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НА ВА ДОХ РЫ ШЧА МА РОЗ ВУ ШЫ «КУ САЕ»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У па чат ку на ступ на га тыд ня на ша кра і на тра піць пад 
уплыў са праў ды ха лод ных па вет ра ных мас арк тыч на га па-
хо джан ня. У па ня дзе лак і аў то рак пе ра важ на без апад каў, 
толь кі па паў днё вым за ха дзе кра і ны ча ка ец ца ка рот ка ча со вы 
снег. Ста не зу сім хо лад на. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы мі нус 
14-20, у паў ноч на-ўсход ніх рэ гі ё нах пры пра яс нен нях да 21-25 
ма ро зу, удзень — 9-16 гра ду саў ні жэй за нуль. На паў днё вым 
за ха дзе ўна чы мі нус 8-13, удзень — 5-8 ма ро зу.

Па вод ле ін фар ма цыі ай чын ных клі ма то ла гаў, ся рэд не-
су тач ная тэм пе ра ту ра па вет ра 19 сту дзе ня ў мі ну лыя га ды 
ў па ло ве вы пад каў бы ла ў ме жах ад 1 да 10 ма ро зу, раз на 
7 га доў — уво гу ле з плю сам, раз на 4 га ды — ні жэй за мі-
нус 10 гра ду саў. Пры клад на раз на 30 га доў на гэ тую да ту 
бы вае ні жэй за мі нус 20. Са мая ніз кая тэм пе ра ту ра ўна чы 
на Ва дох ры шча ў ста лі цы бы ла за рэ гіст ра ва на ў 1968 го дзе 
— мі нус 25,8 гра ду са. Сё ле та ўна чы на гэ тае свя та ў га лоў-
ным ме га по лі се кра і ны ча ка ец ца мі нус 15-17 гра ду саў. Зі ма, 
ма роз, цу доў на...

Сяр гей КУР КАЧ.

ІН ША ЗЕМ ЦАЎ У БЯ ДЗЕ НЕ ПА КІ НУЦЬ
Дыс пет ча ры бе ла рус кай служ бы вы ра та ван ня ў хут-
кім ча се бу дуць ад каз ваць на зван кі не толь кі па-бе ла-
рус ку ці па-рус ку, але і, на прык лад, па-анг лій ску.

— З 1 лі пе ня мі ну ла га го да з'я ві ла ся маг чы масць тэ ле фа на-
ваць у служ бу вы ра та ван ня не толь кі па ну ма ры 101, але і на бі-
ра ю чы 112. Ме на ві та па апош нім ну ма ры служ бу вы ра та ван ня 
вы клі ка юць у Еў ро пе. Ін ша зем ны гра ма дзя нін, яко му бу дзе 
па трэб на да па мо га, атры мае яе ў лю бым вы пад ку, — ад зна-
чыў на прэс-кан фе рэн цыі мі ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ула дзі мір Ва шчан ка. — Ка лі спра ва ў на шай кам пе тэн цыі, на 
вы езд ад пра вяц ца су пра цоў ні кі МНС, ка лі не — зва нок пе ра-
ад рас уюць, на прык лад, у мі лі цыю, — да даў мі ністр.

Каб кож на га за меж ні ка зра зу ме лі «з паў сло ва», дыс пет-
ча ры прай шлі пад рых тоў ку па за меж ных мо вах. Маг чы ма, у 
да па мо гу спе цы я ліс там бу дуць узя тыя сту дэн ты, чыя спе цы-
яль насць звя за на з вы ву чэн нем за меж ных моў.

Мі ністр так са ма ад зна чыў, што ўсе аб' ек ты, якія бу дуць за-
дзей ні ча ны ў пра вя дзен ні сё лет ня га чэм пі я на ту све ту па ха кеі, 
узя ты на кант роль. Спат рэ біц ца ней кі час, каб су пра цоў ні кі 
МНС пра вя лі там трэ ні роў кі: вель мі важ на ве даць ню ан сы раз-
мя шчэн ня бу дын ка, най ка ра цей шы шлях пад' ез ду да яго.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

СТА ЛІЧ НАЯ «КА МУ НАЛ КА» ДА РА ЖЭЕ
Ужо з 1 лю та га за тэх ніч нае аб слу гоў ван не жыл ля мін-
ча нам да вя дзец ца пла ціць больш на 20 пра цэн таў. Но вая 
цана скла дзе 600 руб лёў за квад рат ны метр. Ча кае жы ха-
роў ста лі цы і но вы та рыф на па слу гі во да за бес пя чэн ня.

Мінск па чы нае па сту по ва ад маў ляц ца ад ме то ды кі пе ра кры-
жа ва на га суб сі да ван ня ка му наль ных па слуг, пры якой пра мыс-
ло выя прад пры ем ствы пла цяць за спа жы тыя рэ сур сы не толь кі 
за ся бе, але і част ко ва за на сель ніц тва.

— Кош ты на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі для на сель ніц-
тва на да лей бу дуць па вы шац ца ад на ча со ва са зні жэн нем цэн 
на энер га нось бі ты для прад пры ем стваў. У іх, у сваю чар гу, 
па мен шац ца вы дат кі на вы твор часць пра дук цыі, што да па мо жа 
па вя лі чыць зар пла ту су пра цоў ні кам, — за явіў на мес нік на чаль-
ні ка ўпраў лен ня ан ты ма на поль най па лі ты кі Мін гар вы кан ка ма 
Мі ка лай Кры жэ віч.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

МЫЙ НАЯ КАНТ РА БАН ДА
Больш чым 33 то ны мый на га срод ку вя до май мар кі 
на ма га лі ся вы даць за больш тан ную пра дук цыю прад-
стаў ні кі лі тоў скай фір мы.

Груз з кра і ны-су сед кі быў зме шча ны ў чы гу нач ны ва гон, 
які пас ля мыт на га афарм лен ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі збі-
ра лі ся да ста віць у Ка зах стан. Па вод ле да ку мен таў, мый ны 
сро дак, які пе ра во зіў ся, быў лі тоў скай вы твор час ці.

Су пра цоў ні кі Мін скай рэ гі я наль най мыт ні пад час кант ро лю 
вы яві лі, што на са мрэч гэ тыя звест кі не праў дзі выя: за мест 
за яў ле на га тан на га срод ку ў Ка зах стан вез лі на шмат больш 
да ра гую пра дук цыю вя до май мар кі, зроб ле ную ў Чэ хіі. Да та-
го ж ула даль ні кі гру зу ўта і лі і дак лад ную коль касць скры нак, 
па гру жа ных у ва гон. Іх ака за ла ся не 320, як па зна ча ла ся ў 
су пра ва джаль ных да ку мен тах, а 1280. У вы ні ку та вар кош-
там больш як 400 міль ё наў руб лёў да вя ло ся кан фіс ка ваць.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

И З В Е Щ Е Н И Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н АО  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества 

«Борисовский пищеторг» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже объектов 

недвижимого имущества в составе: 

Лот № 1: 
здание кулинарного магазина, 

инвентарный номер № 610/С-14371, общей площадью 68.1 кв.м, 
расположено на земельном участке площадью 0,0100 га 

(предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Борисовский район, г. Борисов, ул. Чапаева, 40а. 

Недвижимое имущество обременено договором аренды 
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 345 841 200 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (34 904 000 бел. руб.); 

Лот № 2: 
здание приемного пункта стеклотары № 7, 

инвентарный номер № 610/С-44616, общей площадью 59,2 кв.м, 
расположено на земельном участке площадью 0,0230 га 

(предоставлен на праве постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Павла Рака, 65. 

Недвижимое имущество обременено договором аренды 
(сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС – 190 562 400 бел. руб. 

Задаток 10% от начальной цены (19 056 000 бел. руб.) перечисляется 
на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 18.02.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.02.2014 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Указ прадугледжвае больш  жорсткі 
парадак прадастаўлення зямельных 
участкаў для будаўніцтва. У прыватнасці, 
забараняецца, калі іншае не ўстаноўлена 
Прэзідэнтам, адчужэнне прадастаўленых 
у прыватную ўласнасць для будаўніцтва 
капітальных будынкаў зямельных 
участкаў, перадача іх у арэнду, а так-
сама перадача правоў і абавязкаў па 
дагаворах арэнды зямельных участкаў 
да таго моманту, пакуль ўласнікамі 
(арандатарамі) не будуць зарэгістраваны 
капітальныя будынкі. Больш таго, заба-
раняецца павялічваць плошчы зямель-
ных участкаў, што былі прадастаўлены 
па выніках аўкцыёнаў на права заклю-
чэння дагавораў арэнды зямельных 
участкаў, аўкцыёнаў з умовамі на права 
праектавання і будаўніцтва капітальных 
пабудоў і аўкцыёнаў па продажы зямель-
ных участкаў у прыватную ўласнасць, а 
таксама змяненне мэтавага прызначэн-
ня зямельных участкаў, прадастаўленых 
для будаўніцтва капітальных пабудоў 
(будынкаў, збудаванняў), да завяршэння 
іх будаўніцтва.

Камунальныя ўнітарныя прадпры-
емствы па капітальным будаўніцтве 
аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама 
цяпер павінны аказваць інвестару за яго 
кошт адпаведныя паслугі па падрыхтоўцы 
зямельнага ўчастка для рэалізацыі 

інвестыцыйнага праекта, калі быў за-
ключаны інвестыцыйны дагавор з нашай 
краінай. 

Дакументам звяртаецца ўвага да 
больш планавага будаўніцтва аб'ектаў 

інфраструктуры пры ўзвядзенні жылых 
дамоў. Напрыклад, для раёнаў (кварталаў) 
жылой забудовы ўстаноўлены патрабаванні 
да сацыяльнай інфраструктуры і складу 
мінімальна неабходных аб'ектаў сацыяль-

най інфраструктуры. Прадастаўленне 
заказчыкам (забудоўшчыкам) зямель-
ных участкаў для будаўніцтва шматква-
тэрных жылых дамоў і індывідуальнай 
жылой забудовы будзе ажыццяўляцца 
пры наяўнасці мінімальна неабход-
най інфраструктуры альбо праект-
най дакументацыі, якая прайшла 
дзяржаўную экспертызу на будаўніцтва 
аб'ектаў інфраструктуры.

Працэс паралельнага праектаван-
ня і будаўніцтва будзе з'яўляцца вы-
ключэннем з правілаў і прымяняцца 
толькі па рашэнні кіраўніка дзяржавы. 
На заканадаўчым узроўні замацавана, 
што архітэктурная, горадабудаўнічая 
і будаўнічая дзейнасць, а таксама 
паслугі па абследаванні будынкаў і 
збудаванняў ажыццяўляюцца толькі 
такімі суб'ектамі гаспадарання, 
якія маюць атэстаты адпаведнасці 
і атэставаны персанал. Пры гэтым 
кіраўніком праекта прызначаецца 
работнік адпаведнай кваліфікацыі 
альбо прыцягваецца інжынерная 
арганізацыя (інжынер). Асобна пра-
дугледжана рэфармаванне камуналь-
ных унітарных прадпрыемстваў па 
капітальным будаўніцтве гарадскіх 

(гарадоў абласнога падпарадкавання), 
раённых выканкамаў, адміністрацый 
раёнаў Мінска.

Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ.

БЕЗ БОЯЗІ І АЗІРАННЯЎ

За ра бот ная пла та пе да го гаў 
бу дзе па вы шац ца пры з'яў-
лен ні рэ аль ных маг чы мас-
цяў у эка но мі цы кра і ны. Пра 
гэ та прад стаў ні кам СМІ за-
явіў мі ністр аду ка цыі на шай 
кра і ны Сяр гей Мас ке віч.

Жур на ліс ты на га да лі кі раў ні-
ку аду ка цый най га лі ны пра абя-
цан не па вы сіць у но вым го дзе 
за роб кі ра бот ні кам сіс тэ мы да-
школь най аду ка цыі. Ме на ві та ў 
да школь най аду ка цыі скла ла ся 
апош нім ча сам са мая на пру жа-
ная кад ра вая сі ту а цыя, у тым лі ку 
і з-за над звы чай ніз кіх за роб каў. 
З 1 лі пе ня 2013 го да та рыф ныя 
стаў кі вы ха валь ні каў бы лі па вы-
ша ны на 25%, а па моч ні каў вы-
ха валь ні каў — на 10%, што пры-
вя ло да рос ту рэ аль ных за роб каў 
вы ха валь ні каў у ся рэд нім толь кі 
на 12-13% (да 2,6-2,7 млн руб-
лёў), а па моч ні каў вы ха валь ні-
каў — на 7% (да 1,5 млн руб лёў). 
Та кім чы нам, за ра бот ная пла та 

вы ха валь ні каў і па моч ні каў вы-
ха валь ні каў па-ра ней ша му за-
ста ец ца зу сім не вы со кай, а па 
ас тат ніх ка тэ го ры ях ра бот ні каў 
да школь ных уста ноў яна ўво гу ле 
не пе ра гля да ла ся.

— Ад абя цан няў і ра шэн няў, 
што пры ма лі ся, мы не ады хо-
дзі лі, — за пэў ніў жур на ліс таў 
Сяр гей Мас ке віч. — Апе ра тыў-
на, пас ля з'яў лен ня За ко на аб 
бюд жэ це на 2014 год, па чаў 
рых та вац ца цэ лы па кет нар ма-
тыў на-пра ва вых ак таў, якія бу-
дуць сты му ля ваць і рэ гу ля ваць 
пы тан ні па вы шэн ня за ра бот най 
пла ты ў сіс тэ ме аду ка цыі. Трэ ба 
кан чат ко ва ўзва жыць усе рэ сур-
сы, якія мы ма ем на гэ ты год. 
І я ўпэў не ны, што ўсе абя цан ні 
бу дуць вы ка на ны.

На га да ем, што на пры кан цы 
снеж ня ЦК Бе ла рус ка га праф-
са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на-
ву кі на кі ра ваў у Са вет Мі ніст раў 
афі цый ны зва рот з прось бай 
звяр нуць ува гу на тры вож ную 

сі ту а цыю, якая скла ла ся ў аду-
ка цый най га лі не. Па вы шэн не з 
1 ве рас ня 2013 го да та рыф ных 
ста вак пе да га гіч ным ра бот ні кам 
на 25%, якое ад бы ло ся ад на ча-
со ва з па ве лі чэн нем нор маў пе-
да га гіч най на груз кі, фак тыч на 
толь кі кам пен са ва ла рост пе да-
га гіч най на груз кі.

Су ад но сі ны ўзроў ню ся рэд-
ня ме сяч най за ра бот най пла ты 
ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі да 
ўзроў ню за роб каў у пра мыс ло-
вас ці скла лі ў Бе ла ру сі за сту-
дзень—каст рыч нік 2013 го да 
60,1%.

Сён ня ўсіх пе да го гаў ці ка-
віць, ці бу дзе пе ра гле джа ны па-
мер над ба вак за ква лі фі ка цый-
ныя ка тэ го рыі і ці ста не роз ні ца 
ў над баў ках за пер шую, дру гую 
і вы шэй шую ква лі фі ка цый ную 
ка тэ го рыю больш іс тот най, каб 
ма ты ва ваць пе да го гаў да пра-
фе сій на га раз віц ця і, ад па вед на, 
якас ці іх ра бо ты.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«АД СВА ІХ АБЯ ЦАН НЯЎ 
МЫ НЕ АД МАЎ ЛЯ ЕМ СЯ»

ФактФакт  ��

БЕ ЛА РУС БАНК У 2014 ГО ДЗЕ 
БУ ДЗЕ КРЭ ДЫ ТА ВАЦЬ ЗА КУП КІ 

БЕ ЛА РУС КАЙ ТЭХ НІ КІ ВА УКРА І НЕ 
НА ЛЬГОТ НЫХ УМО ВАХ

ААТ «ААБ Бе ла рус банк» у 2014 го дзе бу дзе пра да стаў ляць 
крэ ды ты на за куп ку бе ла рус кай тэх ні кі на тэ ры то рыі Укра і ны 
на льгот ных умо вах. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў № 24 ад 14 сту дзе ня 2014 го да, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га ўра да.

Да ку мен там адоб ра ны пра ект да га во ра па між ура дам Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь і Пуб ліч ным ак цы я нер ным та ва рыст вам ак цы я нер ным 
бан кам «Укргаз банк» аб умо вах вы да чы крэ ды таў для на быц ця ва 
Укра і не та ва раў, вы раб ле ных у Бе ла ру сі. Па ста но ва пры ня та ў ад-
па вед нас ці з ука зам № 466 ад 24 ве рас ня 2009 го да «Аб не ка то рых 
ме рах па рэа лі за цыі та ва раў, вы раб ле ных у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». 
Гэ ты да ку мент з'яў ля ец ца сур' ёз най пад трым кай бе ла рус кіх экс пар-
цё раў. Па ста но ва ўсту пае ў сі лу з дня яе пры няц ця.

Зрыў тэр мі наў ман та жу но вай па пе ра роб най 
ма шы ны на Доб руш скай па пя ро вай фаб ры-
цы «Ге рой пра цы» пры вёў да іс тот ных страт 
для прад пры ем ства як у не да атры ма ным 
пры быт ку, так і ў аб' ёмах вы пус ку пра дук-
цыі. Аб гэ тым за явіў учо ра жур на ліс там у 
Доб ру шы стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Аляк сандр Якаб сон, які зна хо дзіц-
ца ў Го мель скай воб лас ці з мэ тай вы ву чэн ня 
сі ту а цыі ў дрэ ва ап ра цоў чай га лі не, пе рад ае 
БЕЛ ТА.

Но вае аб ста ля ван не ўжо з ве рас ня 2013 го да 
па він на бы ло пра ца ваць на поў ную ма гут насць. 
«На жаль, па пе ра роб ная ма шы на па-ра ней ша му 
зна хо дзіц ца ў на лад цы і, як ка жуць спе цы я ліс ты, 
маг чы ма, толь кі ў кан цы са ка ві ка вый дзе на поў-
ную ма гут насць», — ад зна чыў Аляк сандр Якаб сон. 
У вы ні ку аб' ём вы твор час ці на фаб ры цы ад нос на 
па пя рэд ня га го да склаў толь кі 63,5 пра цэн та, зні зі-
лі ся аб' ёмы экс пар ту, па вя лі чы ла ся крэ ды тор ская 
за па зы ча насць, рэн та бель насць рэа лі за ва най пра-
дук цыі скла ла мі нус 8,3 пра цэн та.

Па вод ле слоў кі раў ні ка кант роль на га ве дам-
ства, та кая сі ту а цыя ўзнік ла з-за не зу сім ка рэкт ных 
дзе ян няў па стаў шчы ка аб ста ля ван ня — чэш скай 
фір мы. «Тут праб ле ма чэш ска га бо ку. Яны ця пер 
уз моц не на пра цу юць, вы праў ля юць сі ту а цыю. Мы 

лі чым, што не аб ход на больш дэ та лё ва вы ву чыць 
умо вы кант рак та, каб вы зна чыц ца з на ступ ны мі 
кро ка мі ў да чы нен ні да за меж на га парт нё ра, а так-
са ма зра зу мець, ка лі та кія ёсць, пра лі кі на ша га 
бо ку», — пад крэс ліў ён.

Ім парт аза мя шчаль ны пра ект «Ма дэр ні за цыя 
па пе ра роб най ма шы ны ну мар 7 для асва ен ня вы-
твор час ці двух сла ё вай па пе ры для шпа ле раў» на 
Доб руш скай па пя ро вай фаб ры цы «Ге рой пра цы» 
ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Бе ла рус кія 
шпа ле ры» кош там 11 млн еў ра быў пра ду гле джа-
ны пра гра май іна ва цый на га раз віц ця Бе ла ру сі. У 
ад па вед нас ці з за яў ле ны мі па ра мет ра мі, но вая лі-
нія па він на вы пус каць 100 т двух сла ё вай па пе ры 
для шпа ле раў за су ткі. Ка лі б пра ект быў па спя хо-
ва рэа лі за ва ны, фаб ры ка «Ге рой пра цы» маг ла б 
стаць ад ным з асноў ных вы твор цаў двух сла ё вай 
па пе ры для шпа ле раў у кра і нах СНД і поў нас цю 
за бяс пе чыць па трэб нас ці бе ла рус кіх спа жыў цоў.

Доб руш ская па пя ро вая фаб ры ка «Ге рой пра-
цы» — ад но з най буй ней шых прад пры ем стваў па-
пя ро вай га лі ны Бе ла ру сі. Вы пус кае ка ля 90 ві даў 
пра дук цыі, у тым лі ку па пе ру для шпа ле раў, па пе ру 
аф сет ную, чар цёж ную, піс чую, ма ля валь ную і та ва-
ры на род на га ўжыт ку (сшыт кі школь ныя, агуль ныя, 
для ма ля ван ня, аль бо мы, бло кі для ма ля ван ня і 
чар чэн ня). У гэ тым го дзе фаб ры цы споў ніц ца 144 
га ды.

ЗРЫЎ ТЭР МІ НАЎ МАН ТА ЖУ АБ СТА ЛЯ ВАН НЯ 
НА ДОБ РУШ СКАЙ ПА ПЯ РО ВАЙ ФАБ РЫ ЦЫ 

ПРЫ ВЁЎ ДА ІС ТОТ НЫХ СТРАТ
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Дня мі Прэ зі дэнт пад пі саў Указ № 
26 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні 
бу даў ні чай дзей нас ці». Ула дзі мір 
ПУ ЗЫ РЭЎ СКІ, стар шы ня Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па жыл лё вай па лі ты-
цы і бу даў ніц тве, пра ка мен та ваў 
асноў ныя тэ зі сы но ва га за ка на-
даў ча га ак та.

«Указ вый шаў не вы пад ко ва: свое-
асаб лі вай «прад мо вай» да яго бы ло 
з'яў лен не ў кра і не шмат лі кіх даў га бу-
даў — не толь кі бу дын каў вы твор ча га 
пры зна чэн ня, але і жыл ля, — ад зна чыў 
Ула дзі мір Пу зы рэў скі. — Гэ та бы ло звя-
за на са шмат лі кі мі не да гля да мі, у тым 
лі ку ў за ка на даў чым пла не». На па ча так 
мі ну ла га го да ў кра і не на ліч ва ла ся ка ля 
390 да моў та ко га кштал ту ў роз ных рэ гі-
ё нах. Па коль кас ці больш за ўсё даў га-
бу даў на ліч ва ла ся ў Мін ску (81) і Мін скай 
воб лас ці (105).

Увесь мі ну лы год па ад па вед ным да-
ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы гэ тай праб-
ле май зай ма лі ся ўрад, Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры, аб лас ны і га рад скі вы ка-
наў чыя ка мі тэ ты са сва і мі струк тур ны мі 
пад раз дзя лен ня мі. Як вы нік, за мі ну лы 
год атры ма ла ся ўвес ці ў экс плу а та цыю 
ка ля 200 да моў. На 1 сту дзе ня гэ та га го-
да за ста ло ся пры клад на 190 бу дын каў, 
якія да 4 квар та ла гэ та га го да па він ны 
быць уве дзе ны ў экс плу а та цыю.

Каб сі ту а цыя з даў га бу да мі не паў-
та ра ла ся ў бу ду чы ні, быў пры ня ты гэ ты 
ўказ. «Перш за ўсё, у да дзе ным за ка на-
даў чым ак це ад зна ча ны та кія мо ман ты, 

як больш жорст кі па ра дак па вы ка ры-
стан ні зям лі, — ад зна чыў стар шы ня Па-
ста ян най ка мі сіі. — Гэ та зна чыць, што 
ка лі ўчас так атры ма ны ін вес та рам для 
бу даў ніц тва до ма, то ён па ві нен вы ка-
рыс тоў вац ца толь кі пад бу даў ніц тва 
до ма. Пе ра да ваць гэ ты ўчас так, як і 
вы ка рыс тоў ваць для ін шых мэт, па вя-
ліч ваць або змян шаць яго пло шчу за-
ба ро не на».

Акра мя гэ та га, ука зам вы зна ча на, 
што, на прык лад, для бу даў ніц тва жыл ля 
зя мель ны ўчас так мо жа быць вы дзе ле-
ны толь кі та ды, ка лі там бу дзе ад па вед-
ная інф ра струк ту ра. Ма ец ца на ўва зе не 
толь кі пад вод ва ды, га зу, элект рыч нас ці, 
але і так зва ная са цы яль ная інф ра струк-
ту ра. «Ка лі гэ та га не бу дзе, то па ві нен 
быць ха ця б на мер мяс цо ва га вы ка наў-
ча га ор га на, па цвер джа ны ад па вед най 
пра ект на-каш та рыс най да ку мен та цы яй, 
што там у блі жэй шы час бу дуць па бу да-
ва ны не аб ход ныя кра мы, дзі ця чыя сад кі, 
шко лы», — пад крэс ліў пар ла мен та рый.

На ступ ным мо ман там, ад люст ра ва-
ным ва ўка зе, з'яў ля ец ца тое, што аба ро-
не ны пра вы за бу доў шчы ка — ча ла ве ка, 
які бу дуе гэ тае жыл лё. «Пе рад па чат кам 
бу доў лі бу дзе за клю чац ца ты па вы да га-
вор, — па тлу ма чыў спадар Пу зы рэў скі, 
— ад ноль ка вы і для бу даў ніц тва жыл-
ля з дзяр жаў най пад трым кай, і для так 
зва на га «арэнд на га» жыл ля. У да га во ры 
бу дуць пра пі са ны тэр мі ны па чат ку і за-
кан чэн ня бу даў ніц тва до ма».

Асаб лі вас цю ў гэ тым вы пад ку з'яў ля-
ец ца тое, што ўпраў лен не ка пі таль на га 
бу даў ніц тва бу дзе кант ра ля ваць уз вя-
дзен не не толь кі дзяр жаў на га жыл ля, 

але і до ле ва га. Так, перш чым на браць 
доль шчы каў для бу даў ніц тва та ко га до-
ма, ін вес тар аба вя за ны бу дзе не менш, 
чым 15% кош ту бу даў ніц тва пра фі нан-
са ваць за ўлас ныя срод кі. Толь кі пас ля 
гэ та га ён бу дзе вы ка рыс тоў ваць гро шы 
гра ма дзян, якія пры муць удзел у до ле-
вым бу даў ніц тве. Акра мя та го, на роз-
ных эта пах бу даў ніц тва бу дзе пра во дзіц-
ца кант роль, і ка лі з тэр мі на мі бу дуць 
спаз нен ні, ад каз ныя кі раў ні кі, чы ноў ні кі 
па ня суць па ка ран не: штраф скла дзе да 
500 ба за вых ве лі чынь.

Пла ну ец ца, што ў пе ры яд бу даў ніц-
тва га ран тый ны тэр мін пас ля ўво ду 
до ма скла дзе не менш за пяць га доў і 
на вы праў лен не не да пра цо вак ад ра зу 
бу дуць рэ зер ва вац ца гро шы ў аб' ёме 
як мі ні мум 1,5% ад уся го кош ту до ма. 
Дру гі ва ры янт: у фір мы па ві нен быць 
да га вор з бан кам, які па цвер дзіць, што 
ў вы пад ку скар гаў ад гра ма дзян банк 
вы дасць гэ тай бу даў ні чай ар га ні за цыі 
не аб ход ную су му, каб пра вес ці не аб ход-
ны ка пі таль ны ра монт.

Па сло вах Аляк сея КУЗЬ МІ ЧА, на-
мес ні ка стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па жыл лё вай 
па лі ты цы і бу даў ніц тве, гэ ты ўказ да па-
мо жа па збег нуць не эфек тыў ных пра ек-
таў у га лі не бу даў ніц тва. Пар ла мен та рый 
мяр куе, што за ка на даў чы акт вы клю чыць 
у тым лі ку і па ра лель нае пра ек та ван не. 
Аляк сей Кузь міч пад крэс ліў, што ка лі 
ідзе бу даў ніц тва аб' ек та і па ра лель нае 
яго пра ек та ван не, то па чы на юц ца ўдак-
лад нен ні пра ек та, а гэ та вя дзе за са бой 
ве лі зар ны пе ра рас ход срод каў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Ад ны мі з рас пра цоў шчы каў гэ та га да-
ку мен та бы лі спе цы я ліс ты Мін бу дар хі тэк-
ту ры. У пры ват нас ці, на чаль нік упраў-
лен ня жыл лё вай па лі ты кі мі ніс тэр ства 
Аляк сандр ГОР ВАЛЬ па ве да міў ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды», што да во лі слуш ным но-
ва ўвя дзен нем ва ўка зе ста не аба вяз ко вае 
ўзвя дзен не ар га ні за та ра мі до ле ва га бу даў-
ніц тва 15% жыл лё ва га аб' ек та за ўлас-
ныя срод кі. Фак тыч на гэ та ну ля вы цыкл 
і пер шы па верх (ці яго част ка) шмат ква-
тэр на га до ма. Толь кі по тым ка мер цый ная 
ар га ні за цыя змо жа пры цяг ваць срод кі доль-
шчы каў.

Наш экс перт упэў не ны, што гэ тая 
нор ма да зво ліць дак лад на пра ве рыць за-
каз чы ка на сур' ёз насць яго на ме ру, ужо на 
па пя рэд нім эта пе ад се яць па тэн цы яль-
ных ня доб ра сум лен ных за бу доў шчы каў, вы-
браць най больш пад рых та ва ных, якія не 
пад вя дуць. Ця пер у гра ма дзян ста не больш 
упэў не нас ці, што па сіс тэ ме до ле ва га бу-
даў ніц тва яны не тра пяць «на сця жын ку» 
даў га бу ду.

Ёсць ва ўка зе кі раў ні ка дзяр жа вы і яшчэ 
ад на пры ем ная на ві на для ша ра го вых за-
бу доў шчы каў. Ра ней ад ад лі чэн няў, па ўся-
рэд не най нор ме зно су аб' ек та, вы зва ля лі ся 
толь кі тыя, хто меў па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў і бу да ваў жыл лё з вы ка ры-
стан нем сіс тэ мы дзяр жаў най пад трым кі. 
Ця пер ад апла ты, згод на та кой нор май, 
бу дуць вы зва ляц ца ўсе чар га ві кі па лю бой 
схе ме шмат ква тэр на га бу даў ніц тва. Да-
рэ чы, у гра шо вым вы мя рэн ні ўся рэд не ная 
нор ма зно су аб' ек та па го ра дзе Мін ску 
ле тась скла ла 7,2% ад агуль на га кош ту 
ква тэ ры. Па доб нае но ва ўвя дзен не па він на 
сё ле та зра біць бу даў ніц тва жыл ля тан-
ней шым ме на ві та для тых чар га ві коў, якія 
бу ду юць са бе ква тэ ры без вы ка ры стан ня 
дзяр жаў най пад трым кі.

�

НО ВАЕ Ў БУ ДАЎ НІЦ ТВЕ: З АГЛЯД КАЙ 
НА ТЭР МІ НЫ І СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ ІНФ РА СТРУК ТУ РУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўда сто іў дзяр жаў ных уз на га род ха ке іс таў і 
трэ не раў за знач ны аса біс ты ўклад у раз-
віц цё спар тыў най сфе ры кра і ны, да сяг нен не 
вы со кіх спар тыў ных вы ні каў, ак тыў насць у 
гра мад скім жыц ці. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

У пры ват нас ці, ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі» 
ўзна га ро джа ны га лоў ны трэ нер і спарт смен-ін струк-
тар ААТ «Ха кей ны клуб «Нё ман» Алег Ма ла шке віч і 
Вя ча слаў Лі січ кін, стар шы трэ нер Баб руй ска га фі лі-
яла «Ды на ма-Шын нік» ЗАТ «Ха кей ны клуб «Ды на ма-
Мінск» Аляк сандр Мак рыц кі, трэ нер ха кей на га клу ба 
«Юнац тва-Мінск» Ула дзі мір Ме лен чук, спарт смен-ін-
струк тар ха кей на га клу ба «Ме та лург-Жло бін» Аляк-
сей Плот ні каў, спарт смен-ін струк тар ха кей на га клу ба 
«Го мель» Сяр гей Стась, член ка ман ды Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ха кеі Сяр гей Ша ба наў.

Га на ро вае зван не «За слу жа ны май стар спор-
ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пры свое на спар тыў на му 
ды рэк та ру ха кей на га клу ба «Шах цёр» Аляк санд ру 
Аляк се е ву, трэ не ру-вы клад чы ку спе цы я лі за ва най 
дзі ця ча-юнац кай спар тыў най шко лы алім пій ска га 
рэ зер ву № 5 Яў ге ну Ле та ву, трэ не ру ха кей на га 
клу ба «Шах цёр» Ула дзі мі ру Сві це, спарт сме ну-ін-
струк та ру ха кей на га клу ба «Юнац тва-Мінск» Мак-
сі му Слы шу.

Па дзя ка Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь за 
вы со кія спар тыў ныя да сяг нен ні і знач ны аса біс-
ты ўклад у раз віц цё бе ла рус ка га спор ту аб' яў ле-
на трэ не ру дзі ця ча-юнац кай спар тыў най шко лы 
«Ды на ма» па ха кеі з шай бай Анд рэю Ка ва лё ву, 
спарт сме ну-ін струк ту ру ха кей на га клу ба «Ме та-
лург-Жло бін» Аляк санд ру Ра дзін ска му, чле ну ка-
ман ды Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па ха кеі 
Аляк сею Ці таў цу.

ДЗЯР ЖАЎ НЫХ УЗ НА ГА РОД УДА СТОЕНЫ 
ХА КЕ ІС ТЫ І ТРЭ НЕ РЫ

Пры яры тэт ным кі рун кам 
ідэа ла гіч най ра бо ты ў су час-
ных умо вах быў пры све ча ны 
се мі нар ідэ о ла гаў Го мель-
шчы ны, у якім узяў удзел 
пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Аляк сандр Радзь коў.

Ён пад ра бяз на па зна ё міў ся з 
ты мі мо ла дзе вы мі іні цы я ты ва мі, 
якія знай шлі па ча так і ўва саб-
лен не ў воб лас ці. Да рэ чы, сту-
дэн ты і школь ні кі дзя лі лі ся сва і мі 
на пра цоў ка мі ў роз ных га лі нах, 
прад стаў ля лі свае на ву ко выя і 
гра мад скія пра ек ты. Сту дэн ты 
імк нуц ца зна хо дзіць усё но вае і 
но вае, яны ра зу ме юць, што аду-
ка ва на му ча ла ве ку ляг чэй знай-
сці ся бе ў жыц ці, ад зна чыў Аляк-
сандр Радзь коў:

— Вель мі ці ка выя ідэі прад-
стаў ле ны ў ме жах пра ек та «100 
ідэй для Бе ла ру сі». Ма ла дыя лю-

дзі, на прык лад, за кла по ча ны не 
толь кі тым, як збі раць смец це, 
сіс тэ ма ты за ваць яго і ўты лі за-
ваць, але і як пе ра ка наць ін шых 
лю дзей, што гэ та трэ ба ра біць 
у маш та бе ўсёй кра і ны. Інакш 
мы страч ва ем вя лі кія гро шы. Не 
менш важ ныя і ін шыя на прам кі, 
та кія, як па тры я тыч нае вы ха ван-
не мо ла дзі. Гэ та — су вяз ная ніт-
ка па між па ка лен ня мі, нам гэ та га 
сён ня вель мі не ха пае. Шмат што 
стра ча на за мі ну лыя га ды, але 
ж нам, бе ла ру сам, хо чац ца ве-
даць пра свае ка ра ні, пра свой 
ра да вод, пра сва іх прод каў. Раз-
мо ва зай шла і пра дэ бю ра кра ты-
за цыю, звя за ную ў тым лі ку са 
ска ра чэн нем на трэць дзяр жаў-
на га апа ра ту.

— Мы ад ра зу ад чу лі, што 
яшчэ трэ ба доб ра асэн са ваць 
функ цы я наль ныя аба вяз кі кож-
на га. У на шым мен та лі тэ це ёсць 
ад моў ная ры са — пе ра кла даць 

ад каз насць на вы шэй шую па 
па са дзе асо бу, а трэ ба браць 
ад каз насць на ся бе. Ка лі мы 
пра ду ма ем гэ тую сту пень ад каз-
нас ці, бу дзе менш па пер і менш 
ча су спат рэ біц ца на рэа лі за цыю 
ра шэн няў. Жыц цё бу дзе больш 
эфек тыў ным.

Вы ба ры лю бо га маш та бу, у 
тым лі ку ў мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў, — гэ та заў сё ды мо мант 
іс ці ны, і ў та кой буй ной па лі тыч-
най ак цыі па він ны быць за дзей ні-
ча ны ўсе без вы клю чэн ня, — ад-
зна чыў пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла-
ру сі, стар шы ня РГА «Бе лая Русь» 
Аляк сандр Радзь коў:

— Лю дзі па він ны быць ак-
тыў ны мі, та му што вы ра ша ец ца 
важ ная дзяр жаў ная за да ча: вы-
зна ча ец ца за ка на даў чае і ад мі-
ніст ра цый нае кі раў ніц тва рэ гі ё на, 
кра і ны. Не су мнен на, што ўсе, хто 
ша ну юць свае сям'ю, кра і ну, ра-
зу ме юць, што ад іх ак тыў нас ці 
за ле жаць да ста так і перс пек ты-
вы раз віц ця кож на га.

Ак тыў ны ўдзел у вы ба рах 
у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
пры ме і «Бе лая Русь». Аляк-
сандр Радзь коў вы ка заў па-
жа дан не, каб лю дзі, якія прад-
стаў ля юць гра мад скую ар га-
ні за цыю, бы лі аў та ры тэт ны мі, 
муд ры мі, з пэў ным до све дам ці 
з перс пек ты вай. У гэ ты ж дзень 
на Го мель скі хі міч ным за вод зе 
ад бы ло ся ўра чыс тае ўступ лен-
не ў шэ ра гі аб' яд нан ня «Бе лая 
Русь» 10 пра цаў ні коў прад пры-
ем ства.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
Фо та аў та ра.

ПА ЧЫ НАЦЬ З СЯ БЕ

БУК ВАР 1914 ГО ДА 
І СШЫТ КІ ЧА СОЎ 
РЭ ВА ЛЮ ЦЫІ

У Па гост-За га род скай 
шко ле імя Кі ры лы і Мя фо-
дзія Пін ска га ра ё на ад кры-
лі му зей аду ка цыі ра ё на.

Са мой шко ле сё ле та споў ні-
ла ся 140 га доў. З экс па на та мі 
да па мог бы лы вы пуск нік шко-
лы, які ця пер жы ве ў Ві цеб ску. 
Ён пе ра даў род най на ву чаль най 
уста но ве да ку мен ты і рэ чы, якія 
шмат га доў за хоў ва лі ся ў ся мей-
ным ар хі ве. Ся род іх — бук вар 
1914 го да, сшыт кі 1917 го да, да-
ку мент аб за кан чэн ні Па госц ка-
га на род на га ву чы лі шча. Цэ лы 
шэ раг экс па на таў, най перш фо-
та здым кі, ус па мі ны на стаў ні каў 
роз ных га доў, пе рад алі му зею 
Ла гі шын ская, Та буль ская шко-
лы. На прык лад, школь ную фор-
му да ва ен на га ча су, пад руч ні кі 
1940-х га доў. Та кім чы нам экс-
па зі цыя ўмяс ці ла ў ся бе асноў-
ныя ве хі гіс то рыі раз віц ця аду-
ка цыі на Пін шчы не за апош няе 
ста год дзе. Ёсць тут рас ка зы пра 
за слу жа ных на стаў ні каў і сла ву-
тых вы пуск ні коў.

Ад на са ста рэй шых школ 
ра ё на — Па гост-За га род ская 
— бы ла ўклю ча на ў пра гра му 
раз віц ця Пры пяц ка га Па лес ся. 
На рэ кан струк цыю на ву чаль-
най уста но вы з рэс пуб лі кан скіх 
срод каў вы дат ка ва на больш за 
тры міль яр ды руб лёў. Ка ля 800 
міль ё наў руб лёў вы дзе ле на 
на шко лу і з бюд жэ ту Пін ска га 
ра ё на. Пас ля пра ве дзе най рэ-
кан струк цыі і ста ла маг чы мым 
ад крыц цё му зея.

«ТЭ РАКТ» У ГА ЛА ВЕ
Пра та кую з'я ву звы чай-
на га во раць: да піў ся. 
Ма ла ды ча ла век у ста не 
моц на га ал ка голь на га 
ап'я нен ня прый шоў у ба-
ра на віц кі кі на тэ атр «Каст-
рыч нік» і стаў кры чаць, 
што не ўза ба ве тут усё 
ўзля ціць у па вет ра. Ён 
бе гаў па фае кі на тэ ат ра 
і кры чаў, што да вы бу ху 
за ста юц ца хві лі ны.

Да бу дын ка з'е ха лі ся ўсе 
служ бы: мі лі цыя, МНС, са пё-
ры. З кі на тэ ат ра хут ка эва ку-
я ва лі больш за 200 ча ла век, 
бу ды нак ача пі лі. А «мі нёр» і не 
ду маў ха вац ца. Калі яго за тры-
ма лі, ён пра цяг ваў буб нець пра 
хут кі вы бух. У свае 25 га доў 
гэ ты ча ла век мае бія гра фію, 
асно ву якой скла лі тры су дзі-
мас ці. Кі на тэ атр пра ве ры лі, 
ні я кіх вы бу хо вых пры лад не 
знай шлі. І праз не каль кі га дзін 
су пра цоў ні кі і на вед ні кі вяр ну-
лі ся ў бу ды нак.

Яна СВЕ ТА ВА
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