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СІ ЛА ВА ДЫ, ВЕТ РУ І СОН ЦА
Ме на ві та тут, на ра цэ Нё ман, у на шай 

кра і не бы ла ўпер шы ню па бу да ва на гід-
ра элект ра стан цыя ся рэд няй ма гут нас ці. 
Уво гу ле аб' ект бу да ваў ся на пра ця гу 52 
ме ся цаў, пас ля ча го ў жніў ні 2012 го да ён 
па чаў вы да ваць рэ гі ё ну элект рыч насць.

Сён ня спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
Гро дзен ская ГЭС пра цуе яшчэ больш 
эфек тыў на, чым мер ка ва ла ся. Гід ра-
элект ра стан цыя ўяў ляе са бой скла да ны 
ме ха нізм: ка лі ад ство ра на га ва да схо ві-
шча агуль ным аб' ёмам у 2 млн «ку боў» 
ва ды, ра ку ад га родж вае жа ле за бе тон ная 
пла ці на з элект ра тэх ніч ным аб ста ля ван-
нем. Ва да імк нец ца на ні жэй шы ўзро-
вень, што і пры му шае кру ціц ца тур бі ны, 
якія вы пра цоў ва юць элект рыч ную энер-
гію. По тым пяць ге не ра та раў ма гут нас-
цю 3,4 МВт кож ны вы да юць ад стан цыі 
агуль ную ма гут насць у 17 МВт.

Пра ект ная га да вая вы пра цоў ка элект-
рыч най энер гіі пра ду гледж ва ла атрым-
лі ваць ад стан цыі 84,4 млн кВт.г, а на 
прак ты цы ле тась на ша ГЭС «на ма ла ці-
ла» аж но 91,7 млн кВт.г. Экс пер ты пад-
лі чы лі, што та кое вы ка ры стан не сі лы 
ва ды да зво лі ла энер га сіс тэ ме воб лас ці 
сэ ка но міць 25,3 ты ся чы тон умоў на га ар-
га ніч на га па лі ва.

«Мы фак тыч на па цвер дзі лі пра віль-
насць пры ня тых пры пра ек та ван ні бу даў-
ні чых і ін жы нер ных ра шэн няў, а так са ма 
эфек тыў насць чэш ска га аб ста ля ван ня 
(кам па ніі Mаvеl). Атры ман не за год та кой 

коль кас ці «чыс тай» элект ра энер гіі да зво-
лі ла кра і не не спаль ваць за се зон 22,3 
млн ку біч ных мет раў га зу і ска ра ціць вы-
кід шкод ных рэ чы ваў у ат мас фе ру на 28 
тон. Атры ма ная эка но мія па па лі ве да ся гае 
15 млн до ла раў, бо са бе кошт вы твор час ці 
энер гіі склаў па вы ні ках го да 2,6 цэн та ЗША 
за кВт.г,» — па ве да міў ген ды рэк тар.

Уся го з па чат ку экс плу а та цыі ГЭС 
вы пра цоў ка элект ра энер гіі скла ла 128,9 
млн кВт.г. Ці на са мрэч гэ та шмат, ка лі 
за год атрым лі ва ец ца ка ля 92 млн кВт.г? 
Ка лі узяць спа жы ван не элект рыч нас ці 
па ўсёй кра і не ра зам з пра мыс ло вы мі 
гі ган та мі, то гэ та не так шмат, ад нак... 
Гро дзен ская стан цыя дае столь кі элект-
ра энер гіі, якой хо піць усім спа жыў цам 
Шчу чын ска га ра ё на, або за да во ліць 
па трэ бу на сель ніц тва ў элект рыч нас ці 
ад ра зу трох ра ё наў: Шчу чын ска га, Гро-
дзен ска га і Бе рас та віц ка га.

Ак тыў на пла ну юць у воб лас ці вы ка-
рыс тоў ваць і ін шыя ад наў ляль ныя кры-
ні цы энер гіі. Ула дзі мір Ша тэр нік на га даў 
аб тым, што ў На ва груд скім ра ё не быў 
зроб ле ны пі лот ны пра ект пер шай у кра і не 
вет раў ста ноў кі. Сён ня та кая экс пе ры мен-
таль ная элект ра стан цыя па спя хо ва дзей-
ні чае і па каз вае раз лі ко вую ма гут насць. 
Усё гэ та доб ра, але ў на шых энер ге ты каў 
ця пер іс ну юць і больш ам бі цый ныя пла-
ны. Ма ец ца на ўва зе ства рэн не со неч най 
элект ра стан цыі ма гут нас цю ка ля 200 кВт. 
Гэ ты но вы для воб лас ці пра ект за пла на-
ва на ажыц ця віць на пля цоў цы пло шчай 
0,8 га не па срэд на по бач з Гро дзен скай 
гід ра элект ра стан цы яй. На га даю, што ў 
Шчу чын скім ра ё не пры ват ным ін вес та рам 
ужо па бу да ва на со неч ная элект ра стан-
цыя, якая па спя хо ва ад пра ца ва ла больш 
як 4 ме ся цы. За ці каў ле насць ін вес та ра 
тут зра зу ме лая: энер га сіс тэ ма на бы вае 
та кую «со неч ную» элект рыч насць у вы-
твор цаў па та ры фах з па вы шаль ным ка э-
фі цы ен там 3. Кошт элект рыч нас ці ад сі лы 
вет ру ці ва ды мае па вы шаль ны ка э фі цы-
ент уся го 1,3.

Кошт бу даў ніц тва гэ тай гід ра стан цыі 
на Нё ма не склаў 118,4 млн до ла раў. Бу-
даў ніц тва яе бы ло пра ду гле джа на Дзяр-
жаў най пра гра май іна ва цый на га раз віц ця 
Бе ла ру сі на 2011-2015 га ды. Поў ны цыкл 
акуп нас ці пра ек та, з улі кам аб слу гоў ван-
ня крэ дыт ных рэ сур саў, скла дае ка ля 20 
га доў. Ра зам з тым, гэ ты тэр мін маг чы ма 
знач на ска ра ціць, ка лі ўліч ваць плю сы 
энер гіі ва ды ў комп лек се.

ЭКА ЛО ГІЯ, ПРЫ РО ДА 
І НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ РЭ ГІ Ё НА

Пры ўзвя дзен ні гід ра элект ра стан цыі 
бы ло ство ра на ва да схо ві шча агуль най 
пло шчай да 2 ты сяч гек та раў, даў жы-
нёй ка ля 44 кі ла мет раў і шы ры нёй да 1,5 
кі ла мет раў. Пры ар га ні за цыі штуч на га 
ва да ёма не ажыц цяў ля ла ся ад ся лен ня 
жы ха роў, зно су гас па бу доў і за тап лен-
ня сель ска гас па дар чых зем ляў, як гэ та 
звы чай на бы вае пры з'яў лен ні па доб ных 
аб' ек таў. Уво гу ле ство ра нае ва да схо ві-
шча не вы хо дзіць за па ме ры бы лой пой-
мы ра кі пад час вес на вой па вод кі, што 
свед чыць аб су час най эка ла гіч нас ці пра-
ек та. Больш за тое, пра ект пра ду гледж-
ваў доб ра ўпа рад ка ван не 300 гек та раў 
зем ляў, тэ ры то рыя якіх ра ней уво гу ле не 
вы ка рыс тоў ва ла ся. Уз нік лі но выя да ро гі, 
па бу да ва ны мост і ство ра на зо на перс-
пек тыў най га доў лі ры бы пло шчай 105 
га. Са бе кошт гэ та га ва да ёма да сяг нуў 
30 млн до ла раў. Па доб ныя ін вес ты цыі 
заў сё ды да юць пры бы так дзяр жа ве. Ва-
кол са ма роб на га во зе ра з'я ві ла ся шмат 
уні каль ных мес цаў для ад па чын ку і на ват 
раз віц ця біз не су.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ўжо ця-
пер ва кол ва да схо ві шча ў не каль кі ра зоў 
па вя лі чыў ся кошт зя мель ных участ каў. 
На за ня тых участ ках ак тыў на бу ду юц-
ца су час ныя жы лыя да мы і ка тэ джы. Уз-
нік нен не но вай эка сіс тэ мы па він на даць 
пэў ны штур шок для да лей ша га раз віц ця 
ў рэ гі ё не аг ра эка ту рыз му. Ад нак па куль 
сур' ёз ных ра шэн няў па вы дзя лен ні зя-
мель ных участ каў для ажыц цяў лен ня 
буй ных біз нес-пра ек таў яшчэ не пры-
ма ла ся. Ця пер тут экс пер ты вя дуць рас-
пра цоў ку генп ла на па раз віц ці і асва ен ні 
зем ляў ва кол Гро дзен ска га ва да схо ві-

шча. А па куль што ў гэ тых мяс ці на са мая 
леп шая ры бал ка.

Га во ра чы ў цэ лым аб раз віц ці бе ла-
рус кай гід ра энер ге ты кі, Ула дзі мір Ша-
тэр нік ад зна чыў, што ў хо дзе пра ек та-
ван ня і бу даў ніц тва Гро дзен скай ГЭС, у 
якім бра лі ўдзел пе ра важ на бе ла рус кія 
прад пры ем ствы і ар га ні за цыі, атры ма-
ны ўні каль ны і вель мі каш тоў ны во пыт 
у гэ тай сфе ры. Ця пер пры пра ек та ван-
ні і бу даў ніц тве По лац кай, Ві цеб скай і 
Бе шан ко віц кай ГЭС мож на сме ла яго 
вы ка рыс тоў ваць. У гэ тым вы пад ку не 
трэ ба пры цяг ваць за меж ныя рэ сур сы і 
тра ціць ва лю ту, больш за тое — мож на 
ап ты мі за ваць вы дат кі, аба пі ра ю чы ся на 
гро дзен скі во пыт.

Ула дзі мір Ша тэр нік па-
ве да міў, што ў апош ні час 
пра цяг ва юц ца ак тыў ныя 
по шу кі ін вес та ра для рэа-
лі за цыі пра ек та па бу даў-
ніц тве дру гой гід ра элект ра-
стан цыі — Ня мноў скай ГЭС 
ма гут нас цю да 20 МВт. Яе 
мер ка ва ла ся раз мяс ціць у 
20 км ад Грод на ні жэй па 
ця чэн ні ра кі, у ра ё не на се-
ле на га пунк та Пля бан скае, 
не да лё ка ад Аў гус тоў ска га 
ка на ла і ад лег лас цю ў 5-6 
км ад Літ вы. «Мы звяр ну лі-
ся ў кам па ніі роз ных кра ін, 
але па куль яны не вы ка за лі 
жа дан ня ўклад ваць сур' ёз-
ныя гро шы ў бу даў ніц тва. Бе ла рус кі бок 
га то вы ажыц ця віць гэ ты пра ект на ват на 
ўмо вах пра мых ін вес ты цый», — удак лад-
ніў на шу па зі цыю ген ды рэк тар.

ГА ЗА ТУР БІН НАЯ ЎСТА НОЎ КА 
НО ВА ГА ПА КА ЛЕН НЯ

Яшчэ адзін пра ект гро дзен скіх энер-
ге ты каў — маш таб ная рэ кан струк цыя 
Гро дзен скай ЦЭЦ-2 з уста ноў кай га за-
тур бін най уста ноў кі ажыц цяў ляў ся на 
пра ця гу трох га доў. Пла на вая ма гут насць 
гэ тай га за тур бін най уста ноў кі скла дае 
амаль 122 МВт. Кошт яе бу даў ніц тва — 
99,27 млн до ла раў.

Асаб лі вас цю та ко га ўні каль на га пра-
ек та з'яў ля ец ца «ўвяз ван не» су час най 

уста ноў кі ў цеп ла вую схе му ЦЭЦ вы со-
ка га ціс ку. Вы со ка тэх на ла гіч ная апе ра-
цыя па гэ тым пра ек це бы ла пра ве дзе на з 
улі кам ужо іс ну ю ча га бе ла рус ка га аб ста-
ля ван ня, ка лі ка цёл-уты лі за тар уклю чы-
лі ў па ра выя ма гіст ра лі элект ра стан цыі 
без бу даў ніц тва і ўста ноў кі да дат ко ва га 
па ра тур ба ге не ра та ра. Па доб ная схе ма 
ма дэр ні за цыі ЦЭЦ зра бі ла пра ект знач-
на тан ней шым. Упер шы ню ў ай чын ную 
энер га сіс тэ му бы ло па стаў ле на аб ста ля-
ван не ін дый скай кам па ніі ВHЕL.

Сён ня ўдзель ны рас ход па лі ва пры 
вы твор час ці энер гіі скла дае, на прык лад, 
на Бя ро заў скай ГРЭС 360 грам умоў на га 
па лі ва на кВт.г, на Лу комль скай — 310 г, 
на Гро дзен скай ЦЭЦ-2 пас ля яе ма дэр ні-

за цыі гэ ты па каз чык да сяг нуў 173 г. Но-
вая ўста ноў ка да зва ляе зні зіць уз ро вень 
спаль ван ня га зу ў аб' ёме ка ля 90 ты сяч 
тон умоў на га па лі ва, што да зво ліць сэ-
ка но міць не менш як 20 млн до ла раў за 
год. Пры гэ тым тэр мін акуп нас ці пра ек та 
скла дае мак сі мум 7 га доў.

Бе ла рус кая энер га сіс тэ ма ак тыў на 
ма дэр ні зуе асноў ныя фон ды, раз ві вае 
ге не ры ра валь ныя кры ні цы. Гэ та звя за на 
з тым, што па куль мы ма ем до сыць вя лі кі 
знос асноў ных фон даў. З дру го га бо ку, 
кра і на імк нец ца вы ка рыс тоў ваць вы со-
кія тэх на ло гіі ў сфе ры энер ге ты кі. «На 
блі жэй шыя га ды за пла на ва ны да ўво-
ду вя лі кія аб' ёмы га за па ра вых цык лаў у 
Ві цеб скай і Мін скай аб лас цях. З улі кам 
за пла на ва ных ме ра пры ем стваў мож на 
ўпэў не на ска заць, што знос асноў ных 
фон даў ужо праз год па мен шыц ца да 
40% у цэ лым па кра і не. У та кім вы пад ку 
мы атры ма ем больш на дзей ную энер га-
сіс тэ му, якая бу дзе ад па вя даць па тра ба-
ван ням ча су па эфек тыў нас ці», — ска заў 
Ула дзі мір Ша тэр нік.

Сяр гей КУР КАЧ.
Мінск — Грод на — Мінск

�

Да вы ха ду на су свет ны ры нак 
но ва га гуль ца — Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за — за ста ец-
ца менш за год. Але па куль што 
з дня ў дзень ідзе аб мер ка ван не 
пра ек та да га во ра аб ЕЭС, які па-
ві нен быць пад рых та ва ны да мая 
гэ та га го да. Ці па спе юць пра ўсё 
да мо віц ца прад стаў ні кі трох кра-
ін (Бе ла ру сі, Ра сіі і Ка зах ста на)? 
Чым бу дзе бу ду чы са юз — між-
на род най ар га ні за цы яй ці прос та 
аб' яд нан нем дзяр жаў? Пра гэ та 
рас ка заў стар шы ня праў лен ня 
Бан ка раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, член Са ве та Еў ра зій скай 
эка на міч най ка мі сіі Сяр гей Ру мас 
на пя рэ дад ні па ся джэн ня Са ве та ЕЭК, які прай шоў 
у Мін ску 18-19 лю та га.

Кі раў нік Бан ка раз віц ця сцвяр джае, што ця пер ідзе 
на пру жа ная пра ца над да ку мен та мі. «Зра зу ме ла, што 
за ста ло ся ма ла ча су. Да 1 мая мы па він ны гэ тую пра цу 
скон чыць. Два дні ра бо ты Са ве та бу дуць пры све ча ны 
аб мер ка ван ню да га во ра». Як ака за ла ся пас ля, ме на ві та 
гэ тае пы тан не і аб мяр коў ва ла ся най больш бур на. Бо 
Да га вор аб ства рэн ні са ю за — гэ та ба за вы да ку мент, 
які вы зна чыць асаб лі вас ці фар мі ра ван ня ЕЭС. «Па-пер-
шае, мы ў ім фак тыч на рэа лі зу ем усю ба зу, якая ў нас 
бы ла ў Мыт ным са ю зе і Еў рА зЭС. Ін шы мі сло ва мі, мы 
яе прос та ка ды фі ку ем, і яна трап ляе ту ды аў та ма тыч-
на», — рас тлу ма чыў Сяр гей Ру мас. Ба кі вы зна чы лі, што 
не да пус ка ец ца ады ход ад ра ней да сяг ну тых да моў ле-
нас цяў. У да да так да іх з'я вяц ца но выя на прам кі, якія 
бу дзе вес ці Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. «Та му ка заць, 
што мы неш та но вае рас пра цоў ва ем, тое, пра што ні хто 
не ве дае, не зу сім пра віль на. Мы ве да ем, які са юз мы 
хо чам зра біць — за да чу нам сфар му ля ва лі прэ зі дэн ты. 
Прос та ёсць юры дыч ныя мо ман ты. На прык лад, ЕЭС 

бу дзе між на род най ар га ні за цы яй, 
якой на да дзе на пра ва суб' ект насць 
ці гэ та прос та са юз дзяр жаў?» Не-
ка то рыя юрыс ты лі чаць, што ка лі 
саюз не будзе за фік саваны ў да га-
во ры як між на род ная ар га ні за цыя, то 
ўзнік нуць пы тан ні з яго пры знан нем 
на між на род най арэ не. Ад нак Еў ра-
пей скі са юз — гэ та не між на род ная 
ар га ні за цыя. «Хі ба з ЕС (звы чай ным 
са юзам дзяр жаў) не лі чац ца?» Але 
па куль спрэч кі ідуць. Пры гэ тым Сяр-
гей Ру мас ацэнь вае сту пень га тоў-
нас ці да ку мен таў як вы со кую.

Да рэ чы, ці ка ва, ці вый дзе наш 
Банк раз віц ця на фі нан са ван не якіх-
не будзь еў ра зій скіх пра ек таў? «Мне 

цяж ка ска заць, — за явіў Сяр гей Ру мас. — У нас па куль 
што і ў Бе ла ру сі ёсць ку ды ру хац ца. Та му, хут чэй, мы 
за ся ро дзім ся на су мес ным фі нан са ван ні пра ек таў з Еў ра-
зій скім бан кам раз віц ця. Ка лі ўсё скла дзец ца, мы ра зам 
бу дзем фі нан са ваць адзін буй ны пра ект, але на тэ ры то рыі 
Ка зах ста на і Ра сіі мы ні чо га не збі ра ем ся фі нан са ваць». 
Ад нак гэ та дзіў на. Бо ле тась банк су пра цоў ні чаў на ват 
з Ман го лі яй, ка лі пра фі нан са ваў па стаў кі «Бе лА Заў». А 
як жа на шы асноў ныя парт нё ры? «Пад трым ка экс пар ту 
за ста ец ца асноў най за да чай на ша га бан ка. Але сён ня, 
на жаль, сі ту а цыя та кая, што ры нак «пра сеў» і па трэ ба ў 
но вай тэх ні цы зні зі ла ся. Пы тан не не ста іць у тым, ака заць 
фі нан са вую пад трым ку або не ака заць — па куп ні кі пры-
пы ні лі за куп кі. Усе ча ка юць ад наў лен ня рын каў. Та ды і 
мы бу дзем га то выя пад ста віць фі нан са вае пля чо. Сё ле та 
ў на шых пла нах і 80 млн до ла раў праз Банк раз віц ця, і 
100 млн праз «Пра маг ра лі зінг» на кі ра ваць на пад трым ку 
бе ла рус ка га экс пар ту. Ця пер шмат здзе лак у ра бо це, пра 
якія не хо чац ца па куль га ва рыць».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Ры нак па слугРы нак па слуг  ��

Леп шыя пра ек ты ў сфе ры ІT 
бу дуць уз на га ро джа ныя на кон-
кур се Belarus Startup 2014, фі нал 
яко га прой дзе 25 кра са ві ка пад-
час фо ру му TІBO. Пе ра мож цы 
атры ма юць апло ча ныя пра гра-
мы ак се ле ра цыі і ста жы роў кі 
для раз віц ця ўлас на га біз не су 
на ба зе сва іх пра ек таў. Па сло-
вах ар га ні за та раў, га лоў ная мэ та 
кон кур су — вы явіць леп шыя ай-
чын ныя стар та пы (біз нес-ідэі) і 
да па маг чы ім вый сці на гла баль-
ныя рын кі. На прэс-кан фе рэн цыі 
жур на ліс там рас па вя лі аб асаб-
лі вас цях сё лет ня га кон кур су.

— Вель мі важ ная для нас за да ча 
— вы ха ваць у мо ла дзі дух прад пры-
маль ніц тва, — лі чыць вы ка наў чы 
ды рэк тар ГА «Ін фар ма цый нае 
гра мад ства» Сяр гей ЕНІН. — Ха-

це ла ся б, каб твор чы ха рак тар мно-
гіх ма ла дых лю дзей да па ма гаў ім 
вес ці сваю спра ву. Тым больш што 
іс ну юць перс пек ты вы «вы рошч ван-
ня» буй ных кам па ній са звы чай ных 
сту дэнц кіх пра ек таў.

— Апош нім ча сам Бе ла русь па-
каз вае ўра жаль ныя вы ні кі ў сфе ры 
ІT, — па ве да міў ды рэк тар біз нес-
ін ку ба та ра ІT-House Аляк сандр 
МЯ ЛЕ ШЧАН КА. — За мі ну лы год 
кам па нія Wargamіng, за сна ва ная 
бе ла ру сам, атры ма ла паў міль яр да 
до ла раў пры быт ку. Зу сім ня даў на 
бе ла рус ка-із ра іль скі ме сен джар 
(сэр віс для аб ме ну па ве дам лен-
ня мі праз ін тэр нэт. — Аўт.) Vіber 
быў на бы ты ад ным з япон скіх кан-
цэр наў за 900 міль ё наў до ла раў. 
Мы б ха це лі, каб та кіх пра ек таў у 
Бе ла ру сі ста на ві ла ся больш.

Па сло вах ар га ні за та раў Belarus 
Startup 2014, гра шо выя пры зы на 
па доб ных кон кур сах удзель ні кам 
звы чай на не вы плоч ва юц ца. Знач-
на больш плё ну да юць сер ты фі ка ты 
на пра хо джан не на ву ко вых пра грам 
у сфе ры ІT. Та кія пры зы га ран ту-
юць, што пра ек ты-пе ра мож цы не 
за глох нуць ад ра зу ж пас ля за кан-
чэн ня кон кур су. На фі на ле ме ра-
пры ем ства бу дуць пры сут ні чаць 
ін вес та ры з роз ных кра ін, якія фі-
нан са ва да па мо гуць но вым пра ек-
там раз ві вац ца. Удзель ні кі ле таш-
ня га кон кур су стар та паў, пра ект 
Recommerce, прай шлі ста жы роў кі 
ў Кі е ве, Маск ве і Сан-Фран цыс ка, 
пас ля ча го ад кры лі офі сы ў не каль-
кіх кра і нах све ту.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

Ця пер ва кол ва да схо ві шча ў не каль кі ра зоў па вя лі чыў ся кошт 
зя мель ных участ каў. На за ня тых участ ках ак тыў на бу ду юц ца 
су час ныя жы лыя да мы і ка тэ джы. Уз нік нен не но вай эка сіс тэ мы 
па він на даць пэў ны штур шок для да лей ша га раз віц ця ў рэ гі ё не 
аг ра эка ту рыз му.

Сло ва злу чэн не SPA-са лон вя до ма, ду маю, 
мно гім бе ла рус кам. Яшчэ не каль кі га доў та му 
яно гу ча ла як неш та эк за тыч нае, мод нае, «кру-
тое», на ват эліт нае. Але сён ня па доб ныя са ло ны 
з ад па вед ны мі па слу га мі трап ля юц ца ледзь не 
на кож ным кро ку. Што ж ха ва ец ца за шмат лі кі мі 
рэ клам ны мі шыль да мі з над пі сам «SPA-комп-
лекс»? Якія па слу гі мы мо жам атры маць у та кім 
мес цы? Як аца ніць якасць гэ тых па слуг? Ад ка-
заў на гэ тыя пы тан ні да гэ туль ня ма. А гэ та та кія 
ж са мыя бы та выя па слу гі, як, ска жам, па слу гі 
цы руль няў. Та му Мі ніс тэр ства ганд лю збі ра ец-
ца рас пра ца ваць да кан ца го да да ку мент для 
рэг ла мен та цыі дзей нас ці SPA-комп лек саў. Пра 
гэ та па ве да мі ла на чаль нік упраў лен ня бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Мін ганд лю Бе ла ру-
сі Ва лян ці на ЛЯЎ КОЎ СКАЯ.

НА ЗВАЎ СЯ КОМП ЛЕК САМ...
«У пры ват нас ці, не зра зу ме ла, якія па слу гі і 

ў якім аб' ёме па він ны аказ ваць SPA-комп лек сы, 
— тлу ма чыць па зі цыю мі ніс тэр ства прад стаў ні ца 
ве дам ства. — Нар ма тыў на-тэх ніч ны акт, над якім 
мы за раз пра цу ем, бу дзе на кі ра ва ны на па вы-
шэн не якас ці SPA-па слуг». На прык лад, з'я віц ца 
стан дарт для та кіх па слуг, пе ра лік па тра ба ван няў 
да пер са на лу аб' ек таў. Каб на зы вац ца SPA-цэнт-
рам, уста но ва бу дзе аба вя за на аказ ваць за пэў-
ную коль касць га дзін пэў ны спектр па слуг. «Уста-
но ва, якая бу дзе пра па ноў ваць, да пры кла ду, 
толь кі ад ну па слу гу, SPA-комп лек сам на зы вац ца 
не змо жа», — пад крэс лі ла на чаль нік упраў лен ня. 
Бу дуць рас пра ца ва ны асаб лі выя па ды хо ды да за-
ха ван ня ў SPA-комп лек сах па тра ба ван няў гі гі е ны, 
вы ка ры стан ня роз ных ві даў ма тэ ры я лаў.

СТА АК ТЫЎ НА ЛЕ ГА ЛІ ЗУ ЮЦ ЦА
Ва лян ці на Ляў коў ская так са ма па ве да мі ла, што 

ў кра і не пла ну ец ца рас пра ца ваць па кро ка вую ін-
струк цыю па ад крыц ці стан цыі тэх ніч на га аб слу-
гоў ван ня ў га ра жы. Над да ку мен там бу дзе пра-
ца ваць Мі ніс тэр ства ганд лю су мес на з Дзяр жаў-
ным ка мі тэ там па стан дар ты за цыі, Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя і Мі ніс тэр ствам па над звы чай ных 
сі ту а цы ях. У ін струк цыі бу дзе на ват па ка за на, як 
пра віль на склас ці за яву і ў які ор ган яе на кі ра ваць. 
Бу дуць пад ра бяз на рас пі са ны асаб лі вас ці пра цы 
з рэ гіст ра цый ны мі да ку мен та мі, ука за ны па тра-
ба ван ні да ўста наў лен ня рэ жы му пра цы га ра жа, 
па тра ба ван ні па жар най бяс пе кі і ін шае.

На га да ем, што вы ка рыс тоў ваць у якас ці аў-
та ма біль ных май стэр няў га ра жы, раз ме шча ныя 
на тэ ры то рыі га раж ных ка а пе ра ты ваў, да зво ліў 
Указ Прэ зі дэн та № 432 «Аб уня сен ні да паў нен няў і 
змя нен няў ва Указ Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
ад 28 сту дзе ня 2008 г. № 43», які ўсту піў у сі лу 
1 ліс та па да мі ну ла га го да. Ра ней га раж ны ка а пе-
ра тыў (мес ца ў га раж ным ка а пе ра ты ве, га раж) 
мог слу жыць толь кі для за хоў ван ня аў та ма бі ля.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва Мін ганд лю Ак са-
на ПА ДА РОЖ НАЯ да да ла, што ця пер у Бе ла ру сі 
за рэ гіст ра ва ны і ажыц цяў ля юць дзей насць па 
ака зан ні па слуг аў та сэр ві су ў га ра жах 150 ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў. А гэ та зна чыць, што 
за тры апош нія ме ся цы коль касць га раж ных СТА 
па вя лі чы ла ся больш чым у 9 ра зоў (на па чат ку 
снеж ня 2013 го да бы ло за рэ гіст ра ва на 16 та кіх 
аб' ек таў). «Мы праг на за ва лі, што но вая па слу га 
бу дзе ка рыс тац ца па пу ляр нас цю», — ад зна чы ла 
спе цы я ліст і па тлу ма чы ла, што ў апош нія га ды 
свя до масць прад пры маль ні каў імк лі ва змя ня ец-
ца: усё больш лю дзей хо ча аказ ваць ме на ві та ле-
галь ныя па слу гі, пра ца ваць спа кой на, не ба яц ца 
пра ве рак пад атко вых і ін шых ор га наў, а так са ма 
між ве да мас ных груп. «Мы спа дзя ём ся , што маг-
чы масць рэ гіст ра ваць СТА ў га ра жах, якая ўсё 
яшчэ з'яў ля ец ца но вай для Бе ла ру сі, вы ве дзе з 
це ню мно гіх прад пры маль ні каў-не ле га лаў».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У SPA-СА ЛО НАХ 
НА ВЯ ДУЦЬ ПА РА ДАК

А для ад крыц ця СТА ў га ра жы рас пра цу юць 
асоб ную ін струк цыю

ДА РЭ ЧЫ
35 ты сяч суб' ек таў гас па да ран ня (20 ты-

сяч юры дыч ных асоб і 15 ты сяч «іпэш ні каў») 
пра да стаў ля юць ка ля ты ся чы бы та вых па-
слуг. Пры чым больш за 80% з іх аказ ва юць 
не дзяр жаў ныя ар га ні за цыі. У кра і не дзей ні-
ча юць больш за 21 ты ся чу аб' ек таў бы та во га 
аб слу гоў ван ня, ка ля 4 ты сяч аў та сэр ві саў, 
пры клад на 200 аб' ек таў пры да рож на га сэр-
ві су, 106 ра ён ных кам бі на таў бы та во га аб-
слу гоў ван ня, 1490 комп лекс ных пры ём ных 
пунк таў. За мі ну лы год бы ло ад кры та 1140 
но вых аб' ек таў бы та во га аб слу гоў ван ня.

Ку лу а рыКу лу а ры  ��

«МЫ ВЕ ДА ЕМ , ЯКІ СА ЮЗ ХО ЧАМ...»
Ці ўзнік нуць праб ле мы з пры знан нем ЕЭС?

АД СТАР ТА ПА ДА БІЗ НЕ СУ

Дзяр жаў ны кло патДзяр жаў ны кло пат  ��

ЭНЕР ГІЯ ЭФЕК ТЫЎ НАС ЦІЭНЕР ГІЯ ЭФЕК ТЫЎ НАС ЦІ
По бач з гід ра элект ра стан цы яй на Нё ма не з'я віц ца со неч ная элект ра стан цыяПо бач з гід ра элект ра стан цы яй на Нё ма не з'я віц ца со неч ная элект ра стан цыя
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У кра і не, дзе амаль ня ма ўлас най наф ты і 
га зу, не аб ход на больш ак тыў на і эфек тыў на 
вы ка рыс тоў ваць ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі. 
Та кой ак сі ё май су стрэў жур на ліс таў — удзель-
ні каў прэс-ту ра ў Гро дзен скую воб ласць ге не-

раль ны ды рэк тар прад пры ем ства «Грод на э нер-
га» Ула дзі мір ША ТЭР НІК. По тым ён з за да валь-
нен нем па зна ё міў нас з ра бо тай Гро дзен скай 
гід ра элект ра стан цыі, у ства рэн ні і за пус ку якой 
пры маў са мы не па срэд ны ўдзел.

ДА ВЕД КА: 
уста ноў ле ная элект рыч ная ма гут-

насць усіх кры ніц комп лек су «Грод-
на э нер га» скла дае 376,1 МВт, у тым 
лі ку ЦЭЦ — 355,5 МВт, ГЭС — 19 МВт, 
ВЭУ — 1,5 МВт. Энер гію ва ды пе ра-
ўтва ра юць у элект рыч насць 8 аб' ек-
таў воб лас ці — Гро дзен ская ГЭС (17 
МВт) і 7 мі ні-гід ра элект ра стан цый ма-
гут нас цю ад 100 да 720 кВт кож ная. 
Вет ра э нер ге тыч ная ўста ноў ка мае 
«пра піс ку» по бач з на се ле ным пунк-
там Граб ні кі На ва груд ска га ра ё на.

УША НА ВА ЛІ ПА МЯЦЬ ЗА ГІ НУЛЫХ 
МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РАЎ

Толь кі за пас ля ва ен ныя га ды на Ма гі лёў шчы не пры 
вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў аба рва ла ся жыц цё 40 
су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных спраў.

Аб іх і ўсіх тых, хто ў роз ныя га ды ста яў на ахо ве ін та-
рэ саў свай го на ро да, ус па мі на лі ў Ма гі лё ве пад час мі тын-
гу-рэ кві е ма ка ля па мят на га зна ка ў го нар гэ тых муж ных 
лю дзей. Да пад нож жа ме ма ры я ла бы лі ўскла дзе ны квет кі 
і вян кі, а па мяць гэ тых ге ро яў уша на ва на хві лі най маў чан ня 
і тры ма ру жэй ны мі стрэ ла мі.

— Зна мя наль на, што ўра чыс тас ці, пры све ча ныя 
Дню бе ла рус кай мі лі цыі, па чы на юц ца ме на ві та тут, — ад-
зна чыў на чаль нік Ма гі лёў ска га УУС ге не рал-ма ёр Фё дар 
Ба лей ка. — Не здар ма ка жуць, па мяць — гэ та не толь кі 
пом нік, гэ та — не па рыў ная су вязь па ка лен няў.

Пад час мі тын гу леп шыя су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных 
спраў бы лі ўзна га ро джа ны на груд ны мі зна ка мі «Вы дат нік 
мі лі цыі» і Га на ро вы мі гра ма та мі. Яшчэ не каль кі мі лі цы я не-
раў атры ма лі ме да лі «Слу жыць і аба ра няць» дру гой сту-
пе ні, якія ім уру чыў на ста я цель Кры жаў зві жан ска га хра ма 
ай цец Сер гій.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ШТО РА БІЦЬ У ПА ЗА ШТАТ НАЙ СІ ТУ А ЦЫІ?
Су мес ныя ка манд на-штаб ныя ву чэн ні Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў, Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі, мі ніс-
тэр стваў па над звы чай ных сі ту а цы ях і ахо вы зда роўя, 
Мін гар вы кан ка ма прай шлі ў ста лі цы для ўма ца ван ня 
гра мад скай бяс пе кі з на го ды пра вя дзен ня ў маі чэм пі-
я на ту све ту па ха кеі.

Як па ве дам ля юць ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх 
су вя зяў МУС, 28 лю та га на ба зе спар тыў на-за баў ляль на га 
комп лек су «Чы жоў ка-Арэ на» прай шла прак тыч ная фа за 
ву чэн няў. Су мес ныя дзе ян ні дзярж струк тур бы лі скі ра ва ны 
на спы нен не гру па вых па ру шэн няў гра мад ска га па рад ку 
роз на га маш та бу, рэ ага ван не пад час ак таў тэ ра рыз му з 
за хо пам за клад ні каў і пры мя нен нем вы бу хо вых рэ чы ваў. 
Ін шыя прак тыч ныя за ня ткі пра ду гледж ва лі па пя рэдж ван не 
над звы чай ных сі ту а цый, звя за ных з эва ку а цы яй гра ма дзян 
з ача гоў уз га ран ня, вы яў лен не кры ніц іа ні зу ю ча га вы пра-
мень ван ня і ін шыя.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ПУ ШЧАН СКІ ВОЎК... З АБ РОЖ КАМ
Па пу ля цыю пу шчан ска га ваў ка вы ву ча юць су мес на 

на ву коў цы На цы я наль на га пар ку «Бе ла веж ская пу шча» 
і Франк фурц ка га заа ла гіч на га та ва рыст ва. 

Для на зі ран ня бе ла рус кія і ня мец кія ву чо ныя за дзей ні-
ча лі цэ лы комп лекс су час ных ме та даў да сле да ван ня. Не-
ка то рым ваў кам бу дуць на дзе ты спе цы яль ныя аб рож кі з 
дат чы ка мі, каб счыт ваць ін фар ма цыю. Мяр ку ец ца, што 
бу дзе ад лоў ле на не менш за тры дра пеж ні кі, якія і ста нуць 
на сіць аб рож кі. На за куп ку та ко га аб ста ля ван ня сё ле та 
вы дат ка ва на ка ля 15 ты сяч еў ра.

У ле се так са ма рас стаў ле на паў та ра дзя сят ка фо тапас-
так. Ві дэа ка ме ры раз мяс ці лі ў мес цах маг чы ма га зна хо-
джан ня зве ра, на асноў ных яго сця жы нах. Фік са цыя бу дзе 
пра во дзіц ца ў лю бы час су так. Не ма лыя срод кі тра цяц ца 
на тое, каб вы ву чыць стан зда роўя зве ра, яго ге не тыч ныя 
асаб лі вас ці, вы зна чыць перс пек ты вы па пу ля цыі.

Яна СВЕ ТА ВА.

ЯПОН СКІЯ ЧЫ ГУ НАЧ НІ КІ МО ГУЦЬ 
АПРА НУЦ ЦА Ў ФОР МУ АД «МА ГА ТЭКС»

Вы ра бы ма гі лёў скіх тэкс тыль шчы каў пры цяг ну лі ўва-
гу япон скіх спа жыў цоў пад час вы стаў кі Prіvate Label 
Trade Shop Japan 2014, якая пра хо дзі ла ў То кіа з 18 па 
21 лю та га. Як ад зна чы лі на ААТ «Ма га тэкс», та кія буй-
ныя япон скія трэй да ры, як Atmosphere Japon.Co., LTD, 
Belnatіo, DA&G (Defense Apparel and Goods) пра яві лі за-
ці каў ле насць у па стаў ках тка нін для ста ло вай бя ліз ны, 
уні фор мы для ра бот ні каў чы гун кі, па жар ных служ баў. 

Прад пры ем ства рых туе 12 ка мер цый ных пра па ноў, якія 
бу дуць прад стаў ле ны япон скім кам па ні ям у са мыя ка рот кія 
тэр мі ны. А ганд лё вая кам па нія DA&G на ват пла нуе на ве-
даць ААТ «Ма га тэкс» гэ тай вяс ной. Пад час вы стаў кі кі-
раў ніц тва «Ма га тэк са» пра вя ло 20 біз нес-су стрэч, стэн ды 
та ва рыст ва на ве да лі 50 япон скіх біз нес ме наў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

МА НЕ ТА-ФІК ЦЫЯ З КРЫ МІ НАЛЬ НЫМ 
ПАД ТЭКС ТАМ

У ін тэр нэ це з'я ві лі ся па ве дам лен ні аб про да жы на 
за меж ным рын ку пад роб ле ных ма нет з вы явай, ана ла гіч-
най ма люн ку на па мят най бе ла рус кай ма не це з мед на-ні-
ке ле ва га спла ву «Чэм пі я нат све ту па фут бо ле 2014 го да. 
Бра зі лія». На га даю, што са праў ды на ша ма не та гэ тай 
се рыі і на мі на лам 1 бе ла рус кі ру бель бы ла ўве дзе на ў 
аба ра чэн не Нац бан кам кра і ны яшчэ ле тась 14 мая.

Ма не та-фік цыя рас па зна ец ца да во лі прос та, бо асноў-
нае ад роз нен не ад ары гі на ла мож на ўба чыць пры раз гля дзе 
яе вы яў, дзе на авер се ўказ ва ец ца год вы пус ку (2014), а 
трэ ба — 2013. Акра мя та го, пад роб ле ныя ма не ты мо гуць 
мець ад роз ныя ад са праўд най ма не ты тэх ніч ныя ха рак та-
рыс ты кі (сплаў, ма са, дыя метр).

У су вя зі з гэ тым На цы я наль ны банк Бе ла ру сі на гад вае, што 
за вы раб або збыт пад роб ле ных гро шай і пла цеж ных срод каў 
пра ду гле джа на кры мі наль ная ад каз насць. Ме на ві та толь кі Нац-
банк ва ло дае вы ключ ным пра вам эмі сіі гро шай і на пад ста ве 
част кі 12 ар ты ку ла 29 і част кі пер шай ар ты ку ла 39 Бан каў ска га 
ко дэк са Бе ла ру сі вы пус кае ў аба ра чэн не па мят ныя ма не ты, 
удак лад ні лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе гэ та га ве дам ства.

Сяр гей КУР КАЧ.

СЕМ ЧА ЛА ВЕК ВЫ РА ТА ВАЎ... 
АПА ВЯ ШЧАЛЬ НІК

Ма лень кі пры бор сіг на лам па пя рэ дзіў аб па жа ры і 
вы ра та ваў жыц цё ад ра зу ся мі ча ла век, у тым лі ку ма-
лень ка га дзі ця ці.

— Уве ча ры га рэў дах у ад на па вяр хо вым цаг ля ным жы-
лым до ме на ву лі цы Азёр най у вёс цы Уна Лёз нен ска га ра-
ё на. Там пра жы ва юць гас па ды ня, 1958 го да на ра джэн ня, 
яе муж, два сы ны, дач ка, зяць і 2-га до вы ўнук. На мо мант 
уз нік нен ня па жа ру сям'я зна хо дзі ла ся ў до ме. Па чуў шы сіг-
нал апа вя шчаль ні ка, лю дзі вый шлі на ву лі цу і не па цяр пе лі. 
Апа вя шчаль нік уста ля ва лі ле тась за кошт срод каў Лёз нен-
ска га сель ска га Са ве та, — па ве да мі ла «Звяз дзе» Ма ры на 
ФАН ДО, прэс-сак ра тар Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня 
па над звы чай ных сі ту а цы ях.

У вы ні ку па жа ру бы ла зні шча на част ка да ху, па шко-
джа ны столь, сце ны, ма ё масць. Але жыл лё пры дат нае для 
да лей ша га пра жы ван ня.

Мяр ку ец ца, што пры чы на па жа ру — трэ шчы на ў ко мі не.
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КАНТ РА БАН ДА НА BR1,5 МЛРД
У пунк це про пус ку Сла веч на па меж ні кі су мес на з 

су пра цоў ні ка мі Го мель скай мыт ні знай шлі паў ты ся чы 
сха ва ных план шэ таў і тэ ле фо наў.

Га джэ ты бы лі раз ме шча ны ў між сто ле вай пра сто ры вен-
ты ля цый ных шахт ла ка ма ты ва цяг ні ка «Жы то мір — Ба ра на-
ві чы». Не за кон ны та вар быў рас фа са ва ны ў 12 по лі пра пі ле-
на вых па ке таў. Ма шы ніс ты цяг ні ка факт зна хо джан ня да ра-
го га гру зу рас тлу ма чыць не змаг лі. Уся тэх ні ка кан фіс ка ва на 
мыт ні ка мі. Яе пры бліз ны кошт — 1 534 800 000 руб.

СУМ НАЯ РЫ БАЛ КА
74-га до ва га ры ба ка ў Пет ры ка ве вы ра та валь ні кі эва-

ку і ра ва лі з іль ду на Пры пя ці пас ля та го, як пен сі я нер 
зла маў на гу.

На ста рым рэ чы шчы ра кі муж чы на ла віў ры бу, але вы-
пад ко ва па сліз нуў ся, упаў і ад чуў вост ры боль. Яго та ва-
ры шам прый шло ся вы клі каць су пра цоў ні каў МНС, па коль кі 
па цяр пе лы не мог са ма стой на пе ра соў вац ца. Вы ра та валь-
ні кі цяг ну лі ры ба ка па лё дзе ка ля кі ла мет ра на спе цы яль най 
дош цы, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Го мель ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня МНС. На бе ра зе яго пе рад алі ме ды кам. З ды яг-
на зам «пе ра лом шый кі пра вай сцег на вой кос ці» муж чы на 
шпі та лі за ва ны ў ра ён ную баль ні цу.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ула дзі мір ША ТЭР НІК.

Адна з пяці турбін Гродзенскай 
гідраэлектрастанцыі.

Ёсць ідэя!Ёсць ідэя!  ��


