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• Урад пра па нуе да 

2035 го да вы пус каць не 

менш за 40 % на по яў у 

шкля ной та ры.

• Мі ніс тэр ства фі нан саў 

уста на ві ла пра цэнт ную 

стаў ку па дэ па зі тах ся мей-

на га ка пі та лу.

• Рэд кія кні гі пра ва-

слаў ных дзея чаў Кан-

стан ці на і Міт ра фа на 

Знос ка прэ зен ту юць у 

Брэс це.

• У Го мель скай воб лас ці 

з па чат ку го да ад кры ла ся 

13 аг ра ся дзіб.

• Бе ла русь пад пі са ла 

з МБРР па гад нен не аб 

па зы цы на бу даў ніц тва 

ка цель няў і ўцяп лен не 

да моў.

• Саў мін за цвер дзіў но вы 

спіс не спры яль ных для вы-

твор час ці сель гас пра дук-

цыі ра ё наў. У Гро дзен скай 

воб лас ці та кіх ра ё наў 3,

у Брэсц кай — 5, у Мін -

скай — 7, у Ма гі лёў скай — 13, 

у Ві цеб скай — 18, у Го мель-

скай — 20.

КОРАТКА

ЯК СТВАРАЮЦЦА 
СТАБІЛІЗАЦЫЙНЫЯ 
ФОНДЫ?

ЗРАБІЦЬ 
БІЗНЕС 
НА МУХАХ

Аляк сандр СКРА БОЎ СКІ, 

ды рэк тар фон ду «Доб ра»:

«Бе ла рус кі біз нес ужо 
да па ма гае гра мад ству, 
ад бы ва юц ца сур' ёз ныя 
зру хі. Даб ра чын ная 
(спон сар ская) да па мо га 
ста ла ў нас звык лай 
прак ты кай. Але 
сі ту а цыі па ста ян на 
бу дуць па тра ба ваць 
да лей шых укла дан няў, 
та му па трэб ныя ін шыя 
па ды хо ды — іна ва цый ныя, 
ін вес ты цый ныя. 
Даб ра чын насць — 
не ад на ра зо вая да па мо га, 
а па ста ян ныя са цы яль ныя 
ін вес ты цыі. Уклад ва ю чы 
ў гра мад ства, ро бя чы 
ка рыс ныя спра вы на 
ка рысць кра і ны, кам па ніі 
мо гуць за раб ляць яшчэ 
больш, атрым лі ва ю чы 
больш да ве ру парт нё раў 
і гра мад ства».
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«Дзень доб ры гас па да ру і гас па ды ні! Ці га то вы 

ўжо кот?» — у адзін з па ко яў Скір ман таў ска га 

до ма куль ту ры, што ў Дзяр жын скім ра ё не, ува хо-

дзіць не ма лая ча ра да свя точ на адзе тых муж чын 

і жан чын з «му зы кай» — гар мо ні кам: буб нам ды 

ба ра ба нам — і роз ны мі пры сма ка мі: ад ма ро жа най 

ка лі ны-ма лі ны да па хкіх дра ні каў ды кіш кі. Так ужо 

шмат га доў 27 ліс та па да на пя рэ дад ні Пі лі паў ска га 

пос ту тут пра хо дзіць на род нае аб ра да вае іг ры шча 

«Ка та пя чы», якое з 2017 го да мае ста тус рэс пуб лі-

кан скай гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці. У Скір-

ман та ве гэ та дзя жур ны жарт, але, каб не ра ніць ні-

чые па чуц ці, па цвер дзім: пад час свя та ні вод ны кот 

не па цяр пеў.

Тра ды цыі ма лой ра дзі мыТра ды цыі ма лой ра дзі мы На спі не ў... пе ча на га ка та
Мес ці чы на за гад чы цу до-

ма куль ту ры На тал лю Радзь-

ко не на ра ду юц ца: «Яна бо-

лей за ўсіх за «ка та» пе ра-

жы вае, дзя ку ю чы ёй гэ ты 

аб рад за хоў ва ец ца і пра цяг-

ва ец ца, і кож ны год збі рае 

гас цей — пры яз джа юць з 

су сед ніх вё сак, з Пут чы на, 

з Ло га ві шча, з Дзяр жын ска, 

на ват з Мін ска. А каб вы ве-

да лі, як цу доў на яна спя вае! 

Сён ня, можа, як-

раз па чу е це». СТАР. 3

Для ажыц цяў лен ня гэ та га Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі, вы сту па ю чы на са мі це Ар га-

ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най бяс-

пе цы ў Біш ке ку, пра па на ваў сфар мі ра-

ваць по яс ліч ба ва га доб ра су сед ства, 

на кі ра ва ны на раз рад ку на пру жа нас ці 

ў ін фар ма цый най сфе ры, уста наў лен не 

агуль ных пра ві лаў ад каз ных па во дзін у 

вір ту аль най пра сто ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў за не па ко-

е насць гла баль ным па лі тыч ным і эка на міч ным 

су праць ста ян нем па між вя ду чы мі дзяр жа ва мі 

све ту. У су вя зі са спы нен нем дзе ян ня Да га во-

ра аб ра ке тах ся рэд няй і мен шай да лё кас ці 

Бе ла русь пра па на ва ла пры няць шмат ба ко-

вую па лі тыч ную Дэк ла ра цыю ад каз ных кра ін 

аб не раз мя шчэн ні ра кет ся рэд няй і мен шай 

да лё кас ці ў Еў ро пе.

Бе ла рус кая іні цы я ты ва аб ад наў лен ні шы-

ро ка га дыя ло гу па пы тан нях між на род най 

бяс пе кі па ана ло гіі з Хель сінк скім пра цэ сам, 

які бу дзе на кі ра ва ны на пе ра адо лен не су пя-

рэч нас цяў па між дзяр жа ва мі на агуль най пра-

сто ры ў Еў ра-Ат лан ты цы і Еў ра зіі, 

за ста ец ца ак ту аль най.

ДЫЯЛОГ ЗАМЕСТ СУПРАЦЬСТАЯННЯ
За бес пя чэн не ін фар ма цый най бяс пе кі па він на за ма ца вац ца 

як пры яры тэт ны кі ру нак у дзей нас ці АДКБ

Апош ні год ка му наль ні кі ў сфе ры кап ра мон ту пра цу юць у но вых 

умо вах, якія ары ен та ва ны перш за ўсё на ра бо ту з клі ен там — 

улас ні кам і спа жыў цом па слу гі ка пі таль на га ра мон ту. Но выя па ды-

хо ды да ар га ні за цыі апош ня га вы зна чы лі, у пры ват нас ці, па ра дак 

пра вя дзен ня кап ра мон ту ў да мах та ва рыст ваў улас ні каў (ТУ) 

і ар га ні за цый-за бу доў шчы каў за кошт срод каў, пра ду гле джа ных на 

кап ра монт жыл фон ду. Вы зна ча на, што ТУ і жыл лё ва-бу даў ні чыя 

ка а пе ра ты вы ў вы пад ку ад лі чэн ня пла ты за кап ра монт або ад на-

ча со ва га па крыц ця не аб ход най су мы, раз лі ча най з 1999 го да па 

фор ме, так са ма ма юць пра ва ўдзель ні чаць у пра гра ме кап ра мон ту. 

Пры ня та так са ма аб ме жа ван не на ўвод агуль най пло шчы пас ля 

кап ра мон ту шля хам уво ду толь кі асоб ных пус ка вых комп лек саў. 

Ад но з асноў ных но ва ўвя дзен няў, уне се ных Па ста но вай № 324, — 

ар га ні за цыя і пра вя дзен не схо даў з жы ха ра мі да та го, як бу дзе 

пад рых та ва на за дан не на пра ек та ван не пра вя дзен ня кап ра мон ту.

Ад нак, як гэ та час та бы вае, пла ны ад роз ні ва юц ца ад та го, што 

ад бы ва ец ца па фак це. Ад пра ца ваў шы па но вых пра ві лах амаль 

год, ка му наль ні кі пад вя лі вы ні кі ра бот, раз гле дзе лі праб ле мы, 

якія ўзні ка юць на аб' ек тах най час цей, і па ста ра лі ся ра за брац ца, 

ча го не ха пае для эфек тыў най ра бо ты.

Дзве трэ ці плюс сум лен насць
Мі ністр жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ 

за ўва жыў:

— За апош нія пяць га доў мы ўрэ гу ля ва лі асоб ныя пы тан ні, якія да-

ты чац ца ар га ні за цыі і пра вя дзен ня кап ра мон ту. Перш за ўсё ста ра лі ся 

ў кож на га, хто зай ма ец ца гэ тай спра вай, ука ра ніць дум ку, што мы 

пра цу ем для спа жыў ца, для ча ла ве ка, ён наш са мы га лоў ны за каз чык. 

Та му ўся ра бо та ў Па ста но ве № 324 вы бу да ва на ва кол ча ла ве ка і для 

ча ла ве ка. Гэ та свед чыць пра тое, што ўлас нік па мяш кан ня па ві нен 

быць уцяг ну ты ў пра цэс вы пра цоў кі пра ект ных ра шэн няў, іх пры няц ця, 

а так са ма ўдзель ні чаць у пры ём цы ра бот пас ля кап ра мон ту. Ад нак гэ-

тыя па тра ба ван ні вы кон ва юц ца не паў сюд на, і мы ба чым па цвяр джэн не 

та му праз га ра чыя лі ніі, пры ёмы, зва ро ты гра ма дзян.

Ён на га даў ка му наль ні кам, што дзве трэці срод каў для кап ра мон ту 

на кі роў ва юц ца бюд жэ там. І не аб ход на эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць кож-

ны бюд жэт ны ру бель пры раз лі ку кош ту вы ка нан ня ра бот на кож ным 

квад рат ным мет ры жыл ля. «Хо чац ца, каб у гэ тай па слу зе пра ца ва лі 

лю дзі, якія пра фе сій на ста вяц ца да пы тан ня», — пад крэс-

ліў мі ністр.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

УЛАС НІК ЖЫЛ ЛЯ — ГА ЛОЎ НЫ ЗА КАЗ ЧЫК
Што па він ны ра біць да і пад час кап ра мон ту жы ха ры і спе цы я ліс ты

СТАР. 4
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