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• Ад бы ла ся тэ ле фон-

ная раз мо ва Прэ зi дэн та 

Бе ла ру сi Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi з пер шым 

Прэ зi дэн там Ка зах ста на 

Нур сул та нам На за рба е-

вым.

• У Са ве це Рэс пуб лi кi 

пра цяг ва юц ца пра мыя тэ ле -

фон ныя лi нii.

• Бе ла русь пад ня ла ся 

на 18-е мес ца ся род 166 

кра iн у рэй тын гу да сяг-

нен ня МУР.

КОРАТКА

Свят ла на ЕСЬ МАН, 

на мес нiк на чаль нi ка 

га лоў на га ўпраў лен ня 

эка но мi кi i фi нан саў 

Мi нiс тэр ства транс пар ту 

i ка му нi ка цый:

«У ад па вед нас цi з Ука зам 
ад 29 кра са вi ка 2011 го да 
№ 176 гра ма дзя нам, якiя 
да сяг ну лi агуль на ўста-
ноў ле на га пен сiй на га 
ўзрос ту, да ва ла ся пра ва 
на 50-пра цэнт ную знiж ку 
з кош ту пра ез ду на 
пры га рад ным чы гу нач ным, 
вод ным i аў та ма бiль ным 
транс пар це агуль на га 
ка ры стан ня (акра мя 
так сi) на пе ры яд се зон ных 
сель ска гас па дар чых ра бот 
што год з 1 мая да 30 ве-
 рас ня. У Мi нiс тэр ства 
транс пар ту i ка му нi ка цый 
па сту па ла вя лi кая 
коль касць зва ро таў 
гра ма дзян аб пад аў жэн нi 
пе ры я ду дзе ян ня знiж кi. 
Мiнт ранс пра пра ца ваў 
гэ тае пы тан не з 
Мi нiс тэр ствам пра цы 
i са цы яль най аба ро ны, 
iн шы мi дзяр жаў ны мi 
ор га на мi. За тым 
быў пад рых та ва ны 
i ўне се ны на раз гляд 
кi раў нi ка дзяр жа вы 
ад па вед ны пра ект 
ука за. Ён пра ду гледж вае 
пад аў жэн не пе ры я ду 
да ван ня пен сi я не рам 
50-пра цэнт най знiж кi з 
кош ту пра ез ду што год да 
31 каст рыч нi ка».
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Раз мо ва па сут нас цiРаз мо ва па сут нас цi

ЧА ТЫ РЫ ЛА ПЫ I СУМ ЛЕН НЕ
Праб ле ма без на гляд ных жы вёл па тра буе но вых 
ра шэн няў, у тым лi ку — па вы шэн ня ад каз нас цi 

гра ма дзян за лёс сва iх га да ван цаў

Пас ля пра хо джан ня юры дыч най экс пер ты зы на раз гляд 

ура да па сту пiць пра ект па ста но вы Са ве та Мi нiст раў 

«Аб пы тан нях па абы хо джан нi з жы вё ла мi». Да ку мент 

за клi ка ны ўдас ка на лiць пра ва вое рэ гу ля ван не ад но сiн 

у га лi не абы хо джан ня з хат нi мi са ба ка мi i кош ка мi, а так са ма 

ад ло ву без на гляд ных жы вёл. Ён за ме нiць дзе ю чыя пра вi лы, 

за цвер джа ныя яшчэ ў 2001 го дзе.

Вяс ной пра ект па ста но вы вы но сiў ся на гра мад скае 

аб мер ка ван не i атры маў шмат за ўваг ад гра мад скас цi 

i дзярж ор га наў. Не ка то рыя з пра па ноў аб мер ка ва лi 

ўдзель нi кi круг ла га ста ла, на якiм па бы ва ла 

i ка рэс пан дэнт «Звяз ды».
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Ка му наль ныя ста сун кiКа му наль ныя ста сун кi

ХТО ПЕР ШЫ, 
ТОЙ I ВЫЙ ГРАЕ

Ча му трэ ба пра во дзiць цеп ла вую 
ма дэр нi за цыю?

У рас па ра джэн нi, пад пi са ным на мi ну лым тыд нi кi раў нi ком дзяр-

жа вы, ёсць пункт, якi да ты чыц ца кап ра мон ту жыл лё ва га фон ду. 

У iм ска за на: «Пра во дзiць ка пi таль ны ра монт ва ўста ноў ле ны 

тэр мiн». Ад ным з важ ных мо ман таў, якiя вы зна ча юць якасць i 

апе ра тыў насць ра мон ту, з'яў ля ец ца цеп ла вая ма дэр нi за цыя, 

не аба вяз ко вая па куль для ўсiх да моў, якiя ра ман ту юц ца, але 

асаб лi ва ак ту аль ная для «не ма ла до га» жыл лё ва га фон ду.

Ле тась у Бе ла ру сi пры ня лi яшчэ адзiн да ку мент — Указ Прэ зi дэн-

та № 327 «Аб па вы шэн нi энер га эфек тыў нас цi». Згод на з iм, бе ла -

ру сам пра па ноў ва юць рас тэр мi ноў кi на пра вя дзен не цеп ла вой 

ма дэр нi за цыi шмат ква тэр ных да моў. Вы ка наў чы ды рэк тар Мiж-

на род най аса цы я цыi ме недж мен ту не ру хо мас цi (МАМН) Ге надзь 

КА ЛЁ НАЎ рас каз вае, ча му трэ ба ска рыс тац ца та кой маг чы мас цю 

i як гэ ты пра цэс ар га нi за ва ны ў iн шых кра i нах све ту.

ТРЫ Ў АД НЫМ
Па iн фар ма цыi МАМН, жыл лё вы фонд Бе ла ру сi, якi быў па бу да ва ны 

да 1995 го да, пе ра важ на скла да ец ца са шмат ква тэр ных да моў — амаль 

52 %. А больш чым у 56 % усiх жы лых да моў кра i ны спа жы ван не энер гii 

вы шэй шае за ўста ноў ле ную нор му ў 90 кВт*г/кв. м.

— I гэ та вель мi мно га, на ват ня гле дзя чы на тое, што лiч ба знач на 

нi жэй шая, чым у iн шых кра i нах СНД. Яе ўда ло ся да сяг нуць за кошт 

та го, што з 2013 го да ў на шай кра i не бу ду юц ца да мы не нi жэй кла са 

В па энер га эфек тыў нас цi, — ад зна чае Ге надзь Ка лё наў. — Та му ў 

цеп ла вой ма дэр нi за цыi сён ня за цi каў ле ны не толь кi ўлас нi кi жыл ля, 

якiя мо гуць атры маць больш кам форт ныя ўмо вы за мен шыя гро шы, 

але i дзяр жа ва, якая суб сi дзi руе кошт цеп ла вой энер гii для 

жыл лё ва га фон ду.

Бе ла рус кiя лёт чы кi ўда ла асвой ва юць но выя са ма лё ты, у тым ліку 

знi шчаль нi кi ра сiй скай вы твор час цi Су-30СМ. На мес нiк ка ман дзi ра 61-й 

авiя цый най ба зы па бяс пе цы па лё таў Анд рэй КРЫ ВА НО САЎ па спя хо ва 

апра ба ваў но вую кры ла тую ма шы ну, вы кон ва ю чы на ёй шмат лi кiя фi-

гу ры вы шэй ша га пi ла та жу.

Ган на ЗА НКА ВIЧ, фота аўтара.
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