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Стаць блі жэй Стаць блі жэй 
да ЕА ЭСда ЕА ЭС
ЕС мог бы ска рыс тац ца маг чы мас ця мі Бе ла ру сі ў ра бо це 
з ін шы мі кра і на мі Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. Та кую 
пра па но ву агу чыў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч на су стрэ чы з кі раў ні ком прад стаў ніц тва ЕС 
у Бе ла ру сі Анд рэа Вік та рын, па ве дам ляе Бел ТА.

«Мы вя дзём да стат ко ва са ма стой ную па лі ты ку, не пля цём ся 
ў хвас це ра шэн няў, якія пры ма юць ін шыя дзяр жа вы, у нас ёсць 
улас ная лі нія па во дзін. Лі чу, гэ та за слу гоў вае пэў най ува гі», — 
ска заў кі раў нік верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та.

Спі кер па дзя ка ваў Анд рэа Вік та рын за аса біс ты ўнё сак 
у раз віц цё бе ла рус ка-еў ра пей скіх ад но сін. «Вель мі доб-
ра, што ў нас раз ві ва ец ца дыя лог, у тым лі ку пар ла менц-
кі», — ад зна чыў ён. Ра зам з тым у Бе ла ру сі раз ліч ва юць на 
вя лі кую пад трым ку еў ра пей скіх ін сты ту таў у двух ба ко вых 
між пар ла менц кіх кан так тах з кра і на мі ЕС. У якас ці пры кла ду 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пры вёў Поль шчу, Аў стрыю, Гер ма нію, 
Іта лію. «Але яны ўсе азі ра юц ца на па зі цыю Страс бур га і 
Бру се ля. І ў гэ тым пла не, як мне ўяў ля ец ца, мож на бы ло б 
«бла сла віць» кра і ны Еў ра пей ска га са ю за на больш ды на-
міч нае раз віц цё двух ба ко вых ад но сін з Бе ла рус сю», — лі-
чыць стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. «Мы не ка жам пра ней кія 
са ступ кі і за моўч ван ні не да хо паў. Мы ка жам пра тое, што 
трэ ба зблі жаць па зі цыі», — да даў ён.

Акра мя та го, Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў не аб ход-
насць ак ты ві за цыі дыя ло гу на най вы шэй шым і вы со кім 

уз роў нях. «Ён па тра буе вель мі сур' ёз на га раз віц ця, — ска-
заў спі кер. — Мне ўяў ля ец ца, што ра біць гэ та трэ ба крок 
за кро кам, вы ка рыс тоў ва ю чы ме на ві та пар ла менц кае 
вы мя рэн не».

У сваю чар гу, Анд рэа Вік та рын звяр ну ла ўва гу на вя лі кі 
пра грэс у бе ла рус ка-еў ра пей скіх ад но сі нах. Яна пад тры ма-
ла дум ку стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі пра важ насць між пар-
ла менц кіх кан так таў і не аб ход насць іх раз віц ця.

Плён Плён 
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва
Бе ла русь раз ліч вае на па стаў кі ма шы на бу даў ні чай 
пра дук цыі на ін дый скі ры нак, у пер шую чар гу кар' ер ных 
са ма зва лаў Бе лАЗ, а так са ма элект ро бу саў.

Пра гэ та за явіў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс-
ні ко віч на су стрэ чы з га на ро вы мі кон су ла мі Бе ла ру сі ў Банг-
ла дэш, Ін дыі, Не па ле і Шры-Лан цы, па ве дам ляе Бел ТА.

«Сё ле та на мя ча ец ца больш вы со кі ўзро вень та ва ра-
аба ро ту, чым ле тась», — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч, звяр та-
 ю чы ся да га на ро вых кон су лаў у Мум баі і Кол ка це. Па вод ле 
яго слоў, з ін дый скім бо кам рэа лі зу ец ца да стат ко ва шмат 
пра ек таў, ра зам з тым, як пад крэс ліў пар ла мен та рый, «Бе-
ла русь раз ліч вае на ак тыў нае ўва хо джан не ма шы на бу даў-
ні чай пра дук цыі на ін дый скі ры нак».

Рэа лі за ва ны пер шы этап пра ек та па ад наў лен ні наф та вых 
свід ра він на ра до ві шчах Ін дыі. «Па на яў ных у мя не звест-
ках, ін дый скі бок вы со ка ацэнь вае гэ тую част ку су мес на га 
пра ек та», — ад зна чыў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі.

Асоб на Мі ха іл Мяс ні ко віч спы ніў ся на пы тан нях су пра-
цоў ніц тва ў сфе ры фар ма цэў тыч най пра мыс ло вас ці. Га вор-
ка ідзе як пра за куп ку га то вых ле ка вых фор маў і суб стан-
цый, так і пра ства рэн не су мес ных кам па ній па вы твор час ці 
прэ па ра таў.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чыў доб рыя ад но сі ны, 
якія скла лі ся ў Бе ла ру сі з Банг ла дэш. «Мы рэа лі за ва лі вя лі -
кі пра ект па да рож на-бу даў ні чай тэх ні цы на больш чым 
50 міль ё наў до ла раў. Ця пер у ра бо це кант ракт на 17 міль ё наў, 
пра пра цоў ва ец ца яшчэ адзін на 100 міль ё наў до ла раў. Гэ та ўсё 
ма шы на бу да ван не», — ска заў ён. Бе ла рус кі бок ства рыў ад па-
вед ныя сэр віс ныя цэнт ры, скла ды за па сных час так, пра пра ца-
ваў пы тан ні пад рых тоў кі кад раў — ме ха ні каў і ра монт ні каў.

Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма вы ка заў упэў не насць у раз віц ці 
пра дук тыў ных ад но сін Бе ла ру сі са Шры-Лан кай і Не па лам.

Як ад зна чыў га на ро вы кон сул Бе ла ру сі ў Банг ла дэш Ані-
руд ха Ку мар Рой, вя лі кія перс пек ты вы для су мес на га су пра-
цоў ніц тва дзвюх кра ін ба чац ца ў га лі не сель скай гас па дар кі, 
яе ме ха ні за цыі, а так са ма аду ка цыі.
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Больш дрэў, 
менш кус тоў

Бу дуць са джаць у га ра дах у за-
леж нас ці ад па ме раў рас лін, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца пры азе ля-
нен ні жы лых тэ ры то рый, уста ноў 
і ар га ні за цый. Буй на па мер ныя 
дрэ вы ця пер па він ны скла даць у 
рас лін ным ін тэр' еры больш за 20 %, 
ра ней — 5 %. Са джан цы ся -
рэд ня га па ме ру — 80 % су праць 
ра ней шых 60 %. А ад ма ла мер-
ных рас лін вы ра ша на ўво гу ле
ад мо віц ца, хоць ра ней іх бы ло 
3 % у скла дзе са джан цаў пры 
азе ля нен ні, рас ка за ла Воль га 
ВЕ РА МЕЙ, на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня го ра да бу даў ніц-
тва, пра ект най, на ву ко ва-тэх-
ніч най і іна ва цый най па лі ты-
кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і 
бу даў ніц тва Бе ла ру сі:

— Пра ві лы доб ра ўпа рад ка ван-
ня і ўтры ман ня га ра доў і на се ле-
ных пунк таў скі ра ва ны на ства рэн-
не спры яль ных умоў жыц ця дзей-
нас ці на сель ніц тва і фар мі ра ван не 
эка ла гіч на га, па жа ра бяс печ на га і 
эс тэ тыч на вы раз на га ася род ку і на-
леж на га ўтры ман ня ста ну тэ ры то-
рый і пра пі са ны ў роз ных да ку мен-
тах. Па ста но вай Мі ніс тэр ства ар хі-
тэк ту ры і бу даў ніц тва ад 25 лі пе ня 
2019 го да № 43 пра ду гледж ва ец ца 
ўня сен не змен у ТКП № 69 «Доб-
ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый, азе-
ля нен не, пра ві лы пра ек та ван ня і 
ўлад ка ван ня» і ТКП № 295 «Бу даў-
ніц тва, пра ект ная да ку мен та цыя, 
склад і змест». Гэ ты мі да ку мен та мі 
і пра ду гле джа ны па тра ба ван ні да 
коль кас ці са джан цаў дрэў.

Зме ны ў да ку мен це аб умоў ле-
ны тым, што дрэ вы і кус ты з ма-
лень кім дыя мет рам ства ла до-
сыць скла да на пры жы ва юц ца. Ка-
лі ж дыя метр дрэ ва сан ты мет раў 
дзе сяць, і ў рас лі ны сфар мі ра ва на 
ка рэн не, то ўжо ад ра зу пад час 
па сад кі бу дзе бач ны за вер ша ны 
вы гляд тво ра ланд шафт най ар хі-
тэк ту ры, які бу дзе сін тэ за вац ца з 
аб' ём най ар хі тэк ту рай: бу дын ка мі 
і збу да ван ня мі. А ма лень кія дрэ-
вы змо гуць «па ка заць» ідэю ар-
хі тэк та ра га доў праз 20-30. Та му 
ця пер на жы лых тэ ры то ры ях бу-
дуць пра ек та вац ца і вы са джвац ца 
«да рос лыя» дрэ вы і кус ты ў боль-
шым аб' ёме, да да ла яна.

Пад час вя сен ня га ме сяч ні ка ў 
ста лі цы, на прык лад, бы ло вы са-

джа на 31 345 дрэў, 74 567 кус тоў і 
больш за міль ён кве так, ство ра ны 
63 дэ ка ра тыў ныя кам па зі цыі.

У да ку мен тах так са ма ўпер шы-
ню да дзе на вы зна чэн не тэр мі ну 
«ланд шафт ная кам па зі цыя» з ука-
зан нем скла ду яе эле мен таў.

— Да ланд шафт най кам па зі цыі 
ад но сяц ца: мес ца зна хо джан не, 
рэ льеф, на са джэн ні, ва да ёмы, 
да рож ная сет ка, па крыц цё, пар-
ка вае зву жэн не, ма лыя фор мы, —
пе ра лі чы ла Воль га Ве ра мей. — 
Не аб ход на ад даць асаб лі вую ўва-
гу прын цы пам бу да ван ня ланд-
шафт най кам па зі цыі, та му што 
яна ства рае не аб ход ны ася ро дак, 
воб раз і кам форт для жыц ця.

Гро шы на сель ніц тва 
і бюд жэ ту

Удзел на сель ніц тва ў доб ра-
ўпа рад ка ван ні мож на вы мя раць 
як фак тыч най ра бо тай жы ха роў, 
якую скла да на аца ніць, так і на-
быц цём за іх срод кі ней ка га аб ста-
ля ван ня. Іс ну юць так са ма і та ва-
рыст вы ўлас ні каў, якія са ма стой на 
доб ра ўпа рад коў ва юць сваю тэ ры-
то рыю, ад ліч ва ю чы на гэ та гро шы 
на працягу го да. Та му дак лад на 
аца ніць, коль кі срод каў ідзе на 
ўлад ка ван не тэ ры то рыі з бюд жэ ту 
і ад лю дзей, скла да на. Тым больш 
што іні цы я ты ва на сель ніц тва ў 
доб ра ўпа рад ка ван ні з кож ным 
го дам па вя ліч ва ец ца, упэў не ны 
Анд рэй РА МАШ КА, на чаль нік 
упраў лен ня жыл лё вай гас па-
дар кі Мі ніс тэр ства ЖКГ:

— Мяс цо вым ор га нам ула ды 
да ру ча на ажыц цяў ляць доб ра ўпа-
рад ка ван не на се ле ных пунк таў на 
кан ку рэнт най асно ве. Ра бо та гэ-
тая вя дзец ца ў асноў ным у двух кі-
рун ках. Най перш гэ та ўтры ман не 
аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня за 
кошт бюд жэт ных срод каў. Дру гі 
кі ру нак — ра монт, у тым лі ку пад-
час кап ра мон ту. У ме жах ства рэн-
ня аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня і 
іх да лей ша га ўтры ман ня не ма лую 
ро лю ады гры вае іні цы я ты ва на-
сель ніц тва, якая фак тыч на мо жа 
лі чыц ца трэ цім кі рун кам ра бот па 
доб ра ўпа рад ка ван ні. Най больш 
ак тыў на гэ та пра цуе ў дроб ных 
на се ле ных пунк тах. Асоб на ад-
зна чу ў гэ тым пла не На ва по лацк, 
дзе ак тыў насць пра яў ля ец ца і з 
бо ку жы ха роў, і з бо ку ўлад.

Сё ле та ўра дам вы ра ша на па-
вя лі чыць до лю ра бот, якія вы кон-
ва юц ца па доб ра ўпа рад ка ван ні ў 
ме жах кап ра мон ту, да 15 % за мест 
іс ну ю чых 8 %. За кошт бюд жэ ту 

ле тась ра бот па доб ра ўпа рад ка-
ван ні і са ні тар ным утры ман ні бы ло 
вы ка на на на чвэрць больш, чым 
у 2017-м. На гэ та пай шло амаль 
100 міль ё наў руб лёў. Сё ле та на 
доб ра ўпа рад ка ван не пра ду гле-
джа на яшчэ больш срод каў, і тэн-
дэн цыя да па ве лі чэн ня фі нан са-
ван ня і ра бот пра цяг нец ца, да даў 
прад стаў нік мі ніс тэр ства:

— Кон курс на най леп шае доб-
ра ўпа рад ка ван не і ўтры ман не на-
се ле ных пунк таў, які пра во дзіць 
Мін жыл кам гас, да зва ляе кож на му 
мяс тэч ку не толь кі ўпры го жыц ца і 
не стра ціць тэмп па раз віц ці, але 
і атры маць гра шо вы прыз, які бу-
дзе скі ра ва ны на да лей шае доб-
ра ўпа рад ка ван не пе ра мож ца.

«Зялёны горад»
Каб да лу чыць мін чан да ўдзе-

лу ў азе ля нен ні пры да ма вых тэ-
ры то рый, цэнтр ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма рас-
пра ца ваў пі лот ны пра ект «Зя лё ны 
го рад ра зам». Ён утрым лі вае зя лё-
ную кар ту ста лі цы, дзе з раз біў кай 
па ра ё нах на не се ны ўчаст кі для 
азе ля нен ня, на якіх мож на пра-
па на ваць сваю да па мо гу. А ўжо 
ў гэ тым ме ся цы прой дзе агляд-
кон курс на най леп шае доб ра ўпа-
рад ка ван не, са ні тар нае ўтры ман-
не і ар хі тэк тур на эс тэ тыч ны стан 
жыл лё ва га фон ду ў на мі на цы ях 
«най леп шы двор» і «най леп шы 
пра ект», па ве да мі ла Ва лян ці на 
БАР КОЎ СКАЯ, на мес нік ге не-
раль на га ды рэк та ра па доб ра-
ўпа рад ка ван ні Мін скай га рад-
ской жыл лё вай гас па дар кі:

— За пер шае паў год дзе доб ра-
ўпа рад ка ва на 385 аб' ек таў з 635. 
Вы ка на ны бя гу чы ра монт удас-
ка на ле на га па крыц ця на пло шчы 

больш за 132 ты ся чы квад рат ных 
мет раў пры пла не 141 ты ся ча. Ад-
ра ман та ва ны 54 вон ка выя лес ві-
цы, 119 кан тэй нер ных пля цо вак, 
за ме не на і па праў ле на 3448 кан-
тэй не раў для збо ру цвёр дых ка-
му наль ных ад хо даў (ЦКА), 849
з якіх — для дру гас ных ма тэ ры яль-
 ных рэ сур саў. Ад ра ман та ва-
 на так са ма больш за 27 гек та раў 
га зо наў, 17,5 ты ся чы з іс ну ю чых 
27 ты сяч адзі нак дзі ця ча га аб ста-
ля ван ня для гуль няў.

Сё ле та за пла на ва на вы ка наць 
ка пі таль ны ра монт 32 два роў, 
на 12 аб' ек тах ужо рас пра ца ва на 
пра ект на-каш та рыс ная да ку мен-
та цыя. Пра ек та мі пра ду гле джа на 
част ко вае пе ра раз мер ка ван не 
два ро вай пра сто ры для ўлад ка-
ван ня ага ро джа ных пля цо вак і 
ства рэн ня мес цаў для за хоў ван-
ня ровараў.

— На са ні тар нае ўтры ман не 
два ро вых тэ ры то рый вы дзе ле-
на больш за 28 міль ё наў руб лёў, 
на доб ра ўпа рад ка ван не аб' ек-
таў — больш за 10 міль ё наў. На 
доб ра ўпа рад ка ван не два ро вых 
тэ ры то рый пад час кап ра мон ту — 
3 міль ё ны 800 ты сяч руб лёў. Гэ-
тых срод каў бы ло не да стат ко ва, 
мы па ста ян на пра сі лі да дат ко вае 
фі нан са ван не, — за ўва жы ла Ва-
лян ці на Бар коў ская. — На ямач-
ны ра монт, на прык лад, да дат-
ко ва бы ло вы дзе ле на больш за 
два міль ё ны руб лёў. На ле та гро-
шай бу дзе па трэб на яшчэ больш, 
бо з'яў ля юц ца но ва бу доў лі, част-
ка два роў і жы лых да моў, якія на-
ле жаць та ва рыст вам улас ні каў і 
жыл лё ва-бу даў ні чым ка а пе ра ты-
вам, пе ра хо дзіць на аб слу гоў ван-
не ка му наль ны мі служ ба мі.

Ма ты ва ва ныя 
здзіў ля юць

Мін ская воб ласць так са ма 
ўдзель ні чае ў кон кур сах ЖКГ. 
Больш за тое, Мін скі аб лас ны са юз 
ве тэ ра наў за цвер дзіў па ла жэн не 
аб тым, каб з мі ну ла га го да пра-
во дзіць кон кур сы па вы зна чэн ні 
ў два рах воб лас ці най леп ша га 
пад' ез да і най леп ша га пры ват на-
га пад вор ка, па дзя ліў ся Анд рэй 
ШУЛЬ ГА, на мес нік ге не раль-
на га ды рэк та ра па ка му наль-
най гас па дар цы ЖКГ Мін скай 
воб лас ці:

— Лю дзі за ўлас ныя срод кі доб-
ра ўпа рад коў ва юць гэ тыя мес цы 
на столь кі пры го жа, што здзіў ля-
еш ся, на што здат ныя жы ха ры, 
ка лі яны ма ты ва ва ныя. У буй ных 
га ра дах і на се ле ных пунк тах, якія 
ма юць го ра даў тва раль ныя прад-
пры ем ствы, ра бо та па доб ра ўпа-
рад ка ван ні тэ ры то рыі вя дзец ца з 
пры цяг нен нем спон сар скай да-
па мо гі.

На ўлад ка ван не Мін скай воб-
 лас ці сё ле та за тра ча на ўжо 
1 міль ён 275 ты сяч руб лёў, і до ля 
срод каў на доб ра ўпа рад ка ван не 
пад час кап ра мон ту пры гэ тым ва-
га ец ца ад 2 да 5 %. Пад час рэс-
пуб лі кан ска га су бот ні ка прад пры-
ем ства мі ЖКГ на ве дзе ны па ра дак 
у 1912 два рах. Ад ра ман та ва на 234 
адзін кі спар тыў на га і гуль ня во га 
аб ста ля ван ня, за ме не ны пя сок у 
243 пя соч ні цах, ад ра ман та ва на 
і за ме не на ага ро джа на 34 пля-
 цоў ках, ад ра ман та ва на ка ля 
22 два ра вых пры бі раль няў, ка ля 
400 квад рат ных мет раў пе ша ход-
ных сце жак, уста ноў ле ны 33 кан-
 тэй нер ныя пля цоў кі для збо ру 
смец ця і ад ра ман та ва ны 158.

Сё ле та ў Ба ры са ве, на прык лад, 
пла ну ец ца ад ра ман та ваць да Да-
жы нак 198 два роў з пры цяг нен-
нем срод каў прад пры ем стваў. Тое ж
ад бы ва ец ца ў Жо дзі не, Са лі гор-
 ску, Ма ла дзеч не. А па да ру чэн-
ні Прэ зі дэн та па сё лак Чыр во ная 
Сла ба да ў Са лі гор скім ра ё не і 
па сё лак Ра даш ко ві чы ў Ма ла дзе-
чан скім вы зна ча ны як аг ра га рад-
кі, якія не аб ход на ўлад ка ваць па 
пры кла дзе па сёл ка Ко пысь. Так 
што ра бо та па доб ра ўпа рад ка-
ван ні ад ной вя лі кай ра дзі мы праз 
упры гож ван не мност ва ма лых 
пра цяг ва ец ца агуль ны мі на ма-
ган ня мі дзяр жа вы, прад пры ем-
стваў і лю дзей.

Іры на СІ ДА РОК, 
фо та аў та ра.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ВІ ТА ЕЦ ЦА!ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА ВІ ТА ЕЦ ЦА!

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
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