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СТАР ТУЕ БЕ ЛА РУС КІ 

ТРАНС ПАРТ НЫ ТЫ ДЗЕНЬ
Пра хо дзіць ён бу дзе з 8 па 10 каст рыч ні ка ў Мін ску. «Па вя-
ліч ва ец ца зна чэн не транс парт най ла гіс ты кі, чы гун кі, та му 
ме ра пры ем ства пры мае больш шы ро кі фар мат. Бе ла рус кі 
транс парт на-ла гіс тыч ны фо рум, які мы пра во дзі лі на пра ця-
гу шас ці га доў, за раз пе ра ўтво ра ны ў Бе ла рус кі транс парт ны 
ты дзень. Для на шай кра і ны гэ та асаб лі ва важ на, бо Бе ла-
русь зна хо дзіц ца ў цэнт ры транс парт най сет кі», — ад зна чае 
на чаль нік упраў лен ня ка ар ды на цыі транс парт ных сіс тэм, 
лі цэн за ван ня і ла гіс ты кі Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні-
ка цый Па вел БА ЖА НАЎ.

Ад ным з га лоў ных ме ра пры ем стваў ста не Бе ла рус кі транс парт-
на-ла гіс тыч ны кан грэс, на якім бу дуць аб мяр коў ваць перс пек ты вы 
раз віц ця між на род ных транс парт ных ка лі до раў праз тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі, раз віц цё ла гіс тыч най інф ра струк ту ры і рын ку ла гіс тыч-
ных па слуг.

Ад бу дуц ца шмат лі кія се мі на ры і кан фе рэн цыі, пад час якіх 
удзель ні кі раз гле дзяць пы тан ні раз віц ця муль ты ма даль ных пе ра-
во зак, вы ка рыс тоў ван ня ін фар ма цый ных і на ві га цый ных тэх на ло-
гій для па вы шэн ня якас ці ла гіс тыч ных і транс парт ных па слуг. На 
спе цы я лі за ва ным се мі на ры прад ста вяць вы ні кі між на род на га пра-
ек та «Ла гіс ты ка бурш ты на ва га ўзбя рэж жа», у якім пры ма лі ўдзел 
19 ар га ні за цый з Гер ма ніі, Літ вы, Лат віі, Поль шчы, Да ніі і Бе ла ру сі. 
На кан фе рэн цыі Бе ла рус ка га са ю за транс парт ні каў у фор ме дыс-
ку сіі аб мяр ку юць праб ле мы раз віц ця гра мад ска га транс пар ту.

Упер шы ню ў Бе ла ру сі бу дзе пра ве дзе ны між на род ны чы гу-
нач ны ла гіс тыч ны біз нес-фо рум «Стра тэ гіч нае парт нёр ства 1520: 
Цэнт раль ная і Ус ход няя Еў ро па», ге не раль ным парт нё рам яко га 
з'яў ля ец ца ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Ра сій ская чы гун-
ка». «Асноў ная тэ ма фо ру му — раз віц цё тран зі ту на блі жэй шую 
перс пек ты ву, — па ве да міў на чаль нік служ бы знеш ніх су вя зяў 
Бе ла рус кай чы гун кі Аляк сандр СЕР ГІ ЕН КА. — Удзель ні кі су-
стрэ чы — гэ та кі раў ні кі найбуй ней шых чы гу нач ных кам па ній све ту. 
Так са ма для су мес ных пе ра моў мы ча ка ем прад стаў ні коў між на род-
ных транс парт ных ар га ні за цый». На прык лад, Ра сій ская Фе дэ ра цыя 
і Ка зах стан вель мі за ці каў ле ны ў ства рэн ні кан тэй нер на га біз не су 
ра зам з на шай кра і най. Удзель ні кі фо ру му ацэ няць сі ту а цыю ў 
Бе ла ру сі і яе здоль насць стаць част кай та ко га біз не су. Ка ля 90% 
усіх чы гу нач ных пе ра во зак Бе ла русь ажыц цяў ляе з Ра сі яй. На ша 
кра і на зна хо дзіц ца на сты ку дзвюх транс парт ных сіс тэм. «Парт нё-
ры бу дуць вы ву чаць на шае транс парт нае пра ва. Ад на з га лоў ных 
за дач фо ру му — аб мер ка ваць маг чы масць ства рэн ня агуль на га 
транс парт на га пра ва», — да даў Аляк сандр Сер гі ен ка.

Пра гра ма тыд ня так са ма пра ду гледж вае пра вя дзен не Між на-
род ных спе цы я лі за ва ных вы стаў «Транс парт і ла гіс ты ка» і «Ла-
гіс тыч ны ін жы не рынг». Іх удзель ні кі пра дэ ман стру юць су час ныя 
транс парт ныя сіс тэ мы і аб ста ля ван не для іх, тэх на ло гіі і тэх ні ку 
для пра ек та ван ня, бу даў ніц тва, ра мон ту і аб слу гоў ван ня раз на-
стай ных ві даў транс парт ных ка му ні ка цый, па слу гі па пе ра воз цы 
гру заў і па са жы раў.

Па іні цы я ты ве На ву ко ва-тэх на ла гіч най аса цы я цыі «Ін фа парк» ад-
бу дзец ца між на род ная кан фе рэн цыя-вы ста ва «Элект рон ныя па слу гі 
і ін фар ма цый ныя сіс тэ мы для транс пар ту і ла гіс ты кі — «ІТ2ТL-2013». 
«Яна ста не пра цоў най пля цоў кай, якая аб' яд нае тых, хто пра па ноў-
вае, і тых, ка му па трэб ны ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. Мы аб мяр ку ем, 
як транс парт ным і ла гіс тыч ным кам па ні ям па вы сіць эфек тыў насць 
пра цы сва іх прад пры ем стваў», — па ве да міў аб пла нах Ула дзі мір 
БАСЬ КО, ге не раль ны ды рэк тар аса цы я цыі «Ін фа парк».

Ці ка васць да фо ру му рас це. Аб гэ тым свед чаць ліч бы. Ка лі ле-
тась бы ло ка ля 100 удзель ні каў з 9 кра ін, то сён ня пра дэ ман стра-
ваць свае да сяг нен ні пры едуць больш за 120 кам па ній з 15 кра ін.

Ве ра ні ка ЦВІР КО.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Акра мя гэ та га, гас па да ры ла дзяць 

шмат лі кія ім прэ зы і на род ныя свят ка-
ван ні — на Мас ле ні цу, Ку пал ле і гэ так 
да лей. «Мас ле ні ца сё ле та пра цяг ва ла ся 
ледзь не да кра са ві ка, — смя ец ца Ва-
сіль Фра лоў. — Бо мы для кож най гру пы 
ро бім асоб ную ім прэ зу, каб усе змаг лі 
паў дзель ні чаць у гуль нях і тан цах». Тым 
больш, што тут час та бы ва юць за меж-
ні кі, для якіх на шы тра ды цыі — неш та 
не да ся галь нае. «Зда рыў ся ад ной чы ці-
ка вы вы па дак, звя за ны з мен та лі тэ там. 
Бы ла ў нас гру па аф ган скіх жан чын. Па-
чаў рас па вя даць пра тое, што тру цень 
гі не пад час спар ван ня. Вы б ба чы лі іх 
тва ры: я ду маў, што яны са мі за гі ну лі... 
Ся дзяць і не ва ру шац ца. Для іх бы ло 
шо кам тое, што муж чы на гі не», — ка жа 
гас па дар ся дзі бы.

Як знай сці на вед валь ні каў?
«Мы шмат пра цу ем з ту рыс тыч ны-

мі фір ма мі. Акра мя та го, па чаў ся «вяр-
таль ны ту рызм», ка лі тыя, хто быў тут, 
пры яз джа юць із ноў са мі ды яшчэ сяб роў 
з са бою бя руць. Гэ та на ват больш ця-
пер пра цуе», — дзе ліц ца во пы там Ва сіль 
Фра лоў. Так са ма ён рас ка заў, што хут ка 
ў іх з'я вяц ца спаль ныя мес цы для ту рыс-
таў: «Узя лі крэ дыт і бу дзем над бу доў ваць 
ман сард ны па верх. Ча ла век два нац цаць 
мы пас ля змо жам пры няць».

Як па чы наў ся «біз нес»?
«Мы гэ тае мес ца доў га шу ка лі. Га ды 

два ез дзі лі ва кол Мін ска, па куль не знай-
шлі па трэб нае. Ку пі лі зям лю і па ча лі пра-
ца ваць. Але на ўлад ка ван не пай шло два 
га ды, — пры зна ец ца гас па дар. — Ця пер 
ужо ёсць акуп ляль насць. Да 6-7 ты сяч 
ту рыс таў за год пры яз джае». Але біз не-
сам сваю спра ву Ва сіль Фра лоў на зваць 
не мо жа: «Гэ та для ду шы ўсё ро біц ца. І 
знач на па шы раць тут усё не вель мі хо-

чац ца. Гэ та ўжо бу дзе прад пры ем ства, 
знік не ўтуль насць і за ча ра ван не. Я лі чу, 
што бу ду чы ня ме на ві та за не вя лі кі мі гас-
па дар ка мі, а не за вя лі кі мі комп лек са мі 
ты пу «Ду ду так».

Крэ дыт — гэ та страш на?
«Узяць крэ дыт не цяж ка. І мяс цо выя 

ўла ды ў гэ тым пы тан ні ідуць на су страч. 
І ха ця пер шы наш крэ дыт быў ня ўда лы, 
мы не спы ні лі ся і по тым узя лі яшчэ 
адзін, які вы ка рыс та лі больш эфек-
тыў на. Тым больш, для аг ра ся дзіб 
гро шы да юць на 7 га доў толь кі 
пад 5% га да вых. Лі чы це, за дар-
ма». Га лоў нае — ра біць усё ці ка ва, 
пры дум ляць што-не будзь но вае, 
пры цяг ваць ін шых да сва ёй спра-
вы. На прык лад, Ва сіль Фра лоў 
да па ма гае мяс цо вым май страм 
пра да ваць свае вы ра бы ў якас ці 
су ве ні раў — агуль ная вы га да. Ды і 
прос та больш да стой на: «А то што 
ж гэ та? Па ўсім све це су ве ні ры кі-
тай скія. Жах! Мы пра да ём толь кі 
тое, што ро бяць мяс цо выя жы ха-
ры», — пад крэс лі вае гас па дар.

Эх, да ро гі...
Як ні смеш на, але гэ та на  самрэч 

са мая вя лі кая праб ле ма для аг ра-
ся дзіб. Доб рых да рог да гэ тых мяс-
цін ня ма. А тут жа хо дзяць вя лі кія аў то бу-
сы з ту рыс та мі. Зі мою ці во сен ню бы вае 
так, што і вы ехаць не маг чы ма. «У мя не 
яшчэ доб ра, што су сед на буль до зе ры 
пра цуе. Дык ён са бе рас чыс ціць — і я 
ез джу». Ана толь Га нец, гас па дар аг ра ся-
дзі бы «Ган ка», так са ма ка жа, што да ро гі 
— гэ та вя лі кая праб ле ма: «Мы, да рэ чы, 
узя лі крэ дыт і на сы па лі да ро гу са мі — 
526 мет раў. Трэ ба ска заць, што вы кан кам 
да па ма гае з да рож ны мі служ ба мі да маў-
ляц ца. Ні ко лі не ад мо вяць да нас за ехаць, 
ка лі чыс цяць асноў ную да ро гу». Не ха-

пае і доб рых ука заль ні каў на да ро гах. Па 
сло вах гас па да ра, з-за ад сут нас ці зна каў 
ся дзі бы цяж ка ад шу каць.

Це шча як ру ха вік пра грэ су
«Ку пі лі да мок на ху та ры. Са мі для 

ся бе, каб мож на бы ло пры яз джаць і ад-
па чы ваць у вы хад ныя. А по тым ад ной чы 
пры еха ла це шча да нас з Каў ка за. Пры-
еха ла, па гля дзе ла, ска за ла, што тут, у 

Бе ла ру сі, вы дат ная пры ро да. А ча му б 
не пры маць гас цей, як гэ та ро бяць на 
Каў ка зе ў ку рорт ных га ра дах? Так і па ча-
лі», — рас па вя дае Ана толь Га нец, стар-
шы ня гра мад ска га са ве та па раз віц ці 
сель ска га ту рыз му Ва ло жын ска га ра ё на. 
«Ган ка» — гэ та ад на з най больш «пра су-
ну тых» ся дзіб: «Мы ады шлі ад та го, што 
аг ра ся дзі ба — гэ та мес ца, ку ды мож на 
пры ехаць у лаз ні па па рыц ца, га рэл кі па-
піць — і ўсё. Гэ та ўжо ўча раш ні дзень. 
Лю дзі ста лі ін шыя, у іх ін шыя пры яры-
тэ ты і ін та рэ сы. Мы ства ры лі гра мад скі 
са вет і праз паў та ра го да пас ля гэ та га 
зра бі лі пер шую ў Бе ла ру сі клас тар ную 
сіс тэ му раз віц ця аг ра эка ту рыз му. Кож-
ны стаў зай мац ца не чым сва ім. Ка лі ў 
мя не ня ма мес ца, то я ця пер ма гу і да 
ка ле гі ад пра віць лю дзей. Ці мы, на прык-
лад, прос та пы та ем ся ў на шых ту рыс таў, 
ку ды яны хо чуць, і пра па ну ем не каль кі 
ва ры ян таў на вы бар».

«Каб «пра соў ваць» рэ гі ён, мы ства-
ры лі ін фа цэнтр. Ка лі нам тэ ле фа ну юць і 
хо чуць пра вес ці ней кае ме ра пры ем ства, 
то мы пра па ну ем ад но, дру гое. Транс парт 
трэ ба? Ка лі лас ка. І транс парт з на ша га 
ра ё на. На вош та з Мін ска браць? Тут трэ-
ба ўсё раз ві ваць. У ган ча роў бы ла ра ней 
пра ца толь кі на «Ду дут кі», а сён ня мы 
ста ім у чар зе па іх пра дук цыю», — з за-
хап лен нем ка жа Ана толь Га нец.

Ня мец кае вя сел ле 
ў бе ла рус кім сты лі

Сё ле та гас па да рам «Ган кі» да вя ло ся 
ла дзіць бе ла рус кае вя сел ле для нем-

цаў, бо ня вес та па хо дзі ла з Бе ла ру сі і 
жа да ла ажа ніц ца на ра дзі ме. Гос ці бы лі 
ў за ча ра ван ні ад вян чан ня ў Ра ка ве, ад 
аб ра да вых пе сень пад час свят ка ван ня 
ў ся дзі бе. Усе прос та пла ка лі ад за мі ла-
ван ня. Ад нем цаў па сту пі ла за яў ка і на 
на ступ ны год на па доб нае вя сел ле — так 
ім спа да ба ла ся ўсім. Вось вам і пра ца на 
імідж кра і ны.

І зу сім ін шая спра ва — на ступ нае: 
«Ты дзень та му зу сім вы пад ко ва 
ўба чыў за во сем кі ла мет раў ад 
Мін ска зна кі «Аг ра ся дзі ба». Па-
ехаў па іх. І пры ехаў да вя лі ка-
га ка тэ джа ў вёс цы. Там над піс 
«VІP-са ўна». Я зай шоў і спы таў, 
ці мож на ў іх спы ніц ца. «Не, — ка-
жуць, — тут толь кі са ўна. Ні ко га 
на ноч не па кі да ем». Пы та ю ся, 
коль кі каш туе. «200 до ла раў у 
га дзі ну. А ў вы хад ныя — 250», — 
ад каз ва юць. Не аб ход на гэ та ўсё 
раз мя жоў ваць — ту рызм і зда чу 
ў на ём са ўны. Ёсць жа роз ні ца: 
пла ціць ад ну ба за вую ве лі чы ню ў 
год ці вы плач ваць усе па да ткі», — 
не за да во ле на за ўва жае гас па дар 
аг ра ся дзі бы.

Трэ ба вы ка рыс тоў ваць 
усе маг чы мас ці

Раз віц цё на ват ад ной аг ра ся-
дзі бы мо жа па спры яць раз віц цю мно гіх 
ін шых сфер дзей нас ці ў ра ё не. На прык-
лад, гас па да рам «Ган кі» ня ма ка лі зай-
мац ца вы рошч ван нем свай го ўра джаю, 
а кар міць жа лю дзей трэ ба. «Ле тась я 
пры ехаў да ад на го мяс цо ва га фер ме ра 
і ска заў, што мы хо чам ку піць буль бу. 
Умоў на ка жу чы, яна для ўсіх каш та ва ла 
1300 за кі ла грам, а мы пра па на ва лі за 
750-800 руб лёў даць нам ад ра зу 22 то-
ны. І фер мер па га дзіў ся, бо для яго гэ та 
больш вы гад на. Ця пер ён ужо сам тэ ле-
фа нуе і пы та ец ца, коль кі бу дзем браць», 
— ад кры вае сак рэ ты Ана толь Га нец.

Га лоў нае — знай сці ся бе
«Крэ ды ты на раз віц цё аг ра ся дзі бы 

да юць прак тыч на ўсім, хто жа дае. Га лоў-
нае — да ка заць пра цоў най гру пе, якая 
пры мае ра шэн не, што ідэя аку піц ца. 
Для гэ та га трэ ба доб ра рас пра ца ваць 
біз нес-план, — тлу ма чыць Пётр Бі бік, 
на мес нік стар шы ні Ва ло жын ска га рай-
вы кан ка ма. — Ад маў ля ем вель мі рэд ка 
ў атры ман ні крэ ды ту. Бы вае і та кое, што 
крэ дыт атры ма юць, па бу ду юць штось ці, 
а пас ля не едуць да іх лю дзі — і ўсё. Зна-
чыць, не знай шлі ся бе, дрэн на пра ду ма лі 
сваю ідэю. У ра ё не за рэ гіст ра ва ны 24 
аг ра ся дзі бы. З іх па спя хо ва функ цы я нуе 
толь кі 12, ас тат нія — у ста дыі раз віц ця». 
На га да ем, што Бе ла грап рам банк, які вы-
зна ча ны для пад трым кі аг ра эка ту рыз му 
Ука зам Прэ зі дэн та №372, дае крэ ды ты ў 
су ме да 2000 ба за вых ве лі чынь на тэр-
мін да ся мі га доў з пра цэнт най стаў кай 
5% га да вых.

Не ўсё тое аг ра ся дзі ба, 
што на пры ро дзе

Гэ тая дум ка ў мя не з'я ві ла ся пас ля 
ві зі ту ў яшчэ ад но мес ца. Азда раў лен-
чы комп лекс «Са сно вая», які на ле жыць 
ЧУП «Азя рэц кі-Аг ра», без умоў на, зна хо-
дзіц ца ў жы ва піс ным ляс ку. Але ж вы со-
кі жа лез ны плот, вы кла дзе ныя пліт кай 
ву лі цы з бар дзю ра мі свед чаць аб тым, 
што гэ та не аг ра ся дзі ба. На ват вы дат-
ныя драў ля ныя да мы не змо гуць мя не 
пе ра ка наць у ад ва рот ным.

«Тут вель мі пры го жыя, утуль ныя 
гас ці ніч ныя ну ма ры. Асноў ны кі ру нак 
— ся мей ны ад па чы нак. Час та пры яз-
джа юць да нас на вы хад ныя. Ха це лі 
зра біць гас па дар чы двор, але ж ад яго 
быў бы не пры ем ны пах», — рас каз вае 
ды рэк тар «Азя рэц кі-Аг ра» Ні на Жа-
ляз но ва. Па ста ян ная на ша чы тач ка, 
якая вель мі лю біць бе ла рус кую мо ву і 
доб ра на ёй раз маў ляе, імк ну ла ся мне 
да вес ці, што гэ ты комп лекс так са ма 
ад но сіц ца да аг ра ту рыз му. Ад нак я 
за стаў ся пры сва ім мер ка ван ні. Па ду-
май це са мі: ка лі ся род пры ро ды з'яў ля-
юц ца за ліш нія вы го ды цы ві лі за цыі, ка лі 
нель га прай сці ся па зям лі, а толь кі па 
пліт цы, не бу дзе ад чу ван ня да лу ча нас-
ці да сель ска га ду ху. Мне зда ец ца, што 
трэ ба яшчэ раз мя жоў ваць па доб ныя 
комп лек сы, якія так са ма вы кон ва юць 
сваю функ цыю, і са праўд ныя аг ра ся дзі-
бы. Та му, ка лі вы за хо ча це рас па чаць 
сваю «аг ра ся дзіб ную» спра ву, доб ра 
ўсё пра ду май це. Знай дзі це «фіш ку» і 
не імк ні це ся да ча гось ці вель мі вя лі ка-
га: лепш утуль насць і на ту раль насць.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
фо та аў та ра.

Ва ло жын скі, Сма ля віц кі ра ё ны.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Вось сён ня не каль кі ча ла век пра сі лі ся 
ў наш ка лек тыў. На огул пра ца ўлад ка вац ца 
ў рай цэнт ры цяж ка. Ды і хто змо жа столь кі 
пла ціць? Мы бя ром толь кі тых, хто мо жа пра-
ца ваць за тра іх. І ра бо чыя з за да валь нен нем 
вы хо дзяць на пра цу па вы хад ных, на ват про-
сяць: маў ляў, толь кі дай це што ра біць — вы-
ка на ем. Пры гэ тым да якас ці ні я кіх прэ тэн зій. 
Так, ёсць у нас і не ка то рыя з тых, хто пры ехаў 
з Ра сіі. Та кіх бя ром, ка лі ёсць у іх па слу гах 
па трэ ба, — пра цяг вае бу даў нік.

Па вы ні ках ім пра ві за ва на га «па ся джэн-
ня» ў ад ной з ква тэр до ма бы ло вы ра ша на, 
што яго аба вяз ко ва поў нас цю «да вя дуць да 
ро зу му» ўжо ў гэ тым ме ся цы.

Чле наў ра бо чай гру пы здзі ві ла, што, 
згод на з пра ек там, на пер шым па вер се 
на ло джы ях уста ноў ле ны ра шот кі, дзве ры 
пры ўва хо дзе ў ква тэ ры — ме та ліч ныя, а 
пад ло гі — драў ля ныя. І ўся гэ тая «кру ціз на» 
на кош це квад рат на га мет ра прак тыч на не 
ад бі ла ся, бо пра ект ты па вы. На конт тых 
жа ме та ліч ных дзвя рэй і ін ша га — улі чы лі 
па жа дан ні бу ду чых на ва сё лаў. «Квад рат», 
па вод ле слоў кі раў ні ка КУП упраў лен ня 
ка пі таль на га бу даў ніц тва рай вы кан ка ма, 
каш туе ка ля 6,1 міль ё на руб лёў.

У Ор шы чле ны гру пы на ве да лі дом, які 
бу дуе льно кам бі нат для сва іх пра цаў ні коў. 
«Ня ма фі нан са ван ня» — тая ж пры чы на 
даў га бу ду. Ві цеб скай фір ме, якая ўзвя ла 
«ка роб ку» до ма, за па зы чы лі па роз ных 
ацэн ках ад 2 да 3 міль яр даў руб лёў. Увод 
у экс плу а та цыю до ма вы шы нёй у 8-10 па-
вер хаў так са ма пла на ваў ся на ве ра сень, а 
ўзво дзіць яго па ча лі ле тась у са ка ві ку.

Па вод ле слоў прад стаў ні ка за каз чы ка 
бу даў ніц тва — прад пры ем ства «Ар шан скі 
льно кам бі нат», для за вяр шэн ня ўсіх ра бот 
трэ ба яшчэ 28 міль яр даў руб лёў, а вы дат ка-
ва лі ка ля 26 міль яр даў. Зра зу ме ла, дом на 
90 ква тэр, з фір мен най кра май на пер шым 

па вер се, бу дзе да бу да ва ны, ка лі прад пры-
ем ства зной дзе гро шы... А па куль што ка ля 
до ма на ву лі цы Са вец кая пра стой вае ве жа-
вы кран, ра бо чых на аб' ек це ня ма.

Экс пе ры мен таль ны 
«цёп лы» дом 

У Ві цеб ску чле ны гру пы на ве да лі два да-
мы. Пер шы — на 188 ква тэр у но вым спаль-
ным ра ё не на ўскра і не аб лас но га цэнт ра. За-
раз тут пра цу юць 300 ча ла век у дзве зме ны. 
Так, здаць свое ча со ва дом не па спе лі, але 
ўжо хут ка бу даў ні кі ад сюль сы дуць. Квад-
рат ны метр для тых, хто атры маў іль гот ныя 
крэ ды ты, каш туе 6,8 міль ё на руб лёў.

На ступ ны 5-па вяр хо вы ман сард ны 
60-ква тэр ны дом — уні каль ны: апа луб ка 

пас ля вы ка нан ня бе тон ных ра бот за ста ец-
ца ўнут ры. Гэ та, без умоў на, ад бі ва ец ца на 
ца не бу даў ніц тва. Але, як па тлу ма чы лі спе-
цы я ліс ты, бу ды нак за хоў вае больш цяп ла. 
Экс пе ры мен таль ны — пер шы ў воб лас ці 
та кі дом — бу дуе пры ват ная фір ма. Ква тэ ру 
тут мож на ку піць па ры нач най ца не. Ча му 
дом яшчэ не за се ле ны? Тым больш што зна-
хо дзіц ца ў вель мі пры ваб ным мес цы: по бач 
са док, дзі ця чая па лі клі ні ка, не да лё ка га лоў-
ная пло шча го ра да. Як рас тлу ма чыў прад-
стаў нік за каз чы ка-пад рад чы ка бу даў ніц тва, 
каб усё да ра біць, ня даў на ўзя лі крэ дыт. 
І ў каст рыч ні ку «кроў з но су, а дом бу дзе 
зда дзе ны «пад ключ». Ці ка ва, што, ня гле-
дзя чы на эліт насць, «квад рат» каш туе менш 
за 1,2 ты ся чы до ла раў.

Аляк сандр Сон цаў, на мес нік ге не раль на-
га ды рэк та ра прад пры ем ства «Га лоў дзярж-
бу дэкс пер ты за», член ра бо чай гру пы, якая 
ад соч вае стан спраў па жыл лё вых даў га бу-
дах у Ві цеб скай воб лас ці, ад каз ва ю чы на 
пы тан ні ка рэс пан дэн та «Звяз ды», ад зна-
чыў, што ў мі ну лы раз ма ні то рынг праб лем-
ных да моў пра во дзіў ся ў жніў ні. Чар го вая 
«пра вер ка» зроб ле на, каб вы свет ліць, што 
змя ні ла ся, вы зна чыць на мес цы з удзе лам 
усіх за ці каў ле ных ба коў кан крэт ныя тэр мі-
ны за вяр шэн ня даў га бу ду.

— На вед ва ем аб' ек ты, якія не ўпі са лі ся ў 
гра фік зда чы. Гэ та кант роль ная пра вер ка, 
— ска заў ён. — Бу дзем і на да лей са чыць 
за вы ка нан нем аба вя за цель стваў па ўво-
дзе жыл ля. Праб ле мы Ві цеб скай воб лас ці 
ў гэ тым пы тан ні асаб лі ва не ад роз ні ва юц ца 
ад ты по вых па кра і не: ня ма фі нан са ван ня, 
за трым кі крэ ды та ван ня...

Па апош няй ін фар ма цыі, у Пры дзвін скім 
краі за ста лі ся 23 жыл лё выя даў га бу ды.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Фо та аў та ра.

Та ла чын — Ор ша — Ві цебск.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. 
№ 140 в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функ-
ции заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, пред-
шествующих опубликованию настоящей декларации, с указанием 
фактических сроков строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичу-
рина, д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 
– 27 мес., пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 
мес., ул. Панченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Объединение осуществляет строительство объекта «Строи-
тельство многоквартирных жилых домов типовых потребитель-
ских качеств №№ 9, 11 (по генплану) со встроенно-пристроенными 
помещениями в жилом квартале в границах ул. Янковского – 
ул. Горецкого – ул. Проектируемой». Жилой дом № 11 по генплану.

Свидетельство (удостоверение) № 500/938-4189 о государственной 
регистрации создания земельного участка и возникновения права 
пользования на него от 11 ноября 2011 года.

Земельный участок площадью 0,1464 га. Проектом предусмотрено 
устройство подъездов, пешеходных связей, установка малых архитек-
турных форм, озеленение, организация детских игровых, спортивных, 
хозяйственных площадок.

Проектом предусматривается строительство крупнопанельного, одно-
секционного, 18-этажного, 112-квартирного жилого дома в конструкциях 
серии М 111-90 со встроенными помещениями отделения банка.

Начало строительства жилого дома – июнь 2013 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС 

– октябрь 2014 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке 

государственную экспертизу от 26.05.2011 № 387-60/11 с дополнени-
ем № 02-1154 от 16.06.2011.

Договоры создания объекта долевого строительства будут заклю-
чаться с гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, но желающими их улучшить на строительство квартир № 1, 
№ 2, № 7, № 8, № 9, № 14, № 15, № 16, № 21,№ 22, № 23, № 28, № 29, 
№ 30, № 35.

Предметом договора будет являться строительство жилого поме-
щения. 

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений с учетом выполнения внутренних отделочных работ в теку-
щих ценах составляет:

14 643 796 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
14 234 165 руб. – на 2-комнатные квартиры; 
13 824 534 руб. – на 3-комнатные квартиры.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные 
лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, крыша, технические этажи и подвал, другие места общественного 
пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механи-
ческое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находя-
щееся за пределами или внутри жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от 10.04.2013 № 120С-04-13, ген-
подрядчик – ОАО «МАПИД». 

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут прини-
маться (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры созда-
ния объекта долевого строительства будут заключаться через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную 
декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их 
представителями, действующими на основании доверенности, оформ-
ленной в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский

15 октября 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Полесьежилстрой».

Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав и утверждении устава общества в новой редакции.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для предста-

вителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 09.10.2013 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Совет директоров. УНП 200050191

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2 по генплану 
со встроенными помещениями административно-общественного 

назначения и гаражом-стоянкой № 3 по г/п в квартале 
ул. Щорса–пр. Дзержинского на земельном участке 2,0 га 

с установкой индивидуального источника теплоснабжения. 
Жилой дом № 2 по генплану». (3 пусковой комплекс) в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 18 февраля 2012 года:

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых по-
мещений № 125, № 132, № 169, № 193, № 205, № 206 без выполнения 
внутренних отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в текущих ценах составляет: 1-комнатных 
квартир – 14 551 674 рубля, 2-комнатных квартир – 14 053 533 рубля, 
3-комнатных квартир – 13 555 393 рубля.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься 
(регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календар-
ных дней после опубликования настоящих изменений в проектную 
декларацию в кабинете 105 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А 
непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их пред-
ставителями, действующими на основании доверенности, оформленной 
в установленном законодательством порядке. 

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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БІЗ НЕС ДЛЯ ДУ ШЫ

ЦэныЦэны  ��

Та рыф на цяп ло і га ра чую ва ду 
па вя лі чыў ся на 3%

Пра гэ та га во рыц ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў № 849, што 
афі цый на апуб лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр-
нэт-пар та ле.

Та кім чы нам, та ры фы на цеп ла вую энер гію для па трэб ацяп лен ня 
і га ра ча га во да за бес пя чэн ня ўзрас лі з пачатку каст рыч ні ка на 3% да 
70 898,5 руб ля за 1 Гкал. Гэ тым да ку мен там па ста но вы вы зна ча юц ца 
но выя та ры фы на пры род ны і звад ка ва ны газ. 

Ця пер кошт пры род на га га зу, што вы ка рыс тоў ва ец ца ў жы лых да мах 
і ква тэ рах, а так са ма ў са до вых да мах (да чах) чле наў са доў ніц кіх та ва-
рыст ваў з уста ля ва ны мі пры бо ра мі ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду га зу, 
пры на яў нас ці ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп ляль ных пры бо раў і га за вых 
во да на гра валь ні каў скла дае 404,3 руб ля за 1 куб.м у ацяп ляль ны пе ры яд 
і 1 232,4 руб ля за 1 «куб» — у лет ні. Для жыл ля, не аб ста ля ва на га пры-
бо ра мі ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду га зу, та рыф з ад на го жы ха ра за 
ме сяц уста ноў ле ны ў па ме ры 9 850 руб лёў пры на яў нас ці га за вай плі ты і 
цэнт ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн ня або ін ды ві ду аль на га во да-
на гра валь ні ка (за вы клю чэн нем га за ва га). У вы пад ку на яў нас ці га за вай 
плі ты і га за ва га во да на гра валь ні ка (пры ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня) та рыф скла дае 28 350 руб лёў. Да 16 ты сяч 
па вя лі чыў ся та рыф на газ пры на яў нас ці га за вай плі ты і ад сут нас ці цэнт-
ра лі за ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн ня і га за ва га во да на гра валь ні ка.

Па мя ня лі ся і та ры фы на звад ка ва ны газ, які вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
жы лых да мах і ква тэ рах. На газ звад ка ва ны, які вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
жы лых да мах і ква тэ рах з уста ля ва ны мі пры бо ра мі ін ды ві ду аль на га 
ўлі ку рас хо ду га зу, пры на яў нас ці ін ды ві ду аль ных га за вых ацяп ляль ных 
пры бо раў і (або) га за вых во да на гра валь ні каў та рыф скла дзе ў ацяп-
ляль ны пе ры яд 7 360,7 руб ля за 1 куб.м, у лет ні пе ры яд — 3 286,3 руб ля; 
пры ад сут нас ці ін ды ві ду аль ных ацяп ляль ных пры бо раў та рыф скла дзе 
3 286,3 руб ля за 1 куб.м не за леж на ад ацяп ляль на га пе ры я ду.

Па да ра жэў у каст рыч ні ку і звад ка ва ны газ у ба ло нах. Ця пер кі-
ла грам та ко га па лі ва каш туе 2 700 руб лёў, а ба лон ва гой 21 кг — 
56 700 руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ЧЫМ ПРЫ ЧЫ НА 
ДАЎ ГА БУ ДУ? Бя ром толь кі тых, хто мо жа 

пра ца ваць за тра іх. 
І ра бо чыя з за да валь нен нем 

вы хо дзяць на пра цу 
па вы хад ных, на ват про сяць: 

маў ляў, толь кі дай це 
што ра біць — вы ка на ем. 

Пры гэ тым да якас ці 
ні я кіх прэ тэн зій. 

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

ЗА ТРЫ МА ЛІ 14-ГА ДО ВА ГА 
НЕЦВЯРОЗАГА СКУ ТА РЫС ТА

Мі лі цы я не ры з па труль най ма шы ны ДАІ за ўва жы лі пад лет ка, які 
ехаў на ску та ры без шле ма ў вёс цы Пес кі Бя ро заў ска га ра ё на. 

Яму за га да лі спы ніц ца, але хло пец пад даў га зу і спра ба ваў 
уця чы. Праў да, ён не спра віў ся з кі ра ван нем, з'е хаў у кю вет, кі нуў 
ску тар і па бег. Ды да лё ка не ўцёк. Вы свет лі ла ся, што ва дзі цель, 
14-га до вы мяс цо вы жы хар, пра воў на кі ра ван не, вя до ма, не мае. 
Да та го ж ён быў п'я ны. Ма тэ ры я лы на кі роў цу і яго баць коў пе ра-
да дзе ны ў ін спек цыю па спра вах не паў на лет ніх.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Ана толь Га нец.Ана толь Га нец.

Ні на Жа ляз но ва.Ні на Жа ляз но ва.
У аг ра ся дзі бе «Ган ка» ад да юць пе ра ва гу ак тыў на му ад па чын ку: У аг ра ся дзі бе «Ган ка» ад да юць пе ра ва гу ак тыў на му ад па чын ку: 
сё ле та вы ра шы лі на ват ства рыць «вя ро вач ны га ра док».сё ле та вы ра шы лі на ват ства рыць «вя ро вач ны га ра док».

Дом у Ор шы.Дом у Ор шы.

Дом у Ві цеб ску.


