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ПА ЛЯ ВАН НЕ ПРЫ НО СІЦЬ ДА ХО ДЫ
Па ляў ні чыя гас па дар кі Мін ляс га са ка рыс та юц ца ўсё 
боль шай па пу ляр нас цю як у бе ла рус кіх, так і ў за меж-
ных па ляў ні чых. За сту дзень—жні вень да хо ды ляс га-
саў ад па ляў ні ча гас па дар чай дзей нас ці па вя лі чы лі ся ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным ле таш нім пе ры я дам больш 
чым на 26 пра цэн таў.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства, больш за ін шых 
на па ляў ні чым ту рыз ме змаг лі за ра біць ляс га сы Мін скай воб-
лас ці — 3,742 млрд руб лёў пры пла не 2,4 млрд, а так са ма 
Ві цеб скай воб лас ці — 2,5 млрд руб лёў пры пла не 2,12 млрд. 
Най мен шыя да хо ды атры ма ны ў па ляў ні чых гас па дар ках Го-
мель скай воб лас ці, але пры гэ тым больш, чым за пла на ва на, 
— 1,38 млрд руб лёў пры пла не 867 млн руб лёў.

Ад за меж на га па ляў ні ча га ту рыз му ляс га сы атры ма-
лі амаль 3,85 млрд руб лёў пры за пла на ва ных 2,37 млрд 
руб лёў. Най боль шы да ход за меж ныя па ляў ні чыя пры нес лі 
гас па дар кам Ві цеб скай і Брэсц кай аб лас цей. Менш, чым 
за пла на ва на, у гэ тым кі рун ку змаг лі за ра біць па ляў ні чыя 
гас па дар кі Гро дзен скай воб лас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА СВЯ ЦІ ЛІ Ў КА ДЭ ТЫ
У Мін скім аб лас ным ка дэц кім ву чы лі шчы, што ў Слуц-
ку, ад бы ло ся «Па свя чэн не ў ка дэ ты». Пад час ме ра-
пры ем ства на віч кі, якія сё ле та пры ня ты на ву чо бу, да-
лі ўра чыс тую клят ву ка дэ та ў пры сут нас ці ра вес ні каў, 
ста рэй шых та ва ры шаў, пе да го гаў і баць коў.

Пер шыя па го ны ім уру чы лі ве тэ ра ны Уз бро е ных Сіл, кі-
раў ні кі аб лас ных і ра ён ных ад дзе лаў сі ла вых ве дам стваў.

Сё ле та ка дэц кая сям'я па поў ні ла ся 72-а но вы мі на ву чэн-
ца мі, ся род якіх 11 — сі ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся без апе кі 
баць коў. Сён ня ў на ву чаль най уста но ве 225 вы ха ван цаў, 
у тым лі ку 38 дзяў чат. Сё ле та з ву чы лі шча вый шла 46 вы-
пуск ні коў, 19 з іх пра цяг ва юць на ву чан не ў Ва ен най ака дэ міі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ака дэ міі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, 
Ін сты ту це па гра ніч най служ бы. Шэсць ча ла век атрым лі ва-
юць аду ка цыю ў гра ма дзян скіх вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах, 18 — у ся рэд ніх спе цы яль ных, 3 пра хо дзяць служ-
бу ў ор га нах Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗДА ВАЙ ЦЕ ДЗЯ СЯТ КI I ДВАЦ ЦАТ КI
Пра цяг ва ец ца аб мен банк нот на мi на лам 10 i 20 руб лёў 
уз ору 2000 го да, па ве дам ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi 
i гра мад скiх су вя зяў га лоў на га бан ка кра i ны.

«Ця пер аб мя няць банк но ты гэ тых на мi на лаў мож на без 
аб ме жа ван няў i без збi ран ня ка мi сiй на га ўзна га ро джан ня ў 
лю бой су ме, крат най 50 руб лям, толь кi ў струк тур ных пад-
раз дзя лен нях На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лi кi Бе ла русь», 
— на гад ва юць спе цы я лiс ты Нац бан ка. З 1 кра са вi ка 2014 
го да банк но ты на мi на лам 10 i 20 руб лёў бу дуць вы клю ча ны 
са зва ро ту i ста нуць лi чыц ца не са праўд ны мi.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

ТЭ ЛЕ ФОН ДА РА ЖЭЙ ШЫ ЗА ЖЫЦ ЦЁ?
53-га до вы жы хар вёс кі Ра ма на ві чы, ка лі вы цяг ваў 
вяд ро са звы чай на га вяс ко ва га ка ло дзе жа, вы пад ко ва 
ўпус ціў ту ды ма біль ны тэ ле фон. 

Муж чы на вы ра шыў са ма стой на да стаць га джэт і па ме-
та ліч ным лан цу гу спус ціў ся на глы бі ню ка ля 20 мет раў. Да-
рэ чы, уз ро вень ва ды ў ка ло дзе жы скла даў уся го 20 сан-
ты мет раў. Вы брац ца на зад ана ла гіч ным чы нам ака за ла ся 
не так прос та. Вы ра та валь ні кі пры да па мо зе аль пі нісц ка га 
рыш тун ку да ста лі муж чы ну з ка ло дзе жа і пе рад алі бры га дзе 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі, ня гле дзя чы на су пра ціў лен не 
гра ма дзя ні на. Фі зіч ных траў маў у вяс коў ца не зной дзе на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та МНС.

«ПЕ РА ХО ДЗЯ ЧАЯ» КВА ТЭ РА
28-га до вая мін чан ка зда ла ў на ём на пра цяг лы тэр мін 
трох па ка ё вую ква тэ ру на ву лі цы Ка мен на гор скай. 
Пры чым як мі ні мум... ча ты ры ра зы.

На па чат ку, як вы ні кае з ін фар ма цыі Фрун зен ска га РУ УС 
г. Мін ска, ква тэ ра бы ла зда дзе на ад ной з бу даў ні чых ар га-
ні за цый і там ужо пра жы ва лі чац вё ра ін ша га род ніх спе цы-
я ліс таў. Гас па ды ня квад рат ных мет раў, вы свет ліў шы, што 
ў дзён ны час за кон ныя жыль цы, як пра ві ла, зна хо дзяц ца 
на пра цы, па ча ла за пра шаць... но вых ква тэ раз дым шчы каў. 
На зы ва ла ся да во лі ўме ра ная ца на, а па тэн цы яль ным жыль-
цам пра па ноў ва ла ся ўнес ці пе рад апла ту ў па ме ры ад 250 
да 600 до ла раў. Пры гэ тым дзяў чы на абя ца ла, што жыл лё 
вы зва ляць праз ты дзень-дру гі. Але ка лі на ды хо дзіў пры-
зна ча ны час, звя зац ца з гас па ды няй ча мусь ці ста на ві ла ся 
праб ле ма тыч на. Яна або пе ра но сі ла тэр мі ны, або ўво гу ле не 
ад каз ва ла на зван кі. Праў да, ад на му на стой лі ва му клі ен ту 
гас па ды ня ква тэ ры ўсё ж да ла клю чы, якія... не па ды шлі да 
зам ка. За раз у мі лі цыю з за ява мі звяр ну лі ся ўжо чац вё ра 
пад ма ну тых. Ёсць пад ста вы мер ка ваць, што ста ла вя до ма 
яшчэ не пра ўсе «подз ві гі» па да зро най.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА ВІС НАД ПРЫ ПЯЦ ЦЮ
Уве ча ры не да лё ка ад Ма зы ра па мос це ру хаў ся 
«МАЗ-5551», на гру жа ны ку ку ру зай. 

У прэс-служ бе Го мель ска га ўпраў лен ня ДАІ па ве да мі лі, 
што рап там ма шы ну па вя ло і яна пра бі ла ка ля 20 мет раў ста-
лё ва га ад бой ні ка, по тым ме та ліч ную ага ро джу і спы ні ла ся 
на са мым краі мос та. 37-га до вы кі роў ца сам вы браў ся з ма-
шы ны, а «МАЗ» да вя ло ся ад во дзіць ад без да ні вы ра та валь-
ні кам. Су пра цоў ні кі Ма зыр ска га ад дзе ла па над звы чай ных 
сі ту а цы ях пры да па мо зе пад' ём на га кра на пе ра мяс ці лі гру-
за вы аў та ма біль, які на ле жыць ад на му з сель ска гас па дар-
чых прад пры ем стваў, на да рож ную па ла су і ад бук сі ра ва лі ў 
бяс печ нае мес ца. Па па пя рэд няй вер сіі, пры чы най ін цы дэн ту 
ста ла тэх ніч ная ня спраў насць аў та ма бі ля — а дак лад ней, 
ад мо ва ру ля во га кі ра ван ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

УГНАЎ, АД СЯ ДЗЕЎ, ВЫЙ ШАЎ, УГНАЎ...
Су пра цоў нi кi Пар ты зан ска га РУ УС ста лi цы за тры ма лi 
за ўгон «Мер се дэ са» 21-га до ва га мiн ча нi на, якi на днях 
вы зва лiў ся з мес цаў па збаў лен ня во лi, дзе ад бы ваў 
па ка ран не за ана ла гiч нае зла чын ства.

— Уве ча ры наш ге рой свят ка ваў з пры яце ля мi сваё «вы-
зва лен не». Ве ча ры ну вы ра шы лi скон чыць шпа цы рам. На 
ву лi цы Ваў пша са ва кам па нii на во чы па тра пiў пры пар ка ва ны 
«Мер се дэс». Ня даў нi зня во ле ны вы ра шыў пра дэ ман стра-
ваць свае «на вы кi»: па кор паў шы ся хвi лiн 15, ён пра вяр нуў 
адзiн з дзвяр ных зам коў лег ка вi ка. Не ўза ба ве кам па нiя 
пра доў жы ла пра гул ку па го ра дзе — толь кi ўжо на ко лах, — 
рас ка за ла прэс-афi цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мiн ска Ган на 
Чыж-Лi таш. — За над та рэз кая ма не ра кi ра ван ня аў та ма бi-
лем пры цяг ну ла ўва гу су пра цоў нi каў Дзяр жаў та iнс пек цыi. 
Ця гам не каль кiх хвi лiн мi лi цы я не ры пра сле да ва лi па да зро ны 
«Мер се дэс». Ад нак пас ля чар го ва га рэз ка га ма неў ру ма шы-
на спы нi ла ся, а ма ла дыя лю дзi, што бы лi ў са ло не, кi ну лi ся 
бег чы. Iх да гна лi ўжо ў су сед нiм два ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З кож ным го дам Бе ла русь і Ка зах-
стан звяз вае ўсё больш фор маў 
су пра цоў ніц тва ў рам ках узя та га 
яшчэ ў 1990-х га дах кур су на стра-
тэ гіч нае парт нёр ства. Гэ ты курс 
аб' ек тыў на ад па вя дае ін та рэ сам 
абод вух ба коў.

Па-пер шае, моц ныя агуль ныя ўспа мі-
ны аб са вец кім мі ну лым, у якім жы ха ры 
Бе ла ру сі і Ка зах ста на ак тыў на ўза е ма-
дзей ні ча лі і ста ві лі ся з па ва гай адзін да 
ад на го. У вы ні ку ў кож най з кра ін ёсць 
ды яс па ра — бе ла рус кая ў Ка зах ста не і 
ка зах стан ская ў Бе ла ру сі, пры чым вель-
мі ак тыў ныя.

Па-дру гое, пе рад Бе ла рус сю і Ка зах-
ста нам ста яць у мно гім па доб ныя за да-
чы — ма дэр ні за ваць эка но мі ку, іду чы 
па шля ху ўзмац нен ня ары ен та ва на га на 
экс парт су час на га пра мыс ло ва га сек-
та ра і вы вод зя чы на су свет ны ўзро вень 
пра дук цый нас ці сель скую гас па дар ку. 
Ра зам гэ та ра біць ляг чэй, у су вя зі з чым 
прэ зі дэн та мі Бе ла ру сі і Ка зах ста на бы ло 
пры ня та ра шэн не су стра кац ца раз на 
год, каб кант ра ля ваць па ра дак рэа лі за-
цыі гэ тай пер ша рад най за да чы.

Па-трэ цяе, эка но мі кі дзвюх кра ін мі-
ні маль на кан ку ры ру юць, уза ем на да-

паў ня ючы ад на ад ну. Да стат ко ва вя лі кі 
спектр бе ла рус кіх та ва раў не вы раб-
ля ец ца ў Ка зах ста не і на ад ва рот, што 
да зва ляе раз ві ваць знеш ні ган даль, не 
кан флік ту ю чы. Асаб лі вае зна чэн не для 
Бе ла ру сі ма юць ба га тыя за па сы вы кап-
няў у не трах Ка зах ста на. Рост экс пар ту 
ка рыс ных вы кап няў уяў ляе ін та рэс для 
бе ла рус кай апра цоў чай пра мыс ло вас-
ці, якая мае па трэ бу ў ім парт най сы-
ра ві не.

Па-чац вёр тае, аб' ек тыў на іс ну ю чыя 
пад ста вы для су пра цоў ніц тва атры моў-
ва юць да дат ко вы ім пульс у рам ках ін тэ-
гра цый ных пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца 
на пост са вец кай пра сто ры. Ство ра ны 
Адзі ная эка на міч ная пра сто ра і Мыт ны 
са юз, па вы ша ец ца ўзро вень рэа лі за цыі 
пры ня тых ра шэн няў у СНД, ідуць кан-
струк тыў ныя пе ра мо вы аб ства рэн ні ў 
2015 го дзе Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за. Бе ла рус кія чы ноў ні кі пра цу юць 
по плеч з ка зах стан скі мі ў рам ках Еў ра-
зій скай эка на міч най ка мі сіі, вы зна ча ю-
чы важ ныя ас пек ты да лей ша га раз віц ця 
ін тэ гра цыі.

Па-пя тае, рос ту ўза е ма дзе ян ня са-
дзей ні чае і геа гра фіч нае ста но ві шча 
дзвюх кра ін. Праз Бе ла русь Ка зах стан 

мо жа па стаў ляць свае та ва ры на най-
буй ней шы ў све це ры нак ЕС, а Бе ла русь 
праз Ка зах стан мо жа раз ві ваць свой 
экс парт у на прам ку Кі тая, які з ча сам 
аба вяз ко ва ста не най буй ней шым рын-
кам у све це. У су вя зі з гэ тым вя лі кая 
ўва га сён ня на да ец ца раз віц цю су пра-
цоў ніц тва ў ла гіс ты цы.

Чар го вым эта пам у раз віц ці па зі тыў-
ных ста сун каў дзвюх кра ін стаў ві зіт кі-
раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы ў Аста ну 
3-4 каст рыч ні ка 2013 го да. У час бе ла-
рус ка-ка зах стан скіх пе ра га во раў Нур-
сул тан На за рба еў ад зна чыў, што ганд-
лё ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва дзвюх 
кра ін раз ві ва ец ца ды на міч на. Пры гэ тым 
ся род кра ін СНД Ка зах стан з'яў ля ец ца 
для Бе ла ру сі трэ цім парт нё рам па аб'-
ёмах та ва ра аба ро ту.

Асвят ліў Прэ зі дэнт Ка зах ста на і да-
сяг нен ні ў пра мыс ло вай ка а пе ра цыі. 
Сён ня ў Ка зах ста не пра цу юць 14 су-
мес ных прад пры ем стваў, у тым лі ку 
ў сфе ры вы твор час ці і збор кі кар' ер-
на-шах та вай тэх ні кі, збож жа ўбо рач-
ных кам бай наў, трак та роў, ру ха ві коў, 
ліф таў і ін шай тэх ні кі. Звяр нуў ува гу 
Нур сул тан На за рба еў і на па спя хо вую 
рэа лі за цыю су мес на га пра ек та «Ка зах-

стан ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль на-тэх-
на ла гіч ны парк сель ска гас па дар чай і 
ка му наль най тэх ні кі».

У сваю чар гу, Прэ зі дэнт Бе ла ру-
сі кан ста та ваў, што за апош нія га ды 
ба кам уда ло ся да сяг нуць ня дрэн ных 
вы ні каў у вы твор чай і на ву ко ва-тэх ніч-
най ка а пе ра цыі: «Ме на ві та та кое ўза-
е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва да зва-
ляе нам ра шаць за да чы па на сы чэн ні 
ўнут ра на га рын ку Мыт на га са ю за і ЕЭП 
улас ным пра дук там, па вы шэн ні кан ку-
рэн та здоль нас ці эка но мік, ства рэн ні 
пра цоў ных мес цаў».

Без умоў на, га лоў ным вы ні кам ві зі ту 
бе ла рус ка га кі раў ні ка дзяр жа вы ста ла 
пад пі сан не да рож най кар ты раз віц ця 
двух ба ко ва га ганд лё ва-эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва на 2014—2016 га ды. 
Яна да зво ліць па вы сіць та ва ра аба рот, 
які сё ле та кры ху па ні зіў ся, і да сяг нуць 
но вых перс пек тыў у ін тэ гра цыі пра мыс-
ло вых сек та раў дзвюх кра ін.

Аб тым, што бе ла рус ка-ка зах стан скія 
ад но сі ны звя за ны не толь кі з эка на міч-
ны мі ін та рэ са мі, свед чаць пра ек ты і па-
гад нен ні ў аду ка цый най сфе ры. Пад час 
ві зі ту ад бы ло ся ад крыц цё Ка зах стан ска-
бе ла рус ка га ву чэб на-вы твор ча га цэнт ра 

пад рых тоў кі і пе ра-
пад рых тоў кі ін жы-
нер ных кад раў пры 
Ка зах скім аг ра тэх-
ніч ным уні вер сі тэ це імя С. Сей фу лі на.

Бы ло так са ма пад пі са на па гад нен-
не аб су пра цоў ніц тве па між Ака дэ мі яй 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Ака дэ мі яй дзяр жаў на га кі-
ра ван ня пры Прэ зі дэн це Ка зах ста на. 
Бе ла рус кі Прэ зі дэнт, акра мя гэ та га, 
ад зна чыў не аб ход насць ак ты ві за цыі 
ра бо ты па ства рэн ні за пла на ва на га 
бе ла рус ка-ка зах стан ска га на ву ко ва-
прак тыч на га цэнт ра хі рур гіі і транс-
план та ло гіі.

У час ві зі ту кі раў ні кі дзяр жаў да мо ві-
лі ся так са ма ўма цоў ваць уза е ма дзе ян не 
ў на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры, у га лі не 
мір на га асва ен ня кас міч най пра сто ры, 
у аба рон най і ва ен на-тэх ніч най га лі нах, 
за клі ка лі дзе ла выя ко лы да боль шай 
ін вес ты цый най ак тыў нас ці на тэ ры то рыі 
дзвюх кра ін. Прай шлі па спя хо выя пе-
ра га во ры і па ін шых знач ных пы тан нях 
су пра цоў ніц тва.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук
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ГА РЫ ЗОНТ МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
ПА ВІН ША ВАЎ УЛА ДЗІ МІ РА ПУ ЦІ НА 

З ДНЁМ НА РА ДЖЭН НЯ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Прэ-
зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ула дзі мі ра Пу ці на з днём 
на ра джэн ня. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы.

«У Бе ла ру сі вы со ка цэ няць Ваш аса біс ты ўклад у раз віц цё са-
юз ніц кіх ад но сін і ўма ца ван не пра ве ра най ча сам друж бы па між 
брац кі мі на ро да мі дзвюх кра ін. Дзя ку ю чы Ва шай прын цы по вай 
па зі цыі пра даў жае па спя хо ва рэа лі зоў вац ца па тэн цы ял між дзяр-
жаў най ін тэ гра цыі ў Мыт ным са ю зе, а так са ма па чаў фар мі ра вац-
ца Еў ра зій скі эка на міч ны са юз», — ад зна ча ец ца ў він ша ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў упэў не насць, што да вер ны дыя лог 
і ў да лей шым бу дзе за ло гам кан струк тыў ных ра шэн няў і рэ аль ных 
вы ні каў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва і са юз на га бу даў ніц тва.

ПЕРСПЕКТЫЎНЫЯ ПЫ ТАН НІ 
ДВУХ БА КО ВА ГА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Па іні цы я ты ве бе ла рус ка га бо ку ад бы ла ся тэ ле фон ная раз-
мо ва прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча са стар шы-
нёй ура да Ра сіі Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра да. «Кі раў ні кі ўра даў аб мер ка ва лі 
бя гу чыя і перс пек тыў ныя пы тан ні двух ба ко ва га і шмат ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва», — удак лад ні лі ў прэс-служ бе.

Эка но міць энер га рэ сур сы 
— гэ та не толь кі ак ту аль-
на і су час на, але і над звы-
чай перс пек тыў на. Яшчэ 
раз, але ўжо ка пі таль на, 
па цвер дзіць гэ тую ак сі ё му 
па спра буе бу даў ніц тва трох 
энер га эфек тыў ных да моў у 
Мін ску і Грод не. Но вы пра-
ект Пра гра мы раз віц ця ААН 
і Гла баль на га эка на міч на га 
фон ду па ка жа, якія пе ра ва гі 
мае та кое жыл лё і якім чы-
нам яно кла по ціц ца пра наш 
кам форт сён ня і ма тэ ры яль-
ныя вы го ды — у бу ду чы ні.

Не каль кі со цень бе ла рус кіх 
сем' яў ужо ця пер жы вуць у 10 
част ко ва энер га эфек тыў ных да-
мах. Гэ та зна чыць, іх жыл лё аб-
ста ля ва на не ка то ры мі ін жы нер-
ны мі сіс тэ ма мі і тэх на ло гі я мі, якія 
вы ка рыс тоў ва юць кож ную ка ло-
рыю энер гіі і не да зва ля юць ёй 
сыс ці «на ні што». Аба пі ра ю чы ся 
на гэ ты до свед, ПРА АН і бе ла рус-
кія парт нё ры, ся род якіх Мі ніс тэр-
ства бу даў ніц тва і ар хі тэк ту ры, 

Мінп ры ро ды, ААТ «Ма під», ін сты-
тут «Грод наг ра ма дзянп ра ект», 
па чы на юць бу да ваць два да мы 
ў Мін ску і адзін — у Грод не, якія 
бу дуць вяр таць кож ную адзін ку 
па тра ча най элект ра энер гіі і вы-
ка рыс тоў ваць яе зноў ку.

Пра ек ты энер га эфек тыў ных 
да моў вы бра лі ты па выя, як і 90% 
сён няш няй ма са вай за бу до вы. 
Та кое ра шэн не апраўд ва ец ца 
на ступ ным: на ват пры эка ном-
ным бу даў ніц тве ёсць мес ца для 
па вы шэн ня энер га эфек тыў нас ці. 
Гэ тае жыл лё аб са лют на да ступ-
нае і без ані я кіх «пры ві ле яў».

Кам па нія-пад рад чык цал кам 
бу дуе но вы дом. Ужо на гэ тым 
эта пе па кла по цяц ца аб тым, 
каб пад час бу даў ніц тва вы ка-
рыс тоў ва лі ся най больш тры ва-
лыя і даў га веч ныя ма тэ ры я лы. 
Ары ен та цыя да моў у пра сто ры, 
вы бар ап ты маль най фор мы бу-
дын каў пры ня суць гэ тай спра ве 
да дат ко вы плён. Пас ля за меж-
ныя парт нё ры пач нуць аб ста-
лёў ваць шмат па вяр хо ві кі ка мер-
цый на вы гад ны мі тэх на ло гі я мі, 

якія знач на зні зяць спа жы ван не 
элект ра энер гіі. Па-пер шае, па-
леп шыц ца па вет ра аб мен у ква-
тэ рах за кошт пры му со вай уты-
лі за цыі вен ты ля цый на га цяп ла. 
Гэ та зна чыць, на грэ тае ба та рэ яй 
і жыц ця дзей нас цю ча ла ве ка па-
вет ра не вы ле ціць у акно, а ад-
дасць цяп ло для на грэ ву ва ды 
да пэў най тэм пе ра ту ры. Амаль 
тое ж са мае і з ка на лі за цый най 
ва дой. На да ху шмат па вяр хо ві ка 
ўста но вяць со неч ныя ба та рэі і ка-
лек та ры. Вы пра ца ва ная энер гія 
ад пер шых пой дзе на асвят лен-
не тэ ры то рыі ка ля до ма і мес цаў 
агуль на га ка ры стан ня, г.зн. лес-
віч ных пля цо вак, пад' ез даў. Дру-
гія — зноў жа — змо гуць да вес ці 
ва ду да па трэб най тэм пе ра ту ры 
ў га ра чым во да за бес пя чэн ні.

Па пя рэд нія раз лі кі эфек тыў-
нас ці гэ тых тэх на ло гій ужо ця-
пер мо гуць па ра да ваць па тэн цы-
яль ных гас па да роў. Мяр ку ец ца, 
што квад рат ны метр у «зя лё най» 
ква тэ ры бу дзе каш та ваць мак сі-
маль на на 15 пра цэн таў больш, 
чым у звы чай най. Эка но мія на 

спа жы ван ні энер гіі скла дзе мі ні-
мум 50 пра цэн таў. Сён ня гэ тыя 
ліч бы, мо жа, і не зу сім пе ра ка-
наў ча схі ля юць да вы ба ру «на 
перс пек ты ву». Ад нак трэ ба ўліч-
ваць, што не заў сё ды бе ла рус кае 
на сель ніц тва бу дзе аплач ваць 
толь кі 20 пра цэн таў кош ту ка му-
наль ны па слуг...

Сё лет няе бу даў ніц тва энер га-
эфек тыў на га жыл ля фі нан су юць 
Гла баль ны эка на міч ны фонд і 
ПРА АН. На гэ ты пра ект абедз ве 
ар га ні за цыі вы дзе лі лі па 4,5 млн і 
400 ты сяч до ла раў ад па вед на. Гэ-
та азна чае, што бу ду чыя ўла даль-
ні кі ква тэр на бу дуць свой кут па 
кош це звы чай на га жыл ля, але з 
не звы чай най на чын кай. Вя до ма, 
уся го тры да мы з на шмат зні жа-
ным спа жы ван нем энер гіі — не 
па на цэя для Бе ла ру сі. Але гэ та 
важ ны пер ша па чат ко вы крок, які 
да зво ліць ска ра ціць дыс тан цыю 
па між бе ла рус кі мі і еў ра пей скі мі 
стан дар та мі ў бу даў ніц тве.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ
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На па ся джэн нi ка ле гii Ка мi тэ та дзяр-
жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб-
лас цi аб мер ка ва ны ход вы ка нан ня 
сё лет ня га за дан ня па ўвод зе жы лых 
да моў. Пры гэ тым зроб ле на вы сно-
ва, што сi ту а цыя з якас цю бу даў нiц-
тва жыл ля вы му шае жа даць леп ша га. 
Пры чым тыя цi iн шыя не да роб кi аль бо 
яў ная хал ту ра час та вы яў ля юц ца толь кi 
пас ля пад пi сан ня ак та аб зда чы аб' ек та 
ў экс плу а та цыю.

Асаб лi вую за кла по ча насць вы клi кае пры-
ём ка жыл ля ў сель скай мяс цо вас цi. Вось якая 
сi ту а цыя скла ла ся, на прык лад, у вёс ках Ра ха-
вi чы i Су рын ка Сло нiм ска га ра ё на. 4 чэр ве ня 
г.г. ад па вед ная ка мi сiя пад пi са ла, а 28 чэр ве ня 
рай вы кан кам за цвер дзiў акт пры ём кi па трох 
з дзе ся цi жы лых да моў. Мож на свят ка ваць 
ува хо дзi ны? Дзе там... Праз тры ме ся цы, 19 
ве рас ня, су пра цоў нi кi Ка мi тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю воб лас цi на ве да лi зда дзе ныя ў экс-
плу а та цыю аб' ек ты i ўба чы лi, што жыць там...  
не маг чы ма, бо да мы не за бяс пе ча ны ва дой 
i ка на лi за цы яй. Акра мя та го, не за вер ша ны 
ра бо ты па вер ты каль най пла нi роў цы i доб ра-
ўпа рад ка ван нi, не вы ка на ны во да ад вод, што 
ро бiць праб ле ма тыч ным, асаб лi ва пры моц ных 
апад ках, до ступ да жыл ля i гас па дар чых па бу-
доў. У жы лых па мяш кан нях — сы расць i цвiль, 
гры бок, ад сла ен не фар ба ва га па крыц ця сцен 
i сто лi... I вось у та кiм ста не, пры не вы ка нан нi 
ўся го комп лек су ра бот, пра ду гле джа ных пра-
ек там, i не маг чы мас цi пра жы ван ня ў да мах 
чле ны ка мi сii... пад пi са лi акт пры ём кi аб' ек таў 
у экс плу а та цыю! Цi ка ва, па ста вi лi б яны «аў то-
гра фы» пад гэ тым да ку мен там, ка лi б спра ва 
ты чы ла ся iх улас ных ква тэр?

Шмат «ка ся коў» за ста ло ся i пас ля пры ём кi 
до ма па ву лi цы Агiн ска га ў аб лас ным цэнт ры 
(ЖБСК-419), дзе ген пад рад чы кам з'яў ля ла ся 

та ва рыст ва «Грод на жыл буд»: ня якас ны ман-
таж унут ры ква тэр ных элект ра шчы тоў, трэ-
шчы ны на мiж па ка ё вых i ўва ход ных дзвяр ных 
ка роб ках, а так са ма па тын коў цы на сце нах i ў 
вуг ла вых сты ках, шмат лi кiя дра пi ны на акон-
ных бло ках, дэ фар ма ван не ахоў ных ме та лiч-
ных ра шо так на акон ных бло ках пад ва лаў...

У га рад скiм па сёл ку Каз лоў шчы на Дзят-
лаў ска га ра ё на нар ма тыў ны тэр мiн бу даў нiц-
тва 20-ква тэр на га до ма (ЖБСК-3 «На дзея», 
пад рад чык — та ва рыст ва «Дзят ла ва рам-
буд») быў пе ра вы ша ны больш чым у ча ты ры 
ра зы — 35 ме ся цаў за мест вась мi. Сё ле та 
ў лi пе нi гэ ты шмат па кут ны аб' ект, на рэш-
це, уве дзе ны ў экс плу а та цыю. Але ў якiм 
ста не? На жаль, на дзея за бу доў шчы каў на 
на леж ную якасць ад дзе лач ных ра бот у ква-
тэ рах не спраў дзi ла ся. Пры ёмач ная ка мi сiя 
«не ўба чы ла», ад нак кант ра лё ры не маг лi 
не за ўва жыць i ня якас ную ўста ноў ку вок наў 
i мiж па ка ё вых дзвя рэй, i ўздуц це лi но ле у му, 
i ня роў нае аклей ван не шпа ле ра мi.

Так са ма з не да роб ка мi пры ня лi ў экс плу а-
та цыю i 26-ква тэр ны са цы яль ны дом у го ра-
дзе Бя ро заў ка Лiд ска га ра ё на. Не бы лi зман цi-
ра ва ны элект рыч ныя кан век та ры, у ква тэ рах 
ад на го з пад' ез даў ад сут нi ча лi плiн ту сы — не 
зра бi лi пла нi роў ку га зо наў, ня якас на вы ка на лi 

ас фаль та вае па крыц цё. Усё гэ та прый шло ся 
ўста ра няць, зноў жа, пас ля пад пi сан ня ак та 
ўво ду до ма ў экс плу а та цыю.

Да рэ чы, праб ле мы ўзнi ка юць i з... уста ра-
нен нем бу даў нi чых дэ фек таў. На прык лад, у 
Грод не (ЖБСК-376) у ква тэ рах бы лi вы яў ле ны 
цвiль на дзвя рах, трэ шчы ны па тын коў цы, ня-
якас на ўста ноў ле ны бал кон ныя ра мы i дзвяр-
ныя ка роб кi. Гэ тыя дэ фек ты не ад на ра зо ва 
па зна ча лi ся пiсь мо ва ў пры сут нас цi прад стаў-
нi ка ген пад рад най ар га нi за цыi (трэст «Грод-
на гар буд»), ад нак на пра ця гу амаль двух 
ме ся цаў пас ля зда чы до ма ў экс плу а та цыю 
нi чо га не ра бi ла ся. Та му жыль цы бы лi вы му-
ша ны звяр нуц ца на «га ра чую лi нiю» Ка мi тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю воб лас цi. I на ват пас ля 
на кi ра ван ня Ка мi тэ там у кан цы жнiў ня за ўваг 
па гэ тым до ме ў абл вы кан кам пад рад чык не 
пры сту пiў да ўста ра нен ня дэ фек таў.

За цяг ну ла ся пе ра пiс ка i на конт яшчэ ад-
на го до ма ў аб лас ным цэнт ры (ЖБСК-377), 
якi быў уве дзе ны ў экс плу а та цыю сё ле та ў лi-
пе нi. Ка мi тэт дзяр жаў на га кант ро лю воб лас цi 
на кi ра ваў у ад рас за каз чы ка i пад рад чы ка 
да ру чэн не па ўста ра нен нi не да ро бак. Атры-
ма лi ад за каз чы ка ад каз, быц цам у стар-
шы нi жыл лё ва га ка а пе ра ты ва прэ тэн зiй да 
ўпраў лен ня ка пi таль на га бу даў нiц тва гар вы-
кан ка ма ня ма. Пры гэ тым пад рад чык (ААТ 
«Грод нап рам буд») па цвер дзiў на яў насць не-
да ро бак i аба вя заў ся на вес цi па ра дак.

Да рэ чы, на па ся джэн нi ка ле гii Ка мi тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю Гро дзен скай воб лас-
цi ўзнiк лi пы тан нi не толь кi да за каз чы каў i 
пад рад чы каў бу даў нiц тва жыл ля, але i да 
iн спек цыi Дзярж буд наг ля ду. Ча му за ста ец ца 
маг чы май пры ём ка ў экс плу а та цыю да моў з 
дэ фек та мi? Ча му ня якас ная пра ца да лё ка не 
заў сё ды спы ня ец ца на ста дыi бу даў нiц тва?

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

РАСТУЦЬ ПА МЕ РЫ 
ЛЬГОТ НЫХ 
КРЭ ДЫ ТАЎ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
5,3 млн руб лёў — для раз лі ку мак сі маль на га 

па ме ру льгот на га крэ ды ту і ад на ра зо вай суб сі-
дыі на бу даў ніц тва (рэ кан струк цыю) або на быц цё 
жы ло га па мяш кан ня па крэ дыт ных да га во рах і 
ра шэн нях аб пра да стаў лен ні ад на ра зо вых суб-
сі дый, што за клю ча юц ца (пры ма юц ца) з 1 каст-
рыч ні ка 2013 го да, а так са ма для зме ны па ме ру 
ад кры тых крэ дыт ных лі ній па крэ дыт ных да га во-
рах, за клю ча ных з 15 ліс та па да 2012 го да па 30 
ве рас ня 2013 го да, з улі кам бу даў ні чай га тоў нас ці 
жы ло га до ма».

Іль гот ны крэ дыт на не ру хо масць, згод на з Ука зам 
№ 13, мо гуць атры маць ма ла за бяс пе ча ныя гра ма-
дзя не, шмат дзет ныя і ма ла дыя сем'і, вай скоў цы, 
«чар но быль цы», ін ва лі ды і не ка то рыя ін шыя са цы-
яль на не аба ро не ныя ка тэ го рыі гра ма дзян.

Акра мя гэ та га, па ста но вай Саў мі на № 854 вы зна-
ча ец ца, што ўмо вы атры ман ня льгот ных крэ ды таў 
чар га ві ка мі ў га ра дах-спа да рож ні ках пры раў ноў ва-
юц ца да ўмоў па льгот ным крэ ды та ван ні ў га ра дах 
з на сель ніц твам да 20 ты сяч ча ла век.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛічбаЛічба  ��
За ўсё рас пла ці лі ся

У ве рас ні зо ла та ва лют ныя рэ зер вы на шай кра і ны ў вы зна-
чэн ні Спе цы яль на га стан дар ту рас паў сюдж ван ня звес так 
МВФ ска ра ці лі ся на 313,7 млн до ла раў ЗША і, па вод ле 
па пя рэд ніх звес так, на 1 каст рыч ні ка скла лі 7,3877 млрд 
до ла раў у эк ві ва лен це.

Та кую ста тыс ты ку дае На цы я наль ны банк. Да рэ чы, у на цы я-
наль ным вы зна чэн ні аб' ём зо ла та ва лют ных рэ зер ваў ска ра ціў ся 
на 374,9 млн до ла раў і на 1 каст рыч ні ка склаў 8,0449 млрд. «Ска-
ра чэн не аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у асноў ным аб умоў ле на 
зні жэн нем ца ны на зо ла та на між на род ным рын ку каш тоў ных 
ме та лаў, а так са ма па га шэн нем На цы я наль ным бан кам і ўра дам 
знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це, якія 
ў ве рас ні гэ та га го да бы лі вы ка на ны ў поў ным аб' ёме. Пад тры-
ман ню аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў спры я ла раз мя шчэн не 
ва лют ных аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан саў на ўнут ра ным рын ку 
кра і ны», — тлу ма чаць у га лоў ным бан ку кра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

СвяткуемСвяткуем  ��

ЗА ШЧАС ЦЕМ НА ЎЗДА ГОН
У Мін ску прай шлі гон кі на лі му зі нах. Ды не прос тыя, а ся мей-
ныя. Удзель ні кі пра ек та «Ся мей ныя гон кі-2013», зла джа на га 
за баў ляль ным пар та лам prazdnіk.by вось ужо ў сё мы раз, 
атры ма лі маг чы масць яшчэ раз уз га даць і з га ла вой аку нуц-
ца ў вя сель ную ат мас фе ру, па гля дзець ад но на ад на го за ка-
ха ны мі ва чы ма і па ка заць, што по быт — не пе ра шко да для 
са праўд ных па чуц цяў, ад чу ван ня шчас ця і пры га жос ці.

Па вод ле слоў ар га ні за та раў пра ек та, асноў ная яго ідэя ў тым, 
каб, з ад на го бо ку, пры цяг нуць ува гу да праб лем сям'і і шлю бу, 
а з дру го га — пра па ган да ваць ся мей ныя каш тоў нас ці ся род ужо 
афі цый на за рэ гіст ра ва ных пар і тых, хто толь кі пла нуе ства рыць 
улас ную «ячэй ку гра мад ства».

6 каст рыч ні ка 20 вя сё лых, жыц ця ра дас ных і ак тыў ных сем' яў 
са «ста жам» ад не каль кіх ме ся цаў да 15 га доў пра еха лі кар тэ жам 
прак тыч на па ўсёй ста лі цы. Па да ро зе му жы і жон кі ад зна ча лі ся 
ў пэў ных «кроп ках на кар це». Там яны вы кон ва лі раз на стай ныя 
за дан ні, пра яў ля ю чы дзе кем лі васць, а дзе цу ды спры ту. Але са-
мае га лоў нае ад чу ван не ад пра ек та, пры зна юц ца ўдзель ні кі, — 
не ве ра год ны эма цы я наль ны ўздым, ус плёск энер гіі і маг чы масць 
«раз ма ля ваць» шэ рыя во сень скія буд ні яр кі мі фар ба мі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ЖыллёЖыллё  ��

ЗНОЎ «НА КА СЯ ЧЫ ЛI»...
Бу дын кi пры ня лi ў экс плу а та цыю, але жыць там... нель га

ДОМ, ЯКІ САМ СЯ БЕ ГРЭЕ

Пры не вы ка нан нi ўся го комп лек су 
ра бот, пра ду гле джа ных пра ек там, 
i не маг чы мас цi пра жы ван ня ў 
да мах чле ны ка мi сii... пад пi са лi акт 
пры ём кi аб' ек таў у экс плу а та цыю! 
Цi ка ва, па ста вi лi б яны «аў то гра фы» 
пад гэ тым да ку мен там, ка лi б спра ва 
ты чы ла ся iх улас ных ква тэр?

Бе ла рус банк па вя ліч вае 
пра цэнт ныя стаў кі па ўкла дах

Найбуй ней шы банк кра і ны з 4 каст рыч ні ка змя ніў пра цэнт-
ную стаў ку па бан каў скіх тэр мі но вых укла дах (дэ па зі тах) 
і сер ты фі ка тах у бе ла рус кіх руб лях для но вых клі ен таў, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Ця пер дэ па зіт «Га ран та ва ны пры бы так» на 35 дзён пры ма ец-
ца ў на сель ніц тва пад 46% га да вых, а «Ашчад ны сер ты фі кат» з 
тэр мі нам зва ро ту 2 ме ся цы — пад 47% га да вых.

Сяр гей КУР КАЧ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


