — 
змест но вы

ТЭ МА ТЫД НЯТЭ МА ТЫД НЯ

Са сма кам сы ру...

У фар ма це 3D

стар. 4

ЭКА НО МІЯ ЭКА НО МІЯ 
І БЕ РАЖ ЛІ ВАСЦЬІ БЕ РАЖ ЛІ ВАСЦЬ

Ад га зу да па ліў най шчэп кіАд га зу да па ліў най шчэп кі
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.

З гэ та га ўчаст ка шы ро кі па ток па ліў ных шчэ пак на кі роў ва ец ца на спаль ван не.

Вы ні кі ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян 

і юры дыч ных асоб, якія яны ад ра са ва лі 

се на та рам за сё лет няе паў год дзе, 

раз гле дзе лі на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма 

Са ве та Рэс пуб лі кі.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе верх няй 
па ла ты пар ла мен та, бы ло ад зна ча на, 
што ра бо та ў гэ тым кі рун ку па бу да ва-
на на сіс тэм най асно ве ў ад па вед нас ці 
з па тра ба ван ня мі, за ма ца ва ны мі за ка-
на даў чы мі ак та мі, якія рэ гу лю юць гэ тую 
сфе ру гра мад скіх ад но сін, а так са ма ў 
рам ках па стаў ле най кі раў ні ком дзяр жа-
вы за да чы па яе ак ты ві за цыі. Уся го ў пер-
шым паў год дзі бя гу ча га го да се ната ра мі 

бы ло раз гледжана больш за дзве ты ся-
чы зва ро таў. Най боль шая коль касць іх, 
пісь мо вых, па сту пі ла ад мін чан (550), 
най мен шая — ад жы ха роў Гро дзен скай 
воб лас ці (53).

У Са вет Рэс пуб лі кі звяр та юц ца за яў ні кі 
як з кан крэт ны мі пра па но ва мі па ўдас ка-
на лен ні за ка на даў ства, так і з просьбамі 
аб рас тлу ма чэн ні нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў аб да па мо зе ў вы ра шэн ні роз ных 
са цы яль на знач ных пы тан няў, тэ ма ты ка і 
струк ту ра якіх не пе ра жы вае іс тот ных змен 
на пра ця гу апош ніх га доў. У пер шую чар гу 
гэ та да ты чыц ца жыл лё ва га фон ду і дзей-
нас ці жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі. Га вор ка ідзе аб па ста ноў цы да моў на 

капі таль ны ра мот і якас ці яго пра вядзен ня, 
ра мон ту ква тэр, пад' ез даў, доб ра ўпа рад-
ка ван ня два роў, нар ма лі за цыі ра бо ты сіс-
тэм во да за бес пя чэн ня, вен ты ля цыі і гэ так 
да лей.

Дру гая знач ная па коль кас ці ка тэ го рыя 
зва ро таў — тыя, якія да ты чац ца дзей нас ці 
ор га наў унут ра ных спраў, след ства, пра ку-
ра ту ры, юс ты цыі і су доў, у якіх за яў ні кі вы-
каз ва юць ня зго ду з су до вы мі па ста но ва мі 
па кры мі наль ных, гра ма дзян скіх і ад мі ніст-
ра цый ных спра вах. Пры гэ тым у 98 % вы-
пад каў, як бы ло ад зна ча на на Прэ зі ды у ме, 
пас ля атры ман ня з Са ве та Рэс пуб лі кі 
раз гор ну тых ад ка заў паў тор ныя зва ро-
ты за яў ні ка мі не на кі роў ва лі ся.

БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА

ЗВА РО ТАЎ «НЕ ПА КАМ ПЕ ТЭН ЦЫІ» 
Ў СА ВЕ ЦЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ НЕ БЫ ВАЕ


