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Член жыл лё ва га бу даў-

ні ча га вы твор ча га ка а пе-

ра ты ва «Сма ля ві чы-буд» 

Аляк сандр Мі ка ла е віч па-

скар дзіў ся на за цяг ван не 

тэр мі наў бу даў ніц тва до ма 

з дзяр жаў най пад трым-

кай.

Дом пры зна ча ны для су-

пра цоў ні каў ор га наў унут-

ра ных спраў, якія ма юць па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-

вых умоў. Да га вор пад ра ду 

быў за клю ча ны 4 сту дзе ня 

2016 го да, уз вя дзен не пла-

на ва ла ся за кон чыць на пра-

ця гу вась мі ме ся цаў. Пер ша-

чар го вы кошт бу даў ніц тва 

па да га во ры са Сма ля віц кім 

упраў лен нем ка пі таль на га 

бу даў ніц тва з 2,9 міль ё на 

руб лёў вы рас за гэ ты час 

удвая на ват без улі ку ўнут-

ра най ад дзел кі.

— Нам абя ца юць кож ны 

ме сяц, што дом зда дуць у 

на ступ ным. Тэр мі ны за цяг-

ва юц ца, а кошт рас це, — ка-

жа за яў нік.

Як вы свет лі ла ся пад час 

раз мо вы, для гэ та га ёсць 

пры чы ны. Дом па ча лі ўзво-

дзіць без ад во ду зя мель на га 

ўчаст ка, ін жы нер ных се так і 

ка му ні ка цый, якія па тра бу-

юць да дат ко вых за трат.

— Сён ня дом прак тыч на 

ў ста дыі за вяр шэн ня, ство-

ра на ка мі сія па яго пры-

ём цы, — пра ка мен та ваў 

сі ту а цыю Ана толь Іса чан-

ка. — Ка лі ўсё бу дзе доб ра, 

пас ля пад пі сан ня ак та мы 

за па тра бу ем усе да ку мен-

ты і да ру чым дзярж кант ро-

лю пра ве рыць, ці аб грун та-

ва ныя за тра ты, і пад лі чыць 

кан чат ко вы кошт до ма.

Акра мя та го, Аляк сандр 

Мі ка ла е віч рас ка заў, што 

боль шасць чле наў ка а пе-

ра ты ва хо ча за мя ніць яго 

стар шы ню. Па да бра лі но вую 

кан ды да ту ру, але рай вы кан-

кам яе не ўзгад ніў: спа сы ла-

ец ца на тое, што ча ла век не 

мае ад па вед най аду ка цыі.

Лю дзі пла цяць гро шы і 

ма юць пра ва най маць ча-

ла ве ка, які іх за да валь няе. 

Ка лі боль шасць за яго пра-

га ла са ва ла, то ня хай са мі 

пры ма юць ра шэн не, кан-

ста та ваў гу бер на тар.

Та ма ра Аляк санд раў на 

і Зі на і да Кан стан ці наў на 

прад стаў ля лі жы ха роў вёс кі 

Пя ці лет ка, якая зна хо дзіц ца 

не па да лё ку ад На цы я наль-

на га аэ ра пор та Мінск.

— Мы жы вём па між не-

бам і зям лёй, — ка жуць 

жан чы ны. — То нас ад ся ля-

юць, то не. І так з 2011 го да. 

Да мы, а іх 73 у на се ле ным 

пунк це, па тра бу юць до гля-

ду, ра мон ту.

Але жы ха ры не хо чуць 

уклад ваць улас ныя срод кі, 

па куль сі ту а цыя не вы свет-

ліц ца. Лю дзі хва лю юц ца, што 

з уз вя дзен нем но вай па ла сы 

ўзро вень шу му ад са ма лё-

таў, што ўзля та юць і са дзяц-

ца, знач на па вы сіц ца.

— За мер шу му пра во-

дзіў ся па дзей най пер шай 

уз лёт най па ла се. Па ра мет-

ры ад па вя да юць нор ме. Па 

дру гой па ла се, якая ад кры-

ец ца 7 ліс та па да, пра во дзі-

лі ся раз лі кі па маг чы мых 

шу мах. У ся рэд нім па каз-

чык не пе ра вы шае нор му. 

Рэ аль ныя за ме ры бу дзем 

ра біць у лі пе ні на ступ на га 

го да, ка лі ча ка ец ца мак сі-

маль ная на груз ка, — ад зна-

чыў прад стаў нік На цы я наль-

на га аэ ра пор та.

Зы хо дзя чы з вы ні каў і 

бу дзе пры мац ца да лей шае 

ра шэн не. Гу бер на тар узяў 

гэ тае пы тан не на кант роль.

Зя мель ны ўчас так Вік то-

рыі Сяр ге еў ны зна хо дзіц ца 

на тэ ры то рыі Азя рыц касла-

бад ско га сель са ве та. У свой 

час жы ха ры на се ле на га 

пунк та ства ры лі ка а пе ра-

тыў і пра вя лі «бла кіт нае 

па лі ва» ў свае да мы за аса-

біс тыя срод кі. Ад нак су сед 

і яшчэ не каль кі ча ла век 

ужо паз ней пад клю чы лі ся 

да га за раз мер ка валь най 

тру бы бяс плат на. Дзяў чы-

на за па тра ба ва ла, каб яны 

кам пен са ва лі част ку за трат 

тым, хто ўклаў гро шы ў пад-

вя дзен не га за вых ка му ні ка-

цый, як та го па тра буе за ка-

на даў ства.

— Пы тан не ў прын цы пе 

па стаў ле на пра віль на, — 

пад тры маў яе Ана толь Іса-

чан ка. — Па ві нен быць 

прын цып спра вяд лі вас ці. 

Пла ціць па він ны ўсе ка рыс-

таль ні кі.

У ня прос тую сі ту а цыю 

тра пі ла сям'я Фа лец кіх. Як 

рас ка за ла Ган на Іва наў на, 

у лю тым 2014 го да яе муж 

ку піў зя мель ны ўчас так у са-

до вым та ва рыст ве «Пра лес-

ка-1». Ад па вед нае ра шэн не 

пры няў Сма ля віц кі рай вы-

кан кам. Сям'я афор мі ла зям-

лю ў пры ват нае ка ры стан не. 

Свое ча со ва ўно сі лі па явыя, 

член скія ўзно сы. Гас па дар 

па ста віў ва кол ка пі таль ную 

ага ро джу, па бу да ваў не вя лі-

кі до мік і хляў чук. У чэр ве ні 

2017 го да аб' явіў ся спад чын-

нік — муж бы лой гас па ды ні, 

якая па мер ла ў 2008-м. Суд 

пры няў ра шэн не на яго ка-

рысць. Кан чат ко вую кроп ку 

ў гэ тай гіс то рыі ста віць ра-

на: су до выя па ся джэн ні пра-

цяг ва юц ца. Ган на Іва наў на 

хо ча спаг наць з ві на ва тых 

кам пен са цыю, каб у да лей-

шым ку піць но вы ўчас так на 

аў кцы ё не.

Стар шы ня абл вы кан ка-

ма да ру чыў спе цы я ліс там 

рай вы кан ка ма тэр мі но ва 

даць жан чы не на вы бар спіс 

сфар мі ра ва ных для тар гоў 

участ каў.

Тац ця на Сяр ге еў на з аг-

ра га рад ка Бар су кі — ма ці 

чац вя рых дзя цей. У 1991 го-

дзе ёй вы дзе лі лі дом. Ма лыя 

вы рас лі, а яна не мо жа за-

ся ліц ца ў гэ ты дом, па коль-

кі, як сцвяр джае, ён не да-

бу да ва ны. Прад пры ем ства 

«Жо дзі на Аг раП лемЭ лі та», 

на ба лан се яко га зна чыц ца 

гэ тае жыл лё, не дае да зво-

лу на рэ гіст ра цыю до ма і 

зя мель на га ўчаст ка. Па куль 

па між ба ка мі ідуць су до выя 

цяж бы.

— Мя не заў сё ды пры-

му шае за ду мац ца тое, што 

не ка то рыя пы тан ні не ра ша-

юц ца на пра ця гу двац ца ці 

га доў. Ця пер цяж ка ра за-

брац ца, што ка лісь ці бы ло: 

част ко ва стра ча ны да ку мен-

ты, у ка гось ці пе ра ва жа юць 

мер кан тыль ныя ін та рэ сы. За 

дзе вят нац цаць га доў за яў ні-

ца не афор мі ла да ку мен ты 

на не ру хо масць і зям лю. Гэ-

та ўлас насць сель гас ар га ні-

за цыі, дзе пра цу юць лю дзі, 

якія так са ма ма юць па трэ бу 

ў жыл лі. Та му за да ча ўла-

ды — пры маць свое ча со выя 

і ўзва жа ныя ра шэн ні. Ка лі 

сён ня пад да дзім ся эмо цы ям 

і па чуц цям, то ўсё роў на ня-

пра віль на пры ня тае ра шэн-

не пры вя дзе да паў та рэн ня 

сі туа цыі ў бу ду чы ні. Праб-

ле мы, бяс спрэч на, трэ ба ра-

шаць, але ў ме жах за ка на-

даў ства, — пад крэс ліў стар-

шы ня Мі набл вы кан ка ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Не эмо цыі і па чуц ці, а ўзва жа ныя ра шэн ні
Сем пы тан няў раз гле дзеў 

стар шы ня Мі набл вы кан ка-

ма Ана толь ІСА ЧАН КА пад час 

аса біс та га пры ёму гра ма дзян 

у Сма ля ві чах. Як вя до ма, гэ та 

го рад-спа да рож нік ста лі цы, та-

му боль шасць за яў ні каў бы ла 

з Мін ска. Іх ці ка ві лі пы тан ні бу-

даў ніц тва жыл ля, зя мель ных 

ад но сін, эка ло гіі і ін шыя.

Так Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка-

заў ся на конт вы ха ду Укра і ны з 

СНД пад час су стрэ чы з экс-прэ-

зі дэн там гэ тай кра і ны Вік та рам 

Юшчан кам.

У па чат ку Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

Бе ла русь і Укра і на ў ча сы кі раў ніц тва 

Вік та ра Юшчан кі пры ўсіх ад роз нен нях 

заў сё ды зна хо дзі лі ней кі кан сэн сус, вы-

бу доў ва лі двух ба ко выя ад но сі ны. «І гэ-

та да ты чыц ца не толь кі нас. Як бы ні 

бы ло скла да на, і з Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй зна хо дзі лі агуль ную ўза е ма пры-

маль ную мо ву, і з ін шы мі дзяр жа ва мі. 

Уся кае бы ло, але ў цэ лым заў сё ды мы 

вы хо дзі лі на па зі тыў ны вы нік», — ска-

заў бе ла рус кі лі дар.

Ён на га даў, што ў тыя ча сы па між 

дзвю ма дзяр жа ва мі вы со кі мі тэм па мі 

рос та ва ра аба рот, хоць і ця пер гэ ты па-

каз чык зна хо дзіц ца на доб рым уз роў ні: 

пры рост та ва ра аба ро ту скла дае 20—

30 %. «Да рэ чы, у СНД яшчэ вы шэй шы 

та ва ра аба рот. Вось дру гі год та кі рост 

ад бы ва ец ца, бы ло па дзен не сур' ёз нае, 

а ця пер са лід ны рост і ў Еў ра зій скім 

са ю зе, і ў СНД у цэ лым. Тое ж са мае 

ад бы ва ец ца і з Укра і най», — рас ка заў 

Прэ зі дэнт.

Тым не менш у бе ла рус ка-ўкра ін скіх 

ад но сі нах іс нуе ня ма ла праб лем, ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «У тым 

лі ку і па па зі цыі Укра і ны ў СНД. Як вя-

до ма, Укра і на фак тыч на за яві ла аб вы-

ха дзе са скла ду СНД, але афі цый на 

гэ тая па дзея не ад бы ла ся. І на апош нім 

са мі це ў Ду шан бэ ўкра ін скі сцяг пры-

сут ні чаў, як заў сё ды, — кан ста та ваў 

ён. — Я так ра зу мею, што гэ та пра цэс 

не ад на го дня. На пэў на, Укра і не рваць 

уся кія су вя зі з на шы мі дзяр жа ва мі па-

асоб ку і ў цэ лым у СНД ня вы гад на, 

та му бу дзе ней кі пра цэс».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў Вік та-

ру Юшчан ку свой пункт гле джан ня па 

гэ тай тэ ме:

«Я заў сё ды ка заў пра тое, што вый сці 

пра сцей, чым по тым увай сці, ка лі трэ ба 

бу дзе. Але гэ та су ве рэн ная спра ва Украі-

ны, мы вы му ша ны з гэ тым лі чыц ца».

Акра мя та го, Прэ зі дэнт вы ка заў ся 

з на го ды па дзей, якія ад бы ва юц ца ва 

Укра і не. Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: 

Бе ла русь ні ў якім ра зе не хо ча ўмеш-

вац ца. «Гэ та не на ша спра ва, ка лі нас 

не про сяць. Хоць, шчы ра ска жу, уплыў 

па дзей ва Укра і не на нас вя лі кі. Асаб лі-

ва нас тур буе пры ток зброі це раз укра-

ін скую мя жу. Вель мі шмат мы кан фіс-

коў ва ем зброі». Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што ёсць так са ма фак ты, 

ка лі зброя ідзе ў на шу кра і ну з Укра і ны 

праз Ра сію: «Ка лі кры мі наль ныя спра-

вы рас сле ду юц ца, мы так са ма та кія 

фак ты фік су ем, і я Прэ зі дэн ту Ра сіі пра 

гэ та ка заў».

Яшчэ бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што 

да бе ла ру саў з бо ку ўкра ін ска га на ро да 

ня ма азлоб ле нас ці. «Вось гэ та са мае га-

лоў нае, гэ та аб на дзей вае, і гэ та ас но ва 

на шых доб рых ад но сін», — да даў ён.

У ад каз Вік тар Юшчан ка ад зна чыў, 

што для яго бе ла рус ка-ўкра ін скія ад-

но сі ны заў сё ды бы лі ідэа льныя — і на 

па лі тыч ным, і на на род ным уз роў ні ба-

кі заў сё ды зна хо дзі лі па ра зу мен не ў 

са мых скла да ных пы тан нях. Па дзеі, 

што ад бы ва юц ца ва Укра і не ця пер, ён 

на зваў вя лі кім вы пра ба ван нем і праб-

ле май не толь кі для ўлас най на цыі і 

кра і ны, але і для су се дзяў.

Экс-прэ зі дэнт так са ма за кра нуў тэ-

ры та ры яль нае пы тан не, пад крэс ліў шы, 

што прос та га ад на кам па не нтна га ра-

шэн ня не мо жа быць зной дзе на, га вор-

ка ідзе пра доў га тэр мі но вы пра цэс.

На дум ку Вік та ра Юшчан кі, сён ня ва 

Укра і не на фо не агуль на вя до мых па-

дзей унут ры па лі тыч нае жыц цё цяж кае. 

На яго по гляд, на бу ду чых прэ зі дэнц кіх 

вы ба рах мо жа быць са мая вя лі кая коль-

касць кан ды да таў у гіс то рыі Укра і ны.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

«ВЫЙ СЦІ ПРА СЦЕЙ, 
ЧЫМ ПО ТЫМ УВАЙ СЦІ»

Ахо ва пра цыАхо ва пра цы

Са мая не бяс печ ная 
пра фе сія — гэ та кі роў ца
Ры зы ка траў ма ван ня на пра цы вы со кая так са ма ў 

трак та рыс таў-ма шы ніс таў, элект ра ман цё раў, валь-

шчы каў ле су, жы вё ла во даў, пад соб ных ра бо чых, 

вар таў ні коў. Най боль шая коль касць па цяр пе лых з 

цяж кі мі на ступ ства мі ў вы ні ку ня шчас ных вы пад-

каў на вы твор час ці ў сту дзе ні — жніў ні бы ла ў пра-

мыс ло вас ці — 27 %, бу даў ніц тве — 19 %, сель скай 

і ляс ной гас па дар цы і па ляў ніц тве — 17 %. Ся рэд ні 

ўзрост траў ма ва ных, ся род якіх пе ра важ на муж-

чы ны, — 44 га ды.

У вы ні ку ня шчас ных вы пад каў на пра цы за сту дзень — 

жні вень у кра і не за гі ну ла 107 ра бот ні каў, 16 з іх на мо мант 

атры ман ня траў мы бы лі на пад піт ку.

— Без умоў на, ма юць мес ца вы пад кі «за моўч ван ня» 

най маль ні ка мі фак таў траў ма ван ня ра бот ні каў на вы-

твор час ці. Ра зам з тым трэ ба ад зна чыць, што дзя ку ю чы 

ўза е ма дзе ян ню з ор га на мі пра ку ра ту ры, След ча га ка мі тэ-

та, ахо вы зда роўя, Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер-

тыз та кія фак ты ўта іць прак тыч на не маг чы ма. У вы пад ку 

не па ве дам лен ня ці ня свое ча со ва га па ве дам лен ня пра 

ня шчас ны вы па дак най маль нік пры цяг ва ец ца да ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці, — рас ка заў на мес нік мі ніст ра 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Ігар СТА РА ВОЙ ТАЎ пад-

час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це ве дам ства.

У хо дзе сё лет ніх аб сле да ван няў па за яў ках прад пры-

ем стваў дзяр жаў ныя ін спек та ры пра цы вы яві лі больш за 

17,6 ты ся чы па ру шэн няў за ка на даў ства аб пра цы і ахо ве 

пра цы, пра па на ва лі за ба ра ніць экс плу а та цыю 35 цэ хаў 

(вы твор чых участ каў) і 585 адзі нак стан коў, ма шын, аб ста-

ля ван ня, вы ка рыс тоў ван не якіх ства ра ла па гро зу жыц цю і 

зда роўю ра бот ні каў. Бы лі аштра фа ва ны 1868 упаў на ва жа-

ных служ бо вых асоб на су му 242,1 ты ся чы руб лёў і 962 най-

маль ні кі на 236,4 ты ся чы руб лёў. Пры гэ тым коль касць 

ра бо чых мес цаў са шкод ны мі ці не бяс печ ны мі ўмо ва мі 

ска ра ча ец ца. На па чат ку го да іх на ліч ва ла ся 656,7 ты ся-

чы — амаль на 103 ты ся чы менш, чым бы ло ў 2013-м.

За сту дзень — ве ра сень бы ло вы яў ле на 168 фак таў 

па ру шэн ня за ка на даў ства аб мі ні маль ным за роб ку. Больш 

за ўсё вы пад каў за фік са ва на ў Ві цеб скай, Гро дзен скай 

і Брэсц кай аб лас цях. Да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці з 

пры мя нен нем штра фу бы лі пры цяг ну тыя 133 служ бо выя 

асо бы най маль ні каў на су му дзе вяць ты сяч руб лёў.

Ця пер аб мяр коў ва юц ца зме ны ў за кон аб ахо ве пра-

цы. Да дат ко ва пра па ну юць пра пі саць пра вы і аба вяз кі 

ра бот ні каў, што пра цу юць до ма. На прык лад, тое, што 

гэ тыя ка тэ го рыі так са ма му сяць быць за стра ха ва ныя ад 

ня шчас ных вы пад каў на вы твор час ці і пра фзах вор ван няў, 

а за дан ні, якія ім да ру ча юць, не мо гуць быць су праць па-

ка за ны ім па ста не зда роўя.

За ня тасцьЗа ня тасць

Ра бот ні каў шу каюць му зей і аў та парк
Дзе прой дуць мі ні-кір ма шы ва кан сій на гэ тым тыд ні

Пер шы з іх ад бу дзец ца ўжо сён ня ў ад дзе ле аб слу гоў-

ван ня гра ма дзян № 2 упраў лен ня за ня тас ці на сель ніц-

тва ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма (ву лі ца Лю бі ма ва, 14). Удзел пры муць 

прад стаў ні кі прад пры ем стваў «Амка дор-Уні мод», «Адзі-

поль», «Чыс ла Го лі кі», «Мінск рам буд».

Заўт ра, 10 каст рыч ні ка, су стрэц ца з най маль ні ка мі мож-

на бу дзе ў ад дзе ле аб слу гоў ван ня гра ма дзян № 1 (ву лі ца 

Я. Ко ла са, 69). Пра свае ва кан сіі рас ка жуць аў та ма біль ны 

кам бі нат «Мінск аб лсель бу да» і аў то бус ны парк № 7.

У чац вер ах вот ных знай сці ра бо ту ча ка юць у ад дзе ле 

аб слу гоў ван ня гра ма дзян № 3 (ву лі ца Шчар ба ко ва, 32). 

Кад ры бу дуць на бі раць На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей, 

«КБП-92» і «Спец ка му наў тат ранс».

Усе мі ні-кір ма шы ва кан сій пра хо дзяць з 10.00 да 12.00.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фі нан сыФі нан сы

Зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 
скла лі 6,93 млрд до ла раў

Між на род ныя рэ зер во выя ак ты вы кра і ны на 1 каст рыч ні ка 
скла лі 6 926,4 млн до ла раў ЗША (у эк ві ва лен це)

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Нац бан ка, за ве ра-

сень зо ла та ва лют ныя рэ зер вы зні зі лі ся на 320 млн 

до ла раў (на 4,4 пра цэн та) пас ля рос ту ў жніў ні на 

216,2 млн до ла раў (на 3,1 пра цэн та).

Зні жэн не аб умоў ле на пла на вым па га шэн нем ура дам і 

На цы я наль ным бан кам знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель-

стваў у за меж най ва лю це на агуль ную су му ка ля 382 млн 

до ла раў, а так са ма зні жэн нем кош ту ма не тар на га зо ла та. 

Пад тры ман ню ўзроў ню між на род ных рэ зер во вых ак ты ваў 

у ве рас ні спры я лі па ступ лен не за меж най ва лю ты ў бюд-

жэт, у тым лі ку ад збі ран ня экс парт ных пош лін на наф ту 

і наф та пра дук ты, па ступ лен не срод каў ад про да жу на 

ўнут ра ным рын ку Нац бан кам і Мі ніс тэр ствам фі нан саў 

аб лі га цый, на мі на ва ных у за меж най ва лю це.

Сяр гей КУР КАЧ.


