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ГРЫ БЫ ЛЮ БЯЦЬ РУ КІ
У Шчу чы не бу ду ец ца буй ная фаб ры ка па вы рошч ван ні шам пінь ё наў

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

ФО КУС КА ПІ ТА НА 
З ТРЫ МА МЯ ЧА МІ

У ста лі цы прай шоў се мі нар па фі нан са вай 
аду ка ва нас ці са спар тыў ным ак цэн там
Бан кі ры МТБан ка аб' яд на лі ся з бас кет боль ным 

клу бам «Цмо кі-Мінск» і пра вя лі ме ра пры ем ства па 

«гра шо вай» тэ ма ты цы ў фі нан са ва-эка на міч ным 

ка ле джы пры БДЭУ.

Спа чат ку су пра цоў ні ца бан ка Ка ця ры на Плас ка віц кая рас-
ка за ла на ву чэн цам пер ша га кур са спе цы яль нас ці «Бан каў-
ская спра ва» аб фі нан сах, асаб лі вас цях крэ дыт ных і дэ па зіт-
ных пра дук таў, аб пра ві лах бяс печ ных пла ця жоў, а так са ма 
пра тое, як пра віль на вы браць бан каў скую карт ку. Спе цы яль-
насць сту дэн таў аб умоў лі ва ла іх глы бо кае жа дан не па глы біц-
ца ў свет фі нан саў, яны ак тыў на за да ва лі экс пер ту пы тан ні на 
роз ныя тэ мы.

«Для су час ных хлоп цаў і дзяў чат вы дат на па ды хо дзіць 
та кі фар мат, яны ак тыў на пры ма лі ўдзел у абедз вюх 
част ках на ша га се мі на ра. Зда ро вы лад жыц ця не менш 
важ ны, чым фі нан са вая аду ка ва насць, а спа лу чэн не гэ-
тых двух фак та раў да зво ліць ім вы рас ці раз ві ты мі і гар-
ма ніч ны мі», — рас ка заў Іван ВЯ РЭ НІЧ, брэнд-ме не джар 

МТБан ка.

Фі нан са вая част ка се мі на ра плаў на пе ра цяк ла ў спар-
тыў ную. Ка пі тан бас кет боль на га клу ба «Цмо кі-Мінск» 

Аляк сандр КУД РАЎ ЦАЎ на га даў юна кам і дзяў ча там аб 
ка рыс ці за ня ткаў спор там і зда ро ва га ла ду жыц ця, ад-
ка заў на пы тан ні і пра вёў раз мін ку. Дзіў на, але пос пе хі ў 
бас кет бо ле ў сту дэн таў ні чым не са сту па лі пос пе хам на 
фі нан са вым по лі.

«Ня гле дзя чы на тое, што аў ды то рыя ака за ла ся прак тыч-
на цал кам жа но чай, вы яў ле ная ці ка васць да бас кет бо ла 
бы ла пры ем най. У час раз мо вы дзяў чат, вя до ма, больш 
ці ка ві ла маё аса біс тае жыц цё і су мя шчэн не яго з пра фе-
сій ным спор там. Па га ва ры лі і пра фі нан сы, бо ў спарт за ле 
са бра лі ся бу ду чыя эка на міс ты. Мы доб ра па гу та ры лі, а 
по тым на ват кры ху па гу ля лі. Бу ду ча каць хлоп цаў і дзяў чат 
на на шых мат чах у на ступ ным се зо не», — па дзя ліў ся Аляк-
сандр Куд раў цаў. У кан цы сва ёй свое асаб лі вай трэ ні роў кі 
ку мір спар тыў ных ба лель шчы каў па ка заў фір ма вы фо кус з 
бас кет боль ны мі мя ча мі. Ён імі жанг ля ваў, пра фе сій на, як у 
цыр ку, толь кі мя чы бы лі вя лі кі мі, бас кет боль ны мі ...

Ме ра пры ем ства за вяр шы ла ся су мес ным фо та і ўру чэн-
нем усім удзель ні кам па мят ных пры зоў ад бан ка і бас кет-
боль на га клу ба.

Сяр гей КУР КАЧ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Лю дзі за бы ва юць, 
што нель га вы ка рыс тоў-
ваць бен зін, ке ра сін, ды-
зель нае па лі ва, ацэ тон і 
ін шыя ар га ніч ныя вад ка сці 
для рас паль ван ня вог ні-
шчаў, — ка жа афі цый ны 

прад стаў нік Мінск ага аб-

лас но га ўпраў лен ня па 

над звы чай ных сі ту а цы ях 

Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — 
Яны спа ку ша юц ца на тое, 
што з іх да па мо гай мож-
на вель мі хут ка рас па ліць 
агонь. Час цей за ўсё мож на 
атры маць апёк на ступ ным 
чы нам. Са бра ла ся кам па нія 
на пік нік, вы ра шы лі пад сма-
жыць шаш лы коў на ман га-
ле, а спе цы яль ная вад касць 
для по лы мя скон чы ла ся. 
Ехаць ку дысь ці ў кра му па 
яе ля ну юц ца. Ды і на вош та, 

ка лі ў ка ніст ры ў ба гаж ні ку 
пле шчац ца бен зін? І вось 
хтось ці шчод ра па лі вае ім 
ву гол ле і пад но сіць за пал-
ку. Што да лей — гля дзі це 
філь мы жа хаў пра лю дзей, 
якія пе ра тва ра юц ца ў жы-
вы фа кел. Не бяс пе ку ўяў-
ляе па ́ ра, якая імк лі ва рас-
паў сюдж ва ец ца ў па вет ры. 
І ка лі ў ру ха ві ку аў та ма бі ля 
зга рае па лі ва-па вет ра ная 
су месь, то ча му яна не мо-
жа та ды за га рэц ца па-за 
яго ме жа мі?

Яшчэ ад на рас паў сю-
джа ная пры чы на па жа раў 
з-за лёг ка ўзга раль ных вад-
ка сцяў — не ахай насць пры 
ра мон це аў та ма бі ля. Не-
каль кі кроп ляў па лі ва або 
алі вы мо гуць лёг ка тра піць 
пад час ма ні пу ля цый на воп-
рат ку. Яны як быц цам бы і 
не за ўваж ныя з пер ша га по-

зір ку, але... Пас ля ча ла век 
раз во дзіць по лы мя — і яно 
во ка мгнен на пе ра кід ва ец-
ца на воп рат ку. Та му пас ля 
лю бо га кан так ту з па лі вам 
воп рат ку трэ ба змя ніць і 
толь кі пас ля брац ца за за-
пал кі.

Не бяс пе ку ха вае ў са бе 
і ня пра віль нае за хоў ван не 
га ру ча га. На прык лад, пэў-
ныя за па сы бен зі ну і алі вы 
па трэб ны для тры ме ра для 
пры ся дзіб на га ўчаст ка. А та-
му гас па дар чыя па бу до вы і 
га ра жы пе ра ўтва ра юц ца ў 
склад роз ных рэ чы ваў, ся-
род якіх ёсць і па жа ра не бяс-
печ ная вад кая ар га ні ка.

— У та ры, якая зна хо дзіц-
ца ў па мяш кан ні, мо жа быць 
на лі та су мар на не больш за 
20 літ раў па лі ва, — пра-
цяг вае Анас та сія Швай бо-
віч. — Пры гэ тым яно му-

сіць за хоў вац ца вы ключ на ў 
ме та ліч ных ёміс тас цях, якія 
на глу ха за кры ты. Пры гэ тым 
трэ ба ра зу мець, што стан 
пра вод кі ў га ра жы ці па ве-
ці му сіць быць ідэа льным. 
Ся род ін ша га, яна па він на 
быць аба вяз ко ва пра ве дзе-
на ў штро бах, каб вы клю-
чыць уся ля кую маг чы масць 

па пад ан ня ад яе іск ры. Ну 
і, вядома, пра ку рэн не там 
да вя дзец ца за быць.

Утва рыць па жар з-за лёг-
ка ўзга раль ных вад ка сцяў мо-
жа на ват ма лое ў звы чай най 
га рад ской ква тэ ры. На ват 
ка лі ў баць коў ня ма аў та ма-
бі ля, то хоць ней кая аэ ра-
золь у ван ным па коі ста іць 

заўж ды. І ка лі та кім ба лон-
чы кам «пшык нуць» на по лы-
 мя, то по лы мя раз га рыц ца 
ўмомант. Та му дэ за да ран ты, 
лак для ва ла соў і ін шыя па-
доб ныя рэ чы трэ ба пры браць 
як ма га вы шэй, каб дзі ця не 
здо ле ла да цяг нуц ца да яго, 
на ват пад ста віў шы крэс ла.

А што ж ра біць, ка лі бен-
зін усё ж за га рэў ся? Спра-
ва ў тым, што пра дук ты 
наф та пе ра пра цоў кі нель га 
ту шыць ва дой. Іх шчыль-
насць мен шая, і та му яны 
бу дуць прос та пла ваць па 
яе па верх ні. Ды і пло шча 
па жа ру бу дзе імк лі ва па вя-
ліч вац ца з-за рас ця кан ня. 
Та му там, дзе вы ка рыс тоў-
ва ец ца вад кая ар га ні ка, 
му сіць ста яць або скры ня 
з пяс ком, або па раш ко вы 
вог не ту шы цель як ма га 
боль ша га аб' ёму.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

КА ЛІ ДА ПА ЖА РУ — АД НА КРОП ЛЯ

Гэ та не пер шая спро ба на ла дзіць 

па Пры нё ман ні вы твор часць гэ тых 

гры боў. Не каль кі за ха даў бы ло 

зроб ле на ў Гро дзен скім ра ё не. Тут 

прад пры маль ні ку бы ла вы дзе ле на 

зям ля і скла дзе ны ін вест да га вор. 

Але спра ва ў рэш це рэшт зай шла 

ў ту пік. Та кі ж лёс на пат каў і яшчэ 

адзін ана ла гіч ны пра ект. Та му чар-

го вую пра па но ву з бо ку ра сій ска га 

ін вес та ра аб лас ныя ўла ды су стрэ лі 

з су мнен нем.

— Так, сі ту а цыя з па пя рэд ні мі пра-
ек та мі мне вя до ма, — ад ра зу за ўва жыў 
ды рэк тар кам па ніі «ЛО ГАЛ-БИО» 

Аляк сандр АЛЕЙ НІ КАЎ. — Мы ж 
уклад ва ем сур' ёз ныя ін вес ты цыі — во-
сем міль ё наў руб лёў — і ма ем на мер 
за мя ніць увесь ім парт шам пінь ё наў у 
рэс пуб лі цы.

Фаб ры ка бу ду ец ца, і да во лі хут кі мі 
тэм па мі. Пер шая чар га бу дзе за пу шча-
на знач на ра ней за пра ект ны тэр мін. 
Ура чыс тае ад крыццё пры мер ка ва на да 
Дня не за леж нас ці на шай кра і ны.

— Мы вый шлі на бу даў ні чую пля-
цоў ку пер ша га каст рыч ні ка мі ну ла-
га го да, і сён ня ўжо зроб ле на ка ля 
80 %, — рас ка заў су раз моўнік. — У нас 
за пу шча на ўлас ная ка цель ня, за га дзя 
пра кла дзе ны ін жы нер ныя ка му ні ка цыі. 
Мы па ча лі з інф ра струк ту ры, пра вя лі 
пад' яз ныя да ро гі, элект ры ку.

Та кі па ды ход, лі чыць ін вес тар, па ло-
ва пос пе ху. Нель га прый сці на пля цоў-
ку і по тым збі раць па пе ры, уз гад няць 
і ча каць вы ні ку. Вя лі кае зна чэн не мае 
і да па мо га мяс цо вых улад. Ін вес та ру 
аказ ва ец ца знач ная пад трым ка, па-
ве да мі лі ў ад дзе ле эка но мі кі Шчу чын-
ска га рай вы кан ка ма. Асаб лі ва, што 
да ты чыцца афарм лен ня тэх ніч най да-
ку мен та цыі. Ін вес та ра тут доб ра ве да-
юць, бо гэ та дру гі пра ект, які кам па нія 

рэа лі зуе на тэ ры то рыі ра ё на. Пер шым 
ста ла со неч ная элект ра стан цыя, яна 
па ча ла дзей ні чаць два га ды та му.

Для но ва га аб' ек та пра па на ва лі 
ба зу бы ло га аэ ра дро ма. Пад фаб ры-
ку ад вя лі чатыры гектары. На гэ тым 
участ ку бу дуць уз ве дзе ны два да во лі 
буй ныя мо ду лі. Мяр ку ец ца, што пра-
ект аку піць ся бе за 4,5 го да.

Да рэ чы, да но вай спра вы ін вес тар 
прый шоў пад рых та ва ны. Па сло вах 
Аляк санд ра Алей ні ка ва, яны 1,5 го да 
вы ву ча лі во пыт поль скіх парт нё раў, на-
ве да лі шмат лі кі я фаб ры кі. Між ін шым, 
Поль шча лі чыц ца са мым буй ным вы-
твор цам шам пінь ё наў у Еў ро пе. На 
фаб ры цы ў Шчу чы не бу дуць за дзей-
ні ча ны ме на ві та но выя тэх на ло гіі з сіс-
тэ май кан ды цы я на ван ня. З Поль шчы 
бу дзе па стаў ляц ца і кам пост з мі цэ лі я-
мі — гле ба для вы рошч ван ня гры боў. 
Кам пост пас ля збо ру ўра джаю поў нас-
цю ад наў ля ец ца, але ска ры ста ны так-
са ма не тра піць у ад хо ды. Яго бяс плат-
на ад да дуць сель гас прад пры ем ствам 
для вы ка ры стан ня ў якас ці ўгна ен ня.

Пер шая за клад ка сы ра ві ны за пла-
на ва на на дру гую па ло ву лі пе ня, а ўра-
джай па спее менш чым за ме сяц, — 

ад зна чае Аляк сандр Алей ні каў. — Ганд-
ля ваць пла ну ем на тэ ры то рыі Мыт на га 
са ю за, у асноў ным бу дзем ад праў ляць 
у Ра сію. Спа дзя ём ся, што і ў Бе ла ру сі 
па вы сіц ца по пыт на ка рыс ны грыб, Да-
ступ ным кош там бу дзем раз ві ваць гэ ту 
куль ту ру на ай чын ным рын ку.

Пас ля та го як увесь комп лекс пач-
не дзей ні чаць, ма гут насць яго скла дзе 
2,5 ты ся чы тон гры боў у год. Ад зна чым, 
што мно гія ві ды ра бот па тэх на ло гіі не 
па тра бу юць пра цоў ных рук, на прык лад, 
за гру жаць кам пост бу дзе спе цы яль ны 
кам байн, тэм пе ра ту ру і віль гасць за бяс-
пе чаць клі ма тыч ныя ўста ноў кі, па ліў бу-
дзе аў та ма тыч ны. А вось збор гры боў — 
толь кі ўруч ную. Спе цы яль ныя ма шы ны 
мо гуць збі раць гры бы для пе ра пра цоў кі, 
а каб да нес ці све жы пра дукт да спа жыў-
ца, не аб ход ны ру кі, пе ра важ на жа но-
чыя. За меж ны во пыт па ка заў, што леп-
шыя спе цы я ліс ты па збо ры гры боў — 
ме на ві та жан чы ны. Шанц атры маць ра-
бо ту з'я віц ца для мно гіх жы ха роў Шчу-
чы на і на ва кол ля. Тут бу дзе ство ра на 
100 пра цоў ных мес цаў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Не ру хо масцьНе ру хо масць   Амаль 10 млн USD за 16 га
Учас так рын ку «Ле бя дзі ны» пра да дзе ны пад бу даў ніц тва жыл ля за 20 міль ё наў руб лёў

Вы ні ко вая су ма аў кцы ё ну — 20 міль-
ё наў руб лёў. Пе ра мож ца па ві нен бу дзе 
за пра ек та ваць увесь учас так ка ля за каз-
ні ка «Ле бя дзі ны» — усе 16,3 гек та ра.

Кан цэп цыя пра ек та «Жы лы комп-
лекс з аб' ек та мі са цы яль на-гра мад ска га 
пры зна чэн ня па вул. Ці мі ра зе ва» пра ду-
гледж вае бу даў ніц тва ма ла па вяр хо вай 
жы лой за бу до вы з па ні жэн нем па вер ха-
вас ці ў бок за каз ні ка «Ле бя дзі ны». 

На тэ ры то рыі мяр ку ец ца вя лі кі пра-
цэнт азе ля нен ня. Тут па він ны з'я віц ца 
шко ла і дзі ця чы са док — іх бу дзе бу да-
ваць го рад. 

Уся го на ад ве дзе ным участ ку па він-
ны ўзвес ці 60 ты сяч квад рат ных мет раў 
жыл ля — гэ та ка ля ты ся чы ква тэр.

Сяр гей КУР КАЧ



У Мін скім га рад скім цэнт ры 

не ру хо мас ці ад бы лі ся тар гі па 

про да жы зя мель на га ўчаст ка 

па ву лі цы Ці мі ра зе ва. Зям ля 

пло шчай 16,3 гек та ра, на якіх 

ужо шмат га доў пра цуе «Ле-

бя дзі ны» і пло да а га род нін-

ныя рын кі, пра да дзе на ма ла-

вя до май кам па ніі ТАА «Сет ко 

Ін тэр нэшнл».


