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ЦЫТАТА ДНЯ

Віктар ЗАЛЕСКІ, 
генеральны дырэктар 
РУП «Белмедпрэпараты»:

«Беларускія лекавыя сродкі 
зусім не саступаюць па якасці 
замежным аналагам, а часам 
нават і пераўзыходзяць іх. Кан-
троль за якасцю лекаў у краіне 
вельмі жорсткі. Усе прэпараты 
праходзяць рэгістрацыю. Папа-
данне ж няякасных субстан-
цый на тэрыторыю рэспублікі 
з іншых краін таксама выклю-
чана, паколькі імпартуемыя 
субстанцыі набываюцца ў вя-
дучых замежных вытворцаў 
на аснове прамых кантрактаў 
з папярэднім правядзеннем 
аўдытаў пастаўшчыкоў».
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Якое месца паэзіі ў 
нашым жыцці? Шукаем 
адказ ва ўнікальнай 
гутарцы-перапісцы з 
паэтам і філосафам Алесем 
Разанавым. Яго развагі 
пра аўтарства, творцу, 
сутнасць — гатовыя 
афарызмы.3

Да вай ны не бла гая 
вёс ка тут бы ла. Але лі хія 
па дзеі на вей шай гіс то рыі 
зні шчы лі яе. Кал га сы ў 
гэ тай мяс цо вас ці па ча лі 
ства раць пас ля вай ны. 
Бабуля  Анця жыве на 
хутары ля самай 
пушчы адна.

Сён ня спаў ня ец ца 40 га доў, як па цэнт раль-
ным са вец кiм тэ ле ба чан нi па ка за лi пер шую се-
рыю сла ву тых «17 iм гнен няў вяс ны». Па сут нас цi, 
гэ та пер шы ай чын ны се ры ял. Ён ство ра ны рэ жы-
сё рам Тац ця най Лi ёз на вай па вод ле ад най мен най 
кнi гi Юлi я на Ся мё на ва. Пад час па ка зу «17 iм гнен-
няў вяс ны» ў га ра дах ад бы ва ла ся не ве ра год нае: 
на ву лi цах — нi вод най жы вой ду шы, уз ро вень 
зла чын нас цi зве дзе ны да ну ля. I гэ та факт.

За 40 га доў па спе ла кар ды наль на змя нiц ца не 
толь кi на ша рэ ча iс насць, але i се ры я лы так са ма.

Дык што мы ду ма ем пра се ры я лы?

Мар га ры та ГА МI НА, сту дэнт ка 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi Ку па лы:

— Се ры я лы? Бра зiль-
скiя «Зям ля ка хан ня, зям-
ля над зеi», «Клон», «Ся-
мей ныя ву зы», «Iза бэ ла» 
або ра сiй скiя «Бед ная 
Лi за», «Не на ра дзi ся пры-
го жай»... Кас мiч ная коль-
касць се ры й, вось што я 
ду маю. Шчы ра ка жу чы, я 
не вель мi люб лю гля дзець 
се ры я лы. Зна ём лю ся з ты-
мi, якiя не цал кам па збаў-

ле ны сэн су. У гэ тым пла не па да ба юц ца ра бо ты 
Ва ле рыi Гай Гер ма нi кi «Шко ла» i «Ска ро ча ны курс 
шчас лi ва га жыц ця». Так, твор часць гэ та га рэ жы сё-
ра гле да чы i кры ты кi су стра ка юць да лё ка не гуч-
ны мi апла дыс мен та мi, але я лi чу яе кi но цу доў ным. 
Се ры я лы Гер ма нi кi — гэ та свое асаб лi вая гуль ня з 
чор ным i бе лым. Ага ля ю чы не леп шыя ба кi жыц ця, 
дэ ман стру ю чы не са мыя пры го жыя ўчын кi ге ро-
яў, рэ жы сёр змеш вае абы яка васць i спа чу ван не, 
асу джэн не i ра зу мен не. Што да бры тан скiх се ры-

я лаў, аса бiс та мя не яны пры ваб лi ва юць сме лас цю 
ге ро яў, якiя заўж ды адзiн за ўсiх i ўсе за ад на го. 
Вось толь кi ча сам не атрым лi ва ец ца ўсвя до мiць iх 
стыль жыц ця. У та кiм вы пад ку мож на ўспом нiць: 
за ход няе не раз лi ча на на ўсход не сла вян скую аў-
ды то рыю.

Ва сiль ГЕ РА СIМ ЧЫК, на ву ко вы 
су пра цоў нiк Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
гiс то ры ка-ар хеа ла гiч на га му зея:

— «Док тар Ха ус», «Нач-
ныя аг нi пят нi цы» — се ры-
я лы, якiя пе ра кон ва юць: 
су час ная пра дук цыя кi-
на iн дуст рыi так са ма вы-
клi кае эмо цыi, пры му шае 
хва ля вац ца, ад чу ваць, дае 
маг чы масць пе ра жыць усё 
тое, што мы не заў сё ды су-
стрэ нем у звы чай ным бу-
дзён ным. Свое асаб лi вая 
кам пен са цыя не да атры ма-

на га ў жыц цi. Се ры я лы — гэ та адзiн са спо са баў 
па зба вiц ца ад лiш каў ча су. Мно гiя за пэў нi ва юць 
акру жэн не ў ад сут нас цi воль най хвi лi ны, але яна 
ўсё ж та кi ёсць. А «Вар' я ты» або «Служ ба на вiн» 
— кры нi цы ду хоў на га ўзба га чэн ня, уда лае за паў-
нен не з ка рыс най сэн са вай на груз кай, па бу джэн не 
да дзе ян ня. Ра на цi поз на ча ла век за дум ва ец ца 
пра iмк лi васць улас на га жыц ця. Па гля дзеў шы се-
ры ял, ён на тхня ец ца на зме ны. Мне па да ба юц ца 
ва ен ныя се ры я лы, са вец кiя («17 iм гнен няў вяс ны») 
або аме ры кан скiя («Па ка лен не за бой цаў», «Ра дзi-
ма»), а вось сён няш нiя ра сiй скiя не люб лю. Ча му? 
Яны ка пi ру юць чу жыя сю жэ ты, не ад люст роў ва юць 
на цы я наль нае. Мы не ба чым са праўд най Ра сii з яе 
глы бiн най сут нас цю, з яе ўчо ра, сён ня i заўт ра. Та-
му не на ту раль на атрым лi ва ец ца. Штуч на.

Iры на ГЕ РА СIМ ЧЫК, 
вы клад чык Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
iмя Ян кi Ку па лы:

— Праз за меж ныя се-
ры я лы мы ма ем маг чы-
масць дэ та лё ва ўя вiць, як 
жы вуць у блiз кай Ра сii або 
ў да лё кай Бра зi лii. Дзесь-
цi нам па ка жуць праў ду, 
а дзесь цi — не зу сiм. У 
лю бым вы пад ку вы раз-
ны воб раз чу жой кра i ны 
ў пад свя до мас цi за ста-
нец ца. Ка лi га ва рыць пра 

бе ла рус кае, то ства раль нi кам трэ ба асця рож на 
пра дум ваць пра ек ты та ко га кштал ту, бо се ры ял 
— гэ та адзiн з ней ма вер на моц ных срод каў ма-
са ва га ўплы ву. Па доб ная тэ ле вi зiй ная пра дук-
цыя мае сi лу на вя заць каш тоў нас цi, пе ра ка наць 
у важ нас цi ад на го i не па трэб нас цi дру го га. Улас-
на ка жу чы, се ры ял у на шай рэ ча iс нас цi мо жа 
вы ка наць свое асаб лi вую ро лю ад ра джаль нi ка. 
Су праць пас та вiў шы род нае чу жо му, ён ска жа 
так, каб са мая шы ро кая аў ды то рыя па чу ла. Ён 
вы явiць род нае. Гэ та iс тот на за раз, ка лi мно-
гiя бе ла ру сы не ра зу ме юць бе ла рус кае ў сва iх 
ду шах. Се ры ял заўж ды фар мi руе iмiдж кра i ны. 
Зноў па вы ша ная асця рож насць: якас на ство-
ра ны, з доб рым сю жэ там i та ле на вi ты мi ак цё-
ра мi, ён па ка жа, што бе ла рус кае — су час нае, 
стыль нае, мод нае. I на ад ва рот. Нiз ка проб ны, з 
пры мi тыў ным сю жэ там i абы яка вай ак цёр скай 
гуль нёй, ён яшчэ больш ад да лiць ад на цы я-
наль на га, са ма сна га. Та му або трэ ба зды маць 
вы дат на, або ўво гу ле гэ та га не па чы наць.

Пад рых та ва ла Мар га ры та СI ДАР.

Па да печ ныя Вік та ра Скрып чан кі ў се рыі 
пе наль ці пе рай гра лі шат ланд скі «Сэнт-
Джон стан», і ад гру па вой ста дыі дру го га 
па знач нас ці еў ра куб ка за стаў ся адзін 
крок.

З шэ ра гу тых, на ка го раз ліч ва лі ай чын ныя ба-
лель шчы кі ў еў ра куб ках, «Мінск», на пэў на, зай-
маў апош няе мес ца. Не трэ ба хіт ра ваць: амаль 
уся ўва га ба лель шчы каў бы ла скан цэнт ра ва на 
на ба ры саў скім БА ТЭ, які не ча ка на прай граў у 
ква лі фі ка цыі Лі гі чэм пі ё наў ка зах ска му «Шах цё-
ру». Ча ка лі вік то рый ад са лі гор ска га «Шах цё ра», 
ад нак і ён, як ка жуць, даў ма ху, схі біў у мат чах 
з мал даў скім «Міл са мі». На рэш це мін ча не спа-
дзя ва лі ся на ста ліч нае «Ды на ма». Два пер шыя 
раў нды ды на маў цы ў Лі зе Еў ро пы прай шлі, ад нак 
у 3-м па да печ ныя Ро бер та Ма ас кан та не здо ле лі 

пе рай граць больш да свед ча ны «Траб зонс пор» — 
у Бе ла ру сі «бла кіт на-бе лыя» мі ні маль на са сту пі лі, 
а ў Тур цыі па яды нак за вяр шы лі без га ля вой ні чы-
ёй. У гэ тым кан тэкс це «Мінск» — не спа дзя ван ка, 
ка ман да, якая ў чэм пі я на це Бе ла ру сі зай мае 7-ы 
ра док, здо ле ла ў еў ра куб ках згу ляць лепш за 
флаг ма наў ай чын на га пер шын ства. Без умоў на, 
мож на ска заць, што «Сэнт-Джон стан» — гэ та 
не ту рэц кі «Траб занс пор», які мо жа пад піс ваць 
кант рак ты з фут боль ны мі «зор ка мі», але гэ та 
ўсё ад нос на. Шат ланд цы ў фут бо ле больш за 
ста год дзе, ма юць доб ры чэм пі я нат, ста ды ё ны, 
заўж ды за поў не ныя ба лель шчы ка мі, і збор ную, 
якая шмат ра зоў пра бі ва ла ся ў фі наль ныя ста-
дыі між на род ных тур ні раў. Са пер нік хоць і не 
мае ў скла дзе «зо рак», але моц ны ка манд най 
гуль нёй, бай цо вым ха рак тар. Пры ем на, што і ў 
гэ тым кам па нен це бе ла ру сы не са сту пі лі шат-

ланд цам. Вы тры ма лі, да лі 
ад пор гас па да рам, за бі лі 
гол і ў се рыі пас ля мат ча вых 
пе наль ці да сяг ну лі вель мі 
важ най пе ра мо гі. Вы дат-
на ў се рыі адзі нац ца ці мет-
ро вых вы гля даў ва ра тар 
Ула дзі мір Буш ма, які ўзяў 
не каль кі мя чоў ад фут ба ліс-
таў «Сэнт-Джон ста на». Яго 
сяб рам трэ ба бы ло толь кі 
пад тры маць стой ка га гал кі-
пе ра трап ны мі ўда ра мі, што 
яны і зра бі лі. 1:1 — агуль ны лік су праць ста ян ня, 
але 3:2 у се рыі пе наль ці. Да лей ідзе «Мінск»! «Я 
га на ру ся хлоп ца мі, — пры знаў ся пас ля гуль ні Ва-
дзім Скрып чан ка. — Я ўдзяч ны ім за са ма ад да чу, 
цяр пен не, якое яны сён ня пра яві лі. Мы ма лай цы, 

бу дзем ру хац ца да лей».
Кві ток у гру па вы раўнд Лі гі Еў ро пы мін ча не 

аспрэ чаць з бель гій скім клу бам «Стан дард». 
Су стрэ чы плэй-оф ад бу дуц ца 22 і 29 жніў ня.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Хлеб нае свя таХлеб нае свя та  ��

У СВК «АСТ РА МЕ ЧА ВА» 
СПРА ВI ЛI ДА ЖЫН КI

На пэў на, пры та кой га ра чы нi 
па вет ра свя та апош ня га сна па 
ла дзi лi ў Аст ра ме ча ве пер шы 
раз. На тэр мо мет ры бы ло 37 
вы шэй за нуль! Як за ўва жыў 
га лоў ны аг ра ном гас па дар кi 
Вя ча слаў Шэў чык, пры ро да нi-
бы спе цы яль на па ка за ла ўсiм 
пры сут ным, у якiх умо вах час-
та пра цу юць кам бай не ры, як 
цяж ка да ста ец ца хлеб.

ШТО ВЫ ДУ МА Е ЦЕ ПРА СЕ РЫ Я ЛЫ?
ФЕР МЕ РЫ Ў ЗНАК ПРА ТЭС ТУ РАЗ БI ЛI ТЫ СЯ ЧЫ ЯЕК

Ка ля бу дын ка пад атко вай служ бы ў Брэ та нi ўтва ры ла ся цэ лае мо ра з па бi тых 
яек. Та кую не звы чай ную ак цыю пра тэс ту здзейс нi лi фран цуз скiя фер ме ры. Яны 
раз бi лi сто ты сяч яек i та кiм чы нам вы ка за лi ня зго ду з нiз кi мi цэ на мi на сваю пра дук-
цыю. Птуш ка га доў цы вы сту па юць за ска ра чэн не вы твор час цi яек у Фран цыi на 5%, 
каб па вя лi чыць по пыт i па вы сiць iх кошт. Вы дат кi фер ме раў iс тот на па вя лi чы лi ся 
з-за па тра ба ван няў Еў ра са ю за, якiя ра ней ус ту пi лi ў сi лу. Яны пра ду гледж ва юць 
утры ман не ку рэй-ня су шак у клет ках боль ша га аб' ёму i па вы ша на га кам фор ту. Па-
вод ле слоў бас ту ю чых, вы твор часць ту зi ну яек абы хо дзiц ца ў 0,95 еў ра, у той час 
як iх рын ка вы кошт скла дае ўся го 0,75 еў ра. Па ве дам ля ец ца, што птуш ка га доў цы 
не ма юць на ме ру спы няць свае пра тэс ты. Яны па гра жа юць раз бi ваць па 100 ты сяч 
яек што дзень, што скла дае 5% ад што дзён на га аб' ёму вы твор час цi iх у Брэ та нi.

ЯПО НIЯ ПА ВIН НА КВАД РЫЛЬ ЁН ЕН
Дзяр жаў ны доўг Япо нii ўпер шы ню пе ра вы сiў ад зна ку ў адзiн квад рыль ён ен. 

Агуль ная су ма доў гу на ка нец чэр ве ня гэ та га го да скла ла 1 квад рыль ён 8 трыль ё наў 
628 мiль яр даў 100 мiль ё наў ен (больш за 10,3 трыль ё на до ла раў). Па мер дзяр жаў на га 
доў гу Япо нii ўжо больш чым удвая пе ра вы шае ВУП кра i ны. Япо нiя ўтрым лi вае сум-
нае пер шын ство па гэ тым па каз чы ку ся род вя ду чых пра мыс ло ва раз вi тых дзяр жаў. 
Урад кра i ны рэ гу ляр на абя цае ўтай ма ваць хоць бы на рас тан не доў гу, ад нак вы ка-
наць гэ тую за да чу да гэ та га ча су не ўда ец ца. У апош нiя два га ды рост доў гу толь кi 
па ско рыў ся з-за вя лi кiх вы дат каў на ад наў лен не кра i ны ад на ступ стваў раз бу раль-
на га зем ля тру су i цу на мi 2011 го да, якое спус то шы ла ўвесь паў ноч ны ўсход Япо нii.

У ГЕР МА НII ЗГА РЭЎ СА МА ЛЁТ З КУ РА МI
У ноч на 9 жнiў ня ў аэ ра пор це Лейп цы га пры за пус ку ру ха вi коў за га рэў ся са-

ма лёт Ан-12 авiя кам па нii «Укра i на-Аэ ра аль янс». 
На мес ца зда рэн ня пры бы лi 15 па жар ных ма шын, 
ад нак агонь хут ка рас паў сю дзiў ся. Са ма лёт у вы-
нi ку зга рэў цал кам. Як па ве дам ля ец ца, лю дзi, якiя 
жы вуць не па да лёк ад аэ ра пор та, чу лi вы бу хi. Ан-12 
пе ра во зiў жы вых ку рэй. Усе птуш кi ў вы нi ку па жа ру 
за гi ну лi, з чле наў экi па жа нi хто не па цяр пеў: лю дзi 
па спе лi свое ча со ва па кi нуць па вет ра нае суд на.

У АЎ СТРА ЛII 
СА МКА КЕН ГУ РУ 

ВЫ РА ТА ВА ЛА ХЛОП ЧЫ КА
Аў стра лiй ская прэ са аб мяр коў-

вае на вi ну аб цу доў ным вы ра та ван-
нi дзi ця цi, якое за блу ка ла ў мяс цо-
вым за па вед нi ку Дып-Крык i бы ло 
вы ра та ва на жы вё лай. Хлоп чык 
Сай ман Кру гер апы нуў ся ў глу шы 
адзiн пас ля та го, як, за ха пiў шы ся 
збо рам кве так, за над та да лё ка 
ады шоў ад сва iх баць коў.

Ка лi тыя вы явi лi яго знiк нен не, 
тэр мi но ва звяр ну лi ся па да па мо гу. 
На по шу кi дзi ця цi бы ло кi ну та ка ля 
40 ча ла век i два вер та лё ты, якiя 
«пра ча са лi» мяс цо васць уз доўж 
i ўпо пе рак. Ад нак знай сцi хлоп-
чы ка ўда ло ся толь кi праз су ткi — 
пры клад на за 500 мет раў ад та го 
мес ца, дзе ён згу бiў ся. Дзi ця бы ло 
жы вым i зда ро вым, ня гле дзя чы на 
тое, што пра вя ло ноч пад ад кры-
тым не бам — ця пер у паў днё вым 
паў шар'i зi ма i тэм пе ра ту ра па вет-
ра ноч чу апус ка ец ца мес ца мi да 6 
гра ду саў. У та кiх умо вах хлоп чык, 
апра ну ты толь кi ў спар тыў ныя шта-
ны i коф ту, мог прос та з мерз нуць. 
Ад нак тут яму на да па мо гу прый-
шоў не звы чай ны ся бар — дзi кая 
са мка кен гу ру. Па вод ле слоў Сай-
ма на, яна па ды шла да яго i ста ла 
ес цi са бра ныя iм квет кi. За тым ён 
за снуў по бач з жы вё лай, якая са-
грэ ла яго сва iм це лам.

Анд рэй Ка бя коў за па тра ба ваў 
раз мяс цiць на сай тах абл вы кан-
ка маў iн фар ма цыю па праб лем-
ных да мах да 12 жнiў ня

Пад ра бяз ная iн фар ма цыя аб тэр-
мi нах за вяр шэн ня бу даў нiц тва ўсiх 
праб лем ных да моў у Бе ла ру сi па вiн на 
быць раз ме шча на на сай тах аб лас ных 
вы ка наў чых ка мi тэ таў да 12 жнiў ня. 
Та кое да ру чэн не даў кi раў нiк Ад мi-
нiст ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Анд рэй 
Ка бя коў на чар го вым па ся джэн нi ра-
бо чай гру пы па праб лем ных пы тан-
нях у бу даў нi чай га лi не, па ве дам ляе 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Стар шы ня Ка мi тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Аляк сандр Якаб сон ад зна-
чыў, што не ўсi мi абл вы кан ка ма мi 
на леж ным чы нам вы ка на на да ру-
чэн не ра бо чай гру пы па раз мя шчэн-
нi гра фi каў уво ду да моў-даў га бу даў, 
за цвер джа ных гу бер на та ра мi аб лас-
цей Бе ла ру сi. «Яны спе цы яль на ўхi ля-
юц ца ад гэ тай ад каз нас цi», — лi чыць 
кi раў нiк КДК.

Чле ны ра бо чай гру пы так са ма па-
цвер дзi лi, што на тых сай тах абл вы-
кан ка маў, дзе спi сы ўжо раз ме шча ны, 
iн фар ма цыя прак тыч на не чы тэль ная. 
Ка лi ча ла век зой дзе на сайт азна ё мiц-
ца са спi са мi праб лем ных да моў, ён 
яго з цяж кас цю там зной дзе. У не ка то-
рых спi сах ёсць проз вi шчы ад каз ных 
служ бо вых асоб, але ад сут нi ча юць iх 
па са ды, акра мя та го, ня ма ну ма роў 
тэ ле фо наў, па якiх мож на з iмi звя-
зац ца, а толь кi тэ ле фон га ра чай лi нii, 

па ве да мi лi на чаль нiк га лоў на га эка-
на мiч на га ўпраў лен ня Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та Iна Мядз ве дзе ва i ды рэк-
тар на ву ко ва-пра ект на-вы твор ча га 
рэс пуб лi кан ска га ўнi тар на га прад пры-
ем ства «Буд тэх норм» Iгар Лi шай.

«Та ды не аб ход на за па тра ба ваць ад 
аб лас ных вы ка наў чых ка мi тэ таў да 12 
жнiў ня вы ка нан ня гэ та га да ру чэн ня на-
леж ным чы нам, гэ та зна чыць iн фар ма-
цыя на сай тах па вiн на быць да ступ най 
i змяс тоў най. Акра мя та го, мож на спа-
сыл кi на гэ тыя спi сы апуб лi ка ваць у 
дру ка ва ных СМI», — да ру чыў кi раў нiк 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, стар шы ня 
ра бо чай гру пы Анд рэй Ка бя коў.

Па вод ле яго iн фар ма цыi, ця пер спi-
сы да моў, бу даў нiц тва якiх ажыц цяў-
ля ец ца з пе ра вы шэн нем нар ма тыў-
ных тэр мi наў, раз ме шча ны на сай тах 
Ма гi лёў ска га, Го мель ска га, Мiнск ага, 
Вi цеб ска га i Брэсц ка га абл вы кан ка-
маў, а так са ма на сай це Мiн гар вы-
кан ка ма. Гэ та iн фар ма цыя па куль што 
ад сут нi чае на сай це Гро дзен ска га аб-
лас но га вы ка наў ча га ка мi тэ та.

«ПРАБЛЕМНЫЯ» ДАМЫ — НА САЙТ

З мэ тай аба ро ны рын ку бу даў-
нi чых па слуг ад ня доб ра сум-
лен ных за бу доў шчы каў i па-
вы шэн ня кi ра валь нас цi га лi ны 
ў цэ лым пра па ну ец ца ўвес цi ў 
вы гля дзе экс пе ры мен ту акрэ ды-
та цыю для ўсiх удзель нi каў бу-
даў нi ча га рын ку, якiя пра цу юць 
на тэ ры то рыi Мiн ска. Аб гэ тым 
па ве да мiў на мес нiк стар шы нi 
Мiн гар вы кан ка ма Анд рэй Галь 
на па ся джэн нi га рад ско га вы ка-
наў ча га ка мi тэ та, дзе аб мяр коў-
ва ла ся ма дэр нi за цыя бу даў нi чай 
га лi ны го ра да.

Акрэ ды та цыя — 
ужо ў ве рас нi

На па ся джэн не бы лi за про ша ны 
кi раў нi кi бу даў нi чых ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў, дзяр жаў ных прад пры-
ем стваў, якiя ўва хо дзяць у струк ту ру 
дзяр жаў на га вы твор ча га аб' яд нан ня 
«Мiнск буд», пра ект ных iн сты ту таў, на-
мес нi кi кi раў нi коў ра ён ных ад мi нiст-
ра цый, якiя ад каз ва юць за раз вiц цё 
тэ ры то рый, кi раў нi кi ра ён ных УКБ.

Анд рэй Галь па ве да мiў, што пра ект 
па ла жэн ня аб акрэ ды та цыi рас пра ца-
ва ны ДВА «Мiнск буд». Пас ля кан чат-

ко ва га ўдак лад нен ня да ку мент бу дзе 
за ма ца ва ны на ўзроў нi па ста но вы 
Са ве та Мi нiст раў. Акрэ ды та цыю па-
вiн ны бу дуць прай сцi ўсе бу даў нi чыя 
пад рад ныя ар га нi за цыi, якiя жа да юць 
ажыц цяў ляць ра бо ты на бу даў нi чых 
аб' ек тах (пер ша га i дру го га ўзроў няў 
ад каз нас цi), раз ме шча ных на тэ ры-
то рыi ста лi цы. Пра во дзiц ца яна бу-
дзе па за яў ным прын цы пе. Так са ма 
не аб ход на за бяс пе чыць вя дзен не рэ-
ест ра акрэ ды та ва ных бу даў нi чых кам-
па нiй. Ар га нi за цы ям-за каз чы кам пры 
пра ек та ван нi i бу даў нiц тве аб' ек таў, 
раз ме шча ных на тэ ры то рыi Мiн ска, 
да ру ча на за клю чаць да мо вы толь кi з 
пад рад чы ка мi, уклю ча ны мi ў рэ естр 
акрэ ды та цыi.

Стар шы ня Мiн гар вы кан ка ма Мi-
ка лай ЛА ДУЦЬ КА ад зна чыў, што та-
кая акрэ ды та цыя бу даў нi чых струк тур 
па вiн на дзей нi чаць ужо з пер шых дзён 
ве рас ня. Ра зам з тым, за раз пры яры-
тэт у вы ра шэн нi са цы яль ных пра грам 
у ад па вед нас цi з дзе ю чым за ка на даў-
ствам ад да ец ца дзяр жаў ным за каз-
чы кам. Тым не менш, па ло ву пад-
рад ных ра бот у ста лi цы вы кон ва юць 
пры ват ныя бу даў нi чыя ар га нi за цыi, 
i раз ба лан са ва насць у гэ тай сфе ры 

ха рак тэр ная для Мiн ска больш, чым 
для iн шых рэ гi ё наў. Та му акрэ ды та-
цыя прын цы по ва важ ная для го ра да.

На па ся джэн нi iш ла так са ма раз мо-
ва аб вы ра шэн нi кад ра вай праб ле мы 
ў бу даў нi чай га лi не, знi жэн нi пра ца-
ём кас цi на бу даў нi чых аб' ек тах, па вы-
шэн нi якас цi ра бот, хо дзе бу даў нiц тва 
праб лем ных жы лых да моў i па вы шэн-
нi эфек тыў нас цi дзей нас цi ка му наль-
на га ўнi тар на га прад пры ем ства «Тэн-
дар ны цэнтр Мiн гар вы кан ка ма».

Сi ту а цыя 
з праб лем ны мi да ма мi

У ста лi цы сё ле та за сем ме ся цаў уве-
дзе на ў экс плу а та цыю 608 тыс. кв. м 
жыл ля. Гэ та 61% ад га да во га за дан ня, 
або 119% да ўзроў ню ана ла гiч на га ле-
таш ня га пе ры я ду, па ве да мiў на па ся-
джэн нi гар вы кан ка ма вы канаўца аба-
вяз каў стар шы нi ка мi тэ та бу даў нiц тва i 
iн вес ты цый Мiн гар вы кан ка ма Мi ка лай 
Бут рым. У тым лi ку за лi пень у Мiн ску 
ўве дзе ны 9 да моў i 1 пус ка вы комп лекс 
агуль най пло шчай 79 тыс. кв. м. Да Дня 
бу даў нi ка, якi ад зна ча ец ца ў дру гую ня-
дзе лю жнiў ня, бу дуць уве дзе ны яшчэ 
5 да моў i 2 пус ка выя комп лек-
сы, лi чыць Мi ка лай Бут рым.

Ак ту аль наАк ту аль на  ��
АКРЭ ДЫ ТА ЦЫЯ 

ДЛЯ СТА ЛIЧ НЫХ БУ ДАЎ НI КОЎ

Фут болФут бол  �� ФК «МІНСК» ТРА ПІЎ У ПЛЭЙ-ОФ ЛІ ГІ ЕЎ РО ПЫ!

Га лоў ны аг ра ном Вя ча слаў 
ШЭЎ ЧЫК i стар шы ня СВК Аляк сей 
СКА КУН з сiм ва лiч ным сна пом.

Жыхар мікрараёна «Колас» 
у Быхаве Сяргей Бадзяеў 
працуе на ўзвядзенні 
новых 60-кватэрных 
дамоў у сваім раёне.
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Урач-нейрахірург Арнольд 
Смеяновіч расказвае ў свой 
юбілей пра сябе і беларускую 
нейрахірургію. Як за гад чык 
ней ра хі рур гіч на га ад дзе ла 
РНПЦ «Не ўра ло гія 
і ней ра хі рур гія», ён 
па-ранейшаму 
апе ры руе.
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