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Зі мой ква тэ ра пе ра тва ра ец-
ца ў ля доў ню, а ў пя кель ны 
лет ні сан ца пёк — у «ду хоў-
ку». Зна ё мыя ад чу ван ні? 
Уся спра ва ў дрэн ным мік-
ра клі ма це ва ша га жыт ла. 
Прый сці да ба лан су тэм пе-
ра тур, ад нак, мож на: для 
гэ та га эко ла гі пра па ну юць 
уцяп ліць дом звон ку. Та ды 
ў ва шым до ме зі ма бу дзе 
цёп лай, а ле та — пра ха лод-
ным.

КА МУ ГЭ ТА ТРЭ БА?
«Чым таў сцей шыя сце ны, 

тым лепш яны за хоў ва юць цяп-
ло» — з гэ тым ар гу мен там не 
па спра ча еш ся. Ці ка ва і тое, што 
ме на ві та праз сце ны на ша жыт-
ло губ ляе больш за 40 пра цэн-
таў цяп ла. На дру гім мес цы па 
яго стра тах — вок ны. Уцяп ляць 
дом мож на як звон ку, так і знут-
ры. Спе цы я ліс ты па пя рэдж ва-
юць: ка лі ра біць знут ры, то ёсць 
ры зы ка, што віль гаць бу дзе за-
ста вац ца на ўцяп ляль ні ку і пры-
вя дзе да цві лі. У сваю чар гу яна 
мо жа стаць кры ні цай за хвор-
ван няў жы ха роў. Але якас ны 
ра монт знут ры ра туе сі ту а цыю 
ў вы пад ках, ка лі дом з'яў ля ец-
ца ар хі тэк тур най каш тоў нас цю 
і змя нен не вон ка ва га вы гля ду 
бу дын ка за ба ро не на. «Тэр ма-
фут ра» павінна стаць кло па там 
не ад на го жы ха ра до ма, а ўсіх — 
толь кі ў гэ тым вы пад ку за тра ты 
бу дуць апраў да ны мі, — упэў не-
ны Ан тон Га хо віч, кан суль тант па 
энер га збе ра жэн ні Цэнт ра эка ла-
гіч ных ра шэн няў (ЦЭР). — Бо, па 
за ко нах фі зі кі, цяп ло з «цёп лай» 
ква тэ ры бу дзе «ўця каць» у ха-
лод ную су сед скую праз столь 
і пад ло гу». Ці вар та та ды вы кі-
даць гро шы на ве цер? Пэў на, 

лепш спа чат ку за ах во ціць су се-
дзяў зра біць дом цяп лей шым.

ЦІ «СХУД НЕ ЮЦЬ» 
ЖЫ РОЎ КІ?

Ад но з га лоў ных пы тан няў, 
якім за да юц ца жы ха ры, — ці 
пры ня суць «тэр ма фут ры» хоць 
якую вы га ду ка шаль ку? Ці ста-
нуць жы роў кі менш «тлус ты мі»? 
Са праў ды, па раз лі ках Ан то на 
Га хо ві ча, уцяп лен не ад на па ка ё-
вай ква тэ ры, пло шча сцен якой 
скла дае 10,1 кв. м. каш туе пры-
клад на 2,5 міль ё на руб лёў. Спе-
цы я ліст ад зна чыў, што ў та кім 
вы пад ку ўцяп лен не аку піц ца за 
20 га доў, а ў год мож на сэ ка но-
міць уся го 100 ты сяч. Не над та 
мно га!

Па пад лі ках Ула дзі мі ра Кля-
пац ка га, ды рэк та ра пры ват на га 
прад пры ем ства «Вер ты каль ныя 
тэх на ло гіі», рэ аль ная су ма ра-
мон ту скла дае 4 міль ё ны руб лёў. 
Да дат ко ва аплач ва юц ца, на-
прык лад, па слу гі аль пі ніс таў — у 
тым вы пад ку, ка лі га вор ка ідзе 
пра вы шэй шыя па вер хі. Як ба-
чым, тэ о рыя ад роз ні ва ец ца ад 
прак ты кі і ў та кім ра зе сэ ка но-
міць не атры ма ец ца.

ЦІ ІС НУЕ ІДЭА ЛЬНЫ 
МА ТЭ РЫ ЯЛ?

Ана толь Ка лач, су пра цоў нік 
пра гра мы па хі міч най бяс пе цы 
і ад хо дах ЦЭР, ка жа, што ся род 
уцяп ляль ні каў най больш вя до-
мыя ча ты ры: ка мен ная ва та, 
шкла ва та, пе нап ласт і пе на-
п лекс. У кож на га з іх ёсць свае 
мі ну сы і плю сы. Што па трэб на 
ве даць пры вы ба ры ўцяп ляль-
ні ка? З якой сы ра ві ны ён зроб-
ле ны? Ці шкод ны ён пры вы ка-
ры стан ні і ман та жы? На коль кі 

бяс печ ны пры пе ра апра цоў цы? 
Ка мен ная ва та, хоць і ро біц ца 
з на ту раль най сы ра ві ны і даў-
га веч ная, за хоў вае ў са бе фар-
маль дэ гід — не бяс печ нае рэ чы-
ва, якое мо жа пры вес ці да ра ку. 
Шкла ва та шко дзіць ра бо чым 
пры ман та жы, бо скла да ец ца з 
шкло ва лок наў, якія трап ля юць 
у лёг кія і вы клі ка юць сур' ёз ныя 
за хвор ван ні ды халь най сіс тэ мы. 
Пе нап ласт жа раз бу ра ец ца пад 
уз дзе ян нем тэх ніч ных вад ка сцяў 
і па роў і ба іц ца тэм пе ра ту ры ў 
300 гра ду саў. Пе нап лекс, як і пе-
нап ласт, не эка ла гіч ны ў вы твор-
час ці. Та кім чы нам, ідэа льна га 
ва ры ян та не іс нуе. Але час цей 
за ўсё лю дзі за маў ля юць ме на ві-
та пе нап ласт, бо ён са мы тан ны 
з пры ве дзе ных уцяп ляль ні каў.

СХЕ МА ПРА ВІЛЬ НА ГА 
ЎЦЯП ЛЕН НЯ 

Ула дзі мір Кля пац кі — ча ла-
век, для яко га ўцяп лен не да моў 
ста ла біз не сам. Ён рас па вёў, 
у якой пас ля доў нас ці па він ны 
іс ці ра бо ты. «Спа чат ку на сця-
ну кла дзец ца клей, а на яго — 
уцяп ляль нік. На ліст ідзе пя цёр-
ка дзю бе ляў, на якія ста віц ца 
шкла сет ка, — рас па вя дае Ула-
дзі мір. — Бы вае, што тын ку юць 
ад ра зу па пе нап лас це. Але та-
кая ад дзел ка ў хут кім ча се зле-
зе. Шкла сет ка — гэ та быц цам 
шкі лет для тын коў кі. За тым із ноў 
кла дзец ца клей, на яго — грунт 
пад тын коў ку, і апош нім эта пам 
ста но віц ца на клад ван не тын коў-
кі. Га то ва!» 

Асноў ныя па мыл кі ва ўцяп-
лен ні звя за ны з не ква лі фі ка ва-
нас цю ра бо чых. Час та зда ра ец-
ца так, што не вы кон ва юц ца пра-
ві лы за хоў ван ня ўцяп ляль ні ка: 
пе нап ласт тры ма юць на сон цы, 

і ён раз бу ра ец ца. Так са ма вар-
та ўліч ваць аку рат насць ра бо-
ты і на двор'е — «кры выя ру кі» 
і шкод ныя тэм пе ра ту ры мо гуць 
усё са пса ваць!

ХА ЦЕ ЛІ, ЯК ЛЕПШ, 
А АТРЫ МА ЛІ?

Жы ха ры «па нэ лек» пры вык лі 
вы бі раць са мыя тан ныя ма тэ ры-
я лы і ра бо чую сі лу. З-за абы яка-
вас ці лю дзі атрым лі ва юць не даў-
га веч нае ўцяп лен не, якое і цяп ла 
ў дом не пры ня се, і па шко дзіць 
сце ны бу дын ка. Пра кант роль за 
пра цэ сам так са ма за бы ва юць, 
а дар ма: са ма стой на мож на за-
мо віць тэр ма гра фіч ную пра цэ ду-
ру — пра ве рыць цеп ла ві за рам, 
на коль кі якас на пра ве дзе на 
ўцяп лен не. Пры ла да па каз вае, 
як раз мяр коў ва ец ца тэм пе ра ту-
ра па па верх ні, што да сле ду ец-
ца. «Іс ну юць яшчэ дзве «кант-
роль ные пра цэ ду ры, — да дае 
На тал ля Анд рэ ен ка, ка ар ды на-
тар пра ек таў па энер гіі і клі ма це 
МА «Эка парт нёр ства». — «Тэст 
на скраз няк» вы яў ляе, праз якія 
мес цы ў до ме «ўця кае» цяп ло. 
Трэ ці ва ры янт пра вер кі — энер-
ге тыч ная сер ты фі ка цыя бу дын-
ка. У да ку мен це пра піс ва ец ца, 
на коль кі па мян ша юц ца энер ге-
тыч ныя вы дат кі ў вы пад ку ўцяп-
лен ня. Гэ та свое асаб лі вая таб-
ліч ка для па раў на ння: што бы ло 
«да» і што бы ло «пас ля».

Для боль шай эфек тыў нас ці 
экс перт ра іць пра во дзіць і «тэст 
на скраз няк», і тэр ма гра фіч ны 
кант роль цеп ла ві за рам. Каб 
уцяп лен не не ад бы ло ся па схе ме 
«Ха це лі, як лепш, — атры ма лі, як 
заўж ды», за мо віць спе цы я ліс таў 
і цеп ла ві зар мож на бяс плат на, 
звяр нуў шы ся ў Цэнтр эка ла гіч-
ных ра шэн няў.

СЛО ВА — ЖЭ СУ!
Ка лі вы ўсё ж на ва жы лі ся 

ўцяп ліць дом, трэ ба аба вяз ко-
ва звяр нуц ца ў ЖЭС. Ёсць ве-
ра год насць, што ме на ві та ваш 
дом у хут кім ча се бу дзе ўцяп-
ляц ца па пра гра ме ка пі таль на-
га ра мон ту жыл лё ва га фон ду на 
2005–2015 гг. Аднак, да ты чыц-
ца ён ста рых «хру шчо вак», а не 
«ма ла дых» па нэль ных да моў. Да 
та го ж уцяп лен не — пра цэ ду ра, 
якая па тра буе ўзгад нен ня з бо ку 
ЖЭ Са. Праў да, гэ та не паў сюд-

ная прак ты ка, але лепш ЖЭС 
не іг на ра ваць — тым больш ка лі 
ёсць маг чы масць вы ка рыс таць 
срод кі ка пі таль на га ра мон ту, 
а не толь кі ўлас ныя гро шы. Ёсць 
вы бар — звяр тац ца па па слу гу 
ўцяп лен ня ў ЖЭС аль бо ў пры-
ват ную фір му. Для па раў на-
ння: кошт уцяп лен ня на 1 кв. м. 
у пры ват най кан то ры скла дае 
да 700 тыс. руб лёў, у ЖЭ Се — 
460 тыс. руб лёў.

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�

Эка ло гія жыл ля Эка ло гія жыл ля   ��

НЕ МЕРЗ НУЦЬ УЗІМ КУ, НЕ «ПА РЫЦ ЦА» ЎЛЕТ КУ 
Ці па трэб на «тэр ма фут ра» ва ша му до му?

№ 
лота

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток (рублей)

1
д. Городец, 

224982402601000049
0,1691 Сети электроснабжения

6455222 Кроме расходов 
на организацию и проведение аукциона

15 000 000 1 500 000

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 А

Жарский сельский исполнительный комитет Ушачского района Витебской области 
проводит открытый аукцион по продаже земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома 

гражданам Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета

Задаток перечисляется на р/с 3641328040935 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Полоцк код 150801648, УНП 300007203, ОКПО 28677767, код платежа 04901 
Жарский сельисполком. 

Порядок проведения аукциона оговорен в положении о его проведении. 
Аукцион состоится 19.03.2014 г., начало 12.00, по адресу: д. Жары, ул. Централь-

ная, 18 (здание исполкома) Ушачского района Витебской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

18.03.2014 года до 17.00 по вышеуказанному адресу. 

Телефоны: (80158) 2 36 42, 2 36 43. 

ОАО «Трест Белстромремонт» УНП 100135597 

С О О Б Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И 
О Ч Е Р Е Д Н О Г О  О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В ,

которое состоится 3 марта 2014 года в 12.00
в административном здании по адресу: г. Минск, пер. С. Ковалевской, 61

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах работы Общества за 2013 год и об основных показа-

телях прогноза социально-экономического развития Общества на 2014 год.
2. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия за 2013 год, размера и даты выплаты дивидендов 
за 2013 год.

4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия на 2014 год.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблю-

дательного Совета и ревизионной комиссии.

Регистрация акционеров (их представителей) начинается в 10.00. 
При себе необходимо иметь паспорт (для представителя акционера 

– доверенность). УНП 500032914 

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига» 
сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров, 

которое состоится 27 марта 2014 года в 13.00 
со следующей повесткой дня:

1. О результатах работы Общества за 2013 год и основных направлениях 
деятельности Общества в 2014 году.

2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2013 году.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах про-

верки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Рас-
смотрение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2013 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «При-
были и убытки» Общества за 2013 год.

5. О распределении чистой прибыли за 2013 год и выплате дивидендов.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2014 году.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность аффилированного лица Общества.

Собрание состоится по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 50, торговый 
центр «Рига».

Регистрация участников собрания будет проводиться в день собрания с 
12.30 до 13.00.

Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность; представителю акционера — доверенность и документ, удостоверяю-
щий личность.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига»
УНП 100299678

ОАО «Белхимэнерго» 
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

24 марта 2014 года в 11.00
по месту нахождения общества по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя Общего собрания акционеров.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли и убытков.
5. Объявление размеров дивидендов и определение срока их выплаты.
6. Избрание Наблюдательного совета. 
7. Избрание Ревизионной комиссии.

Регистрация участников осуществляется с 10.00 до 11.00. 
При регистрации участники обязаны предъявить документ, удостове-

ряющий личность, представители участников – документ, удостоверяю-
щий личность и доверенность.

С материалами к собранию можно ознакомиться после 01 марта 
2014 года по адресу: г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

УНН 100363932

Пар ла мен та рый пад крэс ліў, 
што жыл лё ва-ка му наль ная гас-
па дар ка — гэ та шмат га лі но вая 
струк ту ра, і ў кож ным кі рун ку 
ёсць свае праб ле мы. «Сён ня, 
на прык лад, на ша пар ла менц-
кая ка мі сія пра цуе прак тыч на 
над но вым за ко на пра ек там, 
які ты чыц ца па ха ван няў і па-
ха валь най спра вы, — рас па-
вёў Да ра га ку пец. — На ват та кі 
не вя лі кі кі ру нак пра цы жыл лё-
ва-ка му наль ных служ баў мае 
свае праб ле мы, якія трэ ба ад-
рэ гу ля ваць на за ка на даў чым 
уз роў ні».

Прад пры ем ствы ЖКГ зай ма-
юц ца за бес пя чэн нем на сель ніц-
тва цяп лом, ва дой, элект ра энер-
гі яй, вы ва зам цвёр дых бы та вых 
ад хо даў, ака зан нем ры ту аль ных 
па слуг...

«У цеп ла за бес пя чэн ні трэ ба 
пры вес ці ў па ра дак ка цель ні і 
цеп ла выя сет кі, — ад зна чыў пар-
ла мен та рый. — Што да во да за-
бес пя чэн ня, то ў Бе ла ру сі вель мі 
шмат праб лем з якас цю ва ды, 
якая змя шчае вя лі кую коль касць 
жа ле за, — не аб ход на бу да ваць 
стан цыі абез жа лез ван ня».

Дэ пу тат звяр нуў ува гу на тое, 
што ЖКГ па тра бу ец ца ма дэр ні-
за цыя, якая мае на ўва зе эфек-
тыў ны ра монт і экс плу а та цыю 
жыл лё ва га фон ду, вы ра шэн не 
праб лем у сіс тэ ме цэ на ўтва рэн-

ня, упа рад ка ван не фар мі ра ван ня 
са бе кош ту жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг.

«Сён ня ка му наль ні кі для вы-
твор час ці цяп ла, па да чы ва ды 
і ін шых мэт спа жы ва юць шмат 
энер га рэ сур саў, — кан ста та-
ваў Юрый Да ра га ку пец. — Та му 
асаб лі вую ўва гу трэ ба на даць 
энер га збе ра жэн ню — для кра і-
ны гэ та вель мі ак ту аль на».

Так са ма дэ пу тат вы ра зіў за-
кла по ча насць на конт та го, што 
ў сіс тэ му ЖКГ час та ідуць не 
зу сім пад рых та ва ныя кад ры. 
«На ра кан няў з бо ку гра ма дзян 
шмат, і час та яны цал кам спра-
вяд лі выя, — ад зна чыў Да ра га-
ку пец. — Сі ту а цыю трэ ба кант-
ра ля ваць. Не да пу шчаль на, каб 
ра бот нік ЖКГ аса цы я ваў ся са 
сло ва злу чэн нем «п'я ны сан тэх-
нік». Гэ ты стэ рэа тып не аб ход на 
мя няць».

У той жа час пар ла мен та рый 
лі чыць, што якасць па слуг ЖКГ у 
мно гім за ле жыць і ад спа жыў цоў 
гэ тых па слуг: «Вось, на прык лад, 
ста яць смет ні цы ў Мін ску. А ча ла-
век ідзе і, не па ды хо дзя чы, кі дае 
фан цік ад цу кер кі ці не да ку рак: 
па цэ ліў ці не — усё роў на ідзе 
да лей… Бо ён ве дае, што, ка лі ў 
смет ні цу ён не тра піў, для та го, 
каб пры браць, ёсць двор нік». Дэ-
пу тат упэў не ны: чым больш лю-
дзі са мі бу дуць са чыць за па рад-
кам, тым аку рат ней бу дзе на ў-
ко ла. «Асаб лі ва гэ та ак ту аль на 
ў Год гас цін нас ці, — пад крэс ліў 
Юрый Да ра га ку пец. — Бе ла ру сы 
заў сё ды ўме лі пры маць гас цей, 
і сён ня, на пя рэ дад ні чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі, я спа дзя ю ся, 
што мы па цвер дзім гэ тую сваю 
якасць».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Праб ле мы га лі ны Праб ле мы га лі ны   ��

ЖКГ:
не аб ход на мя няць 

стэ рэа ты пы 
У гэ тым го дзе пра ку ра ту ра бу дзе на да ваць асаб лі вую 
ўва гу сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
Юрый ДА РА ГА КУ ПЕЦ, член 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, рас ка заў «Звяз дзе» пра 
сут насць сён няш ніх праб лем у сфе ры ЖКГ.

Гра ма дзян ская па зі цыя Гра ма дзян ская па зі цыя   ��

МО МАНТ ІС ЦІ НЫ 
Іду чы на вы ба ры, ча ла век вы зна чае

сваю бу ду чы ню, бу ду чы ню сва ёй сям'і і кра і ны 
Се мі нар ідэа ла гіч на га ак ты ву Ві цеб скай воб лас ці па тэ ме 
«Ро ля ўста ноў са цы яль най сфе ры і ідэа ла гіч на га ак ты ву 
воб лас ці ў пад рых тоў цы да вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў» прай шоў учо ра ў Ор шы. У ра бо це се мі на ра 
пры няў удзел пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк сандр Радзь коў.

«Вы ба ры — ад каз ны мо мант для кож на га ча ла ве ка, — за явіў 
Аляк сандр Радзь коў пад час су стрэ чы з мо лад дзю Ар шан ска га 
ра ё на, якая ўпер шы ню пры мае ўдзел у вы ба рах у мяс цо выя Са-
ве ты дэ пу та таў. Вы ба ры — гэ та заў сё ды мо мант іс ці ны, ад каз ны 
мо мант у жыц ці кож на га ча ла ве ка, бо сва ім вы ба рам ён вы зна-
чае сваю бу ду чы ню, бу ду чы ню сва ёй сям'і, кра і ны. Та му кож ны, 
пры ма ю чы ра шэн не, па ві нен па ды хо дзіць да гэ та га свя до ма і 
вель мі ад каз на».

Ка мен ту ю чы жур на ліс там су стрэ чу з мо лад дзю, Аляк сандр 
Радзь коў пад крэс ліў, што атры маў глы бо кае за да валь нен не ад 
яе. «Доб рыя, тал ко выя, з імі хо чац ца га ва рыць. Яны вы зна ча-
лі, якім па ві нен быць дэ пу тат. Мы прый шлі да вы сно вы, што ён 
па ві нен быць аў та ры тэ там па жыц ці, па дзяр жаў най па зі цыі, бо 
толь кі аў та ры тэт на му ча ла ве ку мож на да ве рыць пры маць ра шэн ні 
ў рэ гі ё не, воб лас ці, кра і не. Мо ладзь усве дам ляе ад каз насць за 
свой вы бар», — ад зна чыў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та.

Аляк сандр Радзь коў так са ма пад крэс ліў, што се мі нар у Ор шы 
па ка заў, што ў лю бым мес цы, на лю бым участ ку пры сут ні чае 
ідэа ло гія. «На ват ка лі ты прос ты доб ра сум лен ны спе цы я ліст, 
які ста іць ля стан ка, ты ра зу ме еш, што па ві нен якас на вы кон-
ваць сваю пра цу, ня сеш за гэ та ад каз насць. У гэ тай ад каз нас ці 
і за клю ча ец ца ідэа ло гія. Сён ня з мо лад дзю мы аб мер ка ва лі, кім 
яны хо чуць пра ца ваць, якой ба чаць сваю бу ду чы ню. Ча му я пра 
гэ та ка жу? Та му што та кія се мі на ры, кан так ты вель мі важ ныя 
для ідэ о ла гаў, та му што ў хо дзе та кіх ме ра пры ем стваў яны ба-
чаць, як рэа лі зу юц ца тыя ці ін шыя на ва цыі, як вя дзец ца пра ца 
з людзь мі», — да даў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі. 
Ён ад зна чыў, што во пыт пра вя дзен ня та кіх се мі на раў аба вяз-
ко ва бу дзе вы ка ры ста ны пры пра вя дзен ні па лі тыч най кам па ніі 
ў 2015 го дзе.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб рэ гі я наль ных СМІ, Аляк сандр 
Радзь коў вы ка заў дум ку, што яны па він ны раз ві вац ца. Па вод-
ле яго слоў, мяс цо выя ра ён ныя га зе ты з ўстой лі вым ты ра жом, 
ра ён нае тэ ле ба чан не па трэб ны, бо ад люст роў ва юць па дзеі, якія 
ад бы ва юц ца не па срэд на ў гэ тай мяс цо вас ці і за кра на юць ме на-
ві та мяс цо вых жы ха роў. Та кі мі на ві на мі жы ха ры та го ці ін ша га 
рэ гі ё на заў сё ды бу дуць ці ка віц ца. «Гэ та іх ні ша, та му за кошт 
ці ка вас ці мяс цо вых жы ха роў рэ гі я наль ныя СМІ заў сё ды бу дуць 
вый гра ваць», — пад крэс ліў Аляк сандр Радзь коў.

У се мі на ры так са ма пры ня лі ўдзел на мес нік мі ніст ра ін фар-
ма цыі Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма ту се віч, пер шы сак ра тар ЦК БРСМ, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду-
ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Ігар Бу зоў скі, 
ра бот ні кі ідэа ла гіч най вер ты ка лі мяс цо вых ор га наў ула ды, на мес-
ні кі кі раў ні коў па ідэа ла гіч най ра бо це буй ных прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый воб лас ці.

Прысутныя на семінары пры ня лі ўдзел у пра цы бры фінг-клу ба 
мо ла дзі Ар шан ска га ра ё на «Я — бе ла рус», азна ё мі лі ся з пра цай 
но вай ля до вай арэ ны ў Ор шы.

Па вод ле па ве дам лен няў БЕЛ ТА
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Па ся джэн не Са ве та Мі ніст раў 
Бе ла ру сі прай шло ўчо ра 
ў, мож на ска заць, су ро вай 
ат мас фе ры. Вы клі ка на гэта 
бы ло не каль кі мі пры чы на мі: 
ня вы ка на ны мі пра мыс ло вас цю 
па каз чы ка мі, ад ста ван нем па якас ці 
пра дук цыі, буйными дэ бі тор скі мі 
за па зы ча нас ця мі і за ха ван нем 
вя лі кіх склад скіх за па саў.

Без ад каз насць — 
са мая вя лі кая праб ле ма 

«За да чы і раз гор ну ты план дзе ян няў на 
бя гу чы год за цвер джа ны Са ве там Мі ніст раў. 
Там кож на му вы зна ча на, што, як і ка лі ра-
біць. Пры яры тэ ты ня змен ныя — рэн та бель-
насць, экс парт, пра мыя за меж ныя ін вес ты-
цыі, зні жэн не склад скіх за па саў і знеш няй 
дэ бі тор скай за па зы ча нас ці, — па чаў па ся-
джэн не прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ. — Кі раў ні кі га лін і рэ гі ё наў 
аба вя за ны, пад крэс лі ваю, ства рыць умо вы 
для перс пек тыў на га рос ту эка но мі кі. Вы ра-
ша ю чы бя гу чыя, без умоў на, важ ныя за да-
чы, трэ ба ду маць пра бу ду чы ню. Ві да воч на, 
што прад пры ем ствы, якія дзей ні ча юць, не 
мо гуць за бяс пе чыць на леж ную кан ку рэн та-
здоль насць, і та му па він ны быць сме лыя іна-
ва цый ныя пра ек ты. Рэа лі за ваць іх мо гуць 
ма ла дыя і пра фе сі я наль ныя кі раў ні кі. Трэ ба 
пра ца ваць іні цы я тыў на, хут ка пры маць ра-
шэн ні і браць на ся бе ад каз насць. А з гэ тым 
сён ня са мыя вя лі кія праб ле мы».

А ў той жа час ана ліз 2013 го да па ка заў, 
што най гор шыя вы ні кі па пра гноз ных па-
каз чы ках у мі ніс тэр стваў пра мыс ло вас ці, 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, кан цэр наў «Бел-
наф та хім» і «Бел легп рам». Ся род вы кан ка-
маў — у Ві цеб ска га, Брэсц ка га і Го мель ска га 
абл вы кан ка маў. «З пе ра лі ча ных па вы ні ках 
трох га доў горш за ўсіх спра ца ва лі Мі ніс-
тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, «Бел лег-
п рам» і «Бел лес па пе рап рам». Па пер шым 
і апош нім кад ра выя ра шэн ні пры ня ты, цал-
кам аб ноў ле на кі раў ніц тва. Ас тат нім, у тым 
лі ку і тым, хто пра ва ліў за дан ні 2013 го да, 
да дзе на апош няя маг чы масць да ка заць 
сваю дзея здоль насць, як і кі раў ніц тву ўра-
да ў цэ лым», — за явіў прэм' ер.

За сту дзень
па каз чы кі трош кі леп шыя 

«Пры рост экс пар ту та ва раў на 3 млрд 
до ла раў па ві нен быць за бяс пе ча ны пры зні-
жэн ні знеш няй дэ бі тор скай за па зы ча нас ці. 
Гэ та па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр жа вы — 
вяр нуць гро шы ў кра і ну, — на га даў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. — Зна чыць, про да жы на знеш-
ніх рын ках прый дзец ца за бяс пе чыць з мі ні-
маль най ад тэр мі ноў кай пла ця жу, а так са ма 
па схе мах сты му ля ван ня экс пар ту. Сіс тэ му 
спра ва здач па мэ та вых па каз чы ках уста-
наў лі ва ем што ме сяч ную. Для ацэн кі ра бо ты 
кад раў ня ма не аб ход нас ці ча каць за кан чэн-
ня пер ша га квар та ла 2014 го да».

Як па каз ва юць вы ні кі сту дзе ня, спра ца-
ва лі трош кі лепш, чым ча ка ла ся. Ад нак не 
ўсе гэ та га да ся га юць. «Гор шыя за ўсіх па-
каз чы кі ў Мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці... Не 
леп шыя і ў не ка то рых ін шых, — па ве да міў 
кі раў нік ура да. — Да дыс цып лі нар най ад-
каз нас ці бу дуць пры цяг ваць кі раў ніц тва ўжо 
па вы ні ках сту дзе ня». На ват аг ра пра мыс-
ло вы комп лекс не па ра да ваў: «Ня гле дзя чы 
на сціп лыя вы ні кі мі ну ла га го да АПК пра-
цяг вае мі ну са ваць і ў сту дзе ні гэ та га го да. 
Асаб лі ва па ма ла цэ — Ві цеб ская і Мін ская 
воб лас ці».

Пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Ула дзі мір СЯ МАШ КА за явіў, што па вы-
ні ках 2013 го да не за бяс пе ча ны ні во дзін з 
клю ча вых па ра мет раў: «Пра мыс ло вая вы-
твор часць да ла толь кі 95,2% пры пра гно зе 
107%. Экс парт та ва раў і па слуг — 88,4% 
пры пра гно зе 115,2%». Ра зу ме ю чы ўсю 
скла да насць 2013 го да, урад пай шоў на 
не ка то рыя па слаб лен ні ў пла не ад каз нас-
ці за не вы ка нан не аб' ём ных па каз чы каў 
пры ўмо ве, што бу дуць вы ка на ны якас ныя 
па ра мет ры — рэн та бель насць про да жаў і 
зні жэн не за па саў пра дук цыі. Але гэ та га не 
ад бы ло ся. «Наш адзі ны ко зыр на пост са-
вец кім і су свет ным рын ку — па раў наль на 
не вя лі кая ца на на пра дук цыю», — лі чыць 
пер шы ві цэ-прэм' ер. Але для раз віц ця гэ та-
га, хут чэй за ўсё, не хо піць. Якасць больш 
важ ная. Ёсць жа вы слоўе: мы не та кія ба-
га тыя, каб куп ляць тан ныя рэ чы. Та му ме-

на ві та якасць і пра цяг ва юць па тра ба ваць 
ад на шых прад пры ем стваў.

З бан ка мі бу дуць раз маў ляць 
тэт-а-тэт 

Пры ня та ра шэн не аб ін ды ві ду аль най рэ-
струк ту ры за цыі за па зы ча нас ці па крэ ды-
тах і па зы ках пе рад бан ка мі для ай чын ных 
прад пры ем стваў. «Аб гэ тым мы да мо ві лі ся з 
кі раў ніц твам Нац бан ка і ка мер цый ных бан-
каў. Не бу дзе неш та вы ра шац ца агуль на, 
бу дзем раз гля даць кож нае прад пры ем ства 
асоб на», — па ве да міў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Да-
рэ чы, па сло вах Ула дзі мі ра Ся маш кі, ле тась 
у рам ках кам пен са цыі пра цэн таў ра сій скім 
бан кам пе рай шло 617,2 млрд бюд жэт ных 
руб лёў. Сё ле та мяр ку ец ца, што гэ тая ліч ба 
вы рас це да 917,5 млрд.

Еў ра зій ская ін тэ гра цыя 
У пла нах на 2014 год пад рых тоў ка да-

га во ра аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. 
«У маі прэ зі дэн ты бу дуць раз гля даць пра ект 
гэ та га да ку мен та, — на га даў прэм' ер. — На-
ша па зі цыя: мы па він ны ства рыць паў на-
вар тас ны агуль ны ры нак без вы клю чэн няў і 
аб ме жа ван няў са сва бо дай та ва раў, па слуг, 
ка пі та лу і пра цоў най сі лы. Па та ва рах сён ня 
яшчэ ідзе ра бо та над шмат лі кі мі вы клю чэн-
ня мі. Па па слу гах і на шы не ка то рыя кі раў ні кі 
мі ніс тэр стваў і прад пры ем стваў тры ма юц-
ца не зра зу ме ла за што. Важ нае пы тан не 
з фі нан са вым рын кам. І гэ та ўсё па тра буе 
вы ра шэн ня».

Пад трым ка прад пры маль ніц тва 
«Ды рэк ты ва № 4 — гэ та ба за вы да ку-

мент, і ён па ві нен быць вы ка на ны ў поў ным 
аб' ёме, як і ін шыя нар ма тыў на-пра ва выя ак-
ты, якія рэ гу лю юць сфе ру біз не су, — упэў не-
ны Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Сён ня ў сфе ры ма-
ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва пра цуе 
вя лі кая коль касць лю дзей, і ўрад ство рыць 
для іх не аб ход ныя кам фортныя ўмо вы, як і 
для ін шых суб' ек таў гас па да ран ня».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Ва ўра дзе Ва ўра дзе   ��

ПРЭМ' ЕР-МІ НІСТР РО БІЦЬ СТАЎ КУ
НА МА ЛА ДЫХ КІ РАЎ НІ КОЎ І ПА ТРА БУЕ СМЕ ЛАС ЦІ 
САЎ МІН АГУ ЧЫЎ ВЫ НІ КІ СА ЦЫ ЯЛЬ НА-ЭКА НА МІЧ НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ КРА І НЫ Ў 2013 ГО ДЗЕ 

Пы тан ні пад рых тоў кі пра ек та да га во ра аб Еў ра зій скім эка на-
міч ным са ю зе, ка ды фі ка цыі да га вор на-пра ва вой ба зы МС і АЭП і 
да лей шае раз віц цё ін тэ гра цый ных пра цэ саў аб мяр коў ва лі ся на Па-
ся джэн ні Са ве та Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. У ім удзельнічалі 
Стар шы ня праў лен ня Бан ка раз віц ця Сяр гей Ру мас і Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў Ра сіі Ігар Пет ры шэн ка.

«БЕЛ КА ЛІЙ» АП ТЫ МІ ЗУЕ СВАЕ ПА СТАЎ КІ 
ВА ЎСЕ РЭ ГІ Ё НЫ СВЕ ТУ

Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія пад вя ла пер шыя вы ні кі дзей-
нас ці на но вым эта пе свай го раз віц ця, які стар та ваў ле тась 
у жніў ні, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе БКК.

Га лоў най за да чай гэ та га эта па ста ла не за леж нае пра соў ван не 
бе ла рус кіх ка лій ных угна ен няў на знеш ніх рын ках. Па ляп шэн не 
дзей нас ці за меж ных прад стаў ніц тваў і дач чы ных кам па ній, ства-
рэн не гнут кай сіс тэ мы па ста вак пра дук цыі як бал кер ны мі суд на мі, 
так і кан тэй нер ны мі лі ні я мі, а так са ма ак ты ві за цыя пра цы рэ гі я-
наль ных скла доў да зво лі лі Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі ле тась 
у чац вёр тым квар та ле мак сі маль на ап ты мі за ваць па стаў кі ва ўсе 
рэ гі ё ны све ту.

Но вы фар мат пра цы ў чац вёр тым квар та ле да зво ліў кам па ніі 
цал кам вы ка наць рас пра ца ва ныя пла ны. Па вы ні ках каст рыч ні-
ка—снеж ня 2013 го да БКК бы ло экс пар та ва на больш за 1,2 млн 
тон ка лій ных угна ен няў, што больш чым на 10% пе ра вы сі ла аб' ёмы 
экс пар ту ад па вед на га пе ры я ду 2012 го да. Агу лам ле тась бы ло 
экс пар та ва на ка ля 5,7 млн тон бе ла рус ка га ка лію. Асоб на прэс-
служ ба кам па ніі ад зна чае, што ў 2013 го дзе БКК вы трым лі ва ла 
пер ша па чат ко ва за ня тую па зі цыю па мяр коў на га зні жэн ня цэн і 
раз ві ва ла гнут кую стра тэ гію про да жу, пра дык та ва ную зда ро вым 
сэн сам і на кі ра ва ную на ства рэн не бліз ка га парт нёр ства з кож ным 
клі ен там. Ця пер кам па нія праг на зуе да лей шы па сту паль ны рост 
аб' ёмаў у пер шым квар та ле сё ле та.

Сяр гей КУР КАЧ.

ФотафактФотафакт  ��

Не да пу шчаль на, 
каб ра бот нік ЖКГ 
аса цы я ваў ся са 
сло ва злу чэн нем «п'я ны 
сан тэх нік». Гэ ты 
стэ рэа тып не аб ход на 
мя няць.


