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Ва ла вая прадукцыя ААТ «Ня свіж скія Аст роў кі» 
за 1 квар тал гэ та га го да ў су па стаў ных 
цэ нах да 2013 го да скла ла 100,3%. 
Атры ма на вы руч кі 14 млрд 226 млн руб лёў, 
ці 128%. У тым лі ку ад пра дук цыі 
жы вё ла га доў лі — 10 млрд 076 млн руб лёў, 
рас лі на вод ства — 4 млрд 190 млн руб лёў. 
Пры бы так склаў 4 млрд  783 млн руб лёў, 
або на 1 млрд 162 млн руб лёў больш, 
чым за ад па вед ны ле таш ні пе ры яд. 
Рэн та бель насць про да жу скла ла 27,2%, 
рэн та бель насць рэа лі за ва най пра дук цыі — 
49,5%, агуль ная рэн та бель насць — 61,1%.

ЧА ЛА ВЕК ПА ВІ НЕН 
ЖЫЦЬ 

ПОЎ НЫМ ЖЫЦ ЦЁМ, 
А НЕ ТОЛЬ КІ 
ПРА ЦА ВАЦЬ

У гэ тай гас па дар цы, як пра-
ві ла, за ста юц ца ма ла дыя спе-
цы я ліс ты. Так, пя ці ча ла ве кам, 
якія за ста лі ся пас ля аба вяз ко вай 
двух га до вай ад пра цоў кі, дзяр жа-
ва ця пер да плач вае да зар пла ты 
760 ты сяч руб лёў у ме сяц. Але і 
гас па дар ка не ад стае.

— Ця пер у лю дзей ін шая ма-
ты ва цыя. Усе хо чуць жыць доб ра, 
і гэ та нар маль на, — лі чыць Люд-
мі ла ГУТ НІК, якая кі руе прад-
пры ем ствам ужо 12-ы год. — 
Ча ла век па ві нен жыць поў ным 
жыц цём, а не толь кі пра ца ваць.

Яна ўпэў не на, што куль ту ра 
вы твор час ці і куль ту ра по бы-
ту — два не ад' ем ныя па няц ці. 
Ка лі ча ла ве ку доб ра ў по бы це, 
ад па чын ку, то ён бу дзе доб ра і 
пра ца ваць. Та му кло пат пра лю-
дзей — на пер шым пла не.

Ся рэд ня ме сяч ная зар пла-
та па прад пры ем стве за пер-
шы квар тал гэ та га го да скла ла 

5 762 тыс. руб лёў. Прак тыч на ўсе 
ра бот ні кі жы вуць ў доб ра ўпа рад-
ка ва ным жыл лі з усі мі вы го да мі, 
якое па за кан чэн ні вы зна ча на-
га тэр мі ну пра цы ў гас па дар цы 
мож на пры ва ты за ваць.

Па вы ні ках го да ў цэ лым на 
прад пры ем стве вы яў ля юц ца 
леп шыя ра бот ні кі, якія ўзна га-
родж ва юц ца прэ мі я мі і каш тоў-
ны мі па да рун ка мі. Акра мя та го, 
ідзе што ме сяч нае прэ мі ра ван-
не за вы ка нан не пла на. Па ста-
ян на прэ мі ру юц ца спе цы я ліс ты 
і га лоў ныя спе цы я ліс ты гас па-
дар кі. Та му лю дзі за ці каў ле-

ны доб ра пра ца ваць і ад каз на 
ста вяц ца да вы ка нан ня сва іх 
аба вяз каў.

У ГАС ПА ДАР ЦЫ 
ЎСЁ РО БІЦ ЦА 
СВОЕ ЧА СО ВА

Вяс на сё ле та вы да ла ся ран-
няя, па сяў ная бы ла пра ве дзе-
на ў ап ты маль ныя тэр мі ны. За 
9 ра бо чых дзён па се я лі яра выя 
збож жа выя, а за 12 дзён — цук-
ро выя бу ра кі. «Хлоп цы прос та 
рва лі ся ў бой, — ка жа Люд мі ла 
Гут нік. — Пра ца ва лі на па сяў ной 
па 14 га дзін у су ткі! І пры чым 
доб ра сум лен на». Для атры ман-
ня пра гноз ных па каз чы каў па 
вы твор час ці ўсіх куль тур быў 
уне се ны поў ны комп лекс мі не-
раль ных угна ен няў. Свое ча со ва 
прай шла хімп ра пол ка па се ваў 
ку ку ру зы, цук ро вых бу ра коў, яч-
ме ню. Гас па дар ка цал кам га то ва 
да на рых тоў кі кар моў.

МА ЛА КО — 
КЛА СА «ЭК СТРА»
За мі ну лы год ААТ «Ня свіж-

скія Аст роў кі» зда ло 83,7% ма ла-

ка кла сам «эк стра» і вы шэй шым 
га тун кам 16,1%.

— Удой ма ла ка ад ад ной 
ка ро вы за 4 ме ся цы гэ та га го-
да склаў 2426 кг, тлус тасць 
рэа лі за ва на га ма ла ка   3,96%, 
та вар насць — 90,9%, — ад зна-
чае Люд мі ла Гут нік. — Кла сам 
«эк стра» і вы шэй шым га тун кам 
рэа лі за ва на 99,4% атры ма на га 
ма ла ка. Пры бы так ад яго рэа лі-
за цыі склаў 4 млрд 634 млн руб-
лёў. Рэн та бель насць па ма ла цэ 
скла ла 70%.

Па вы ні ках ча ты рох ме ся цаў 
ся род фер маў па ўдоі ма ла ка 
на ад ну ка ро ву пер шае мес ца 
за ня ла ра ба ты за ва ная фер-
ма ў вёс цы Ма ка шы з удо ем 
3401 кг. Лі дзі руе гэ тая фер ма 
і па ся рэд ня дзён ным удоі ма ла-
ка ад ад ной ка ро вы — 28,6 кг, 
у той час як па ААТ гэ тая ліч ба 
скла дае 23,1 кг. Ра ба ты за ва ная 
фер ма ў Ма ка шах з па га лоў ем 
у 338 га лоў ка роў (у той час як 
у гас па дар цы 1047 га лоў) дае 
ва ла вы на дой ма ла ка 45,5% ад 
агуль на га. Вось што зна чыць не 
ба яц ца но ва га! І, да рэ чы, гэ тая 
фер ма за тры га ды ўжо аку пі ла 
ся бе на 64%.

— Ар га ні за цыя пра цы, доб-
рая тэх ні ка, свое ча со ва ад ра-

ман та ва ная і доб ра пад рых та-
ва ная... — пе ра ліч вае склад ні кі 
эфек тыў на га прад пры ем ства кі-
раў нік гас па дар кі Люд мі ла Гут-
нік. — Аба рот ных срод каў ха пі ла, 
каб за ку піць угна ен ні, па лі ва. Усё 
пра хо дзіць зла джа на, ар га ні за-
ва на, без праб лем...

Вы нік — па ве лі чэн не аб' ёмаў 
вы твор час ці, вы ка ры стан не пе-
ра да вых тэх на ло гій, вы со кая 
якасць пра дук цыі.

1. Но вая ву лі ца Дружная — пер шае, што ба-
чыш на шля ху ў аг ра га ра док.
2. Раз лі кам ура джай нас ці па шы за ня тыя 
за гад чы ца ма лоч на та вар най фер мы «Ма лі-
наў ка» На дзея СУ КА ЛА і га лоў ны заа тэх нік 
Га лі на РЫ БАЛ ТОЎ СКАЯ.
3. На чэрвеньскай па шы.
4. Ме ха ні за та ры Ва ле рый КІШ КО і Ві таль 
МАНУ ЛІК пра вя ра юць стан тэх ні кі для на-
рых тоў кі кар моў.
5. Аляк сандр СУ КА ЛА — адзін з леп шых ме-
ха ні за та раў гас па дар кі.

ААТ «Ня свіж скія Аст роў кі» — па спя хо вае рэн та бель нае 
прадпрыемства, якое працуе з прыбыткам, свое ча со ва плаціць 
людзям зар пла ту і раз ві вае са цы яль ную сферу. І ніяка га сакрэту ў такіх 
поспехах ня ма. Яны за сна ва ны перш за ўсё на ўмелай арганізацыі 
працоў на га пра цэ су і пры цяг нен ні ква лі фі ка ва ных спецыялістаў.

Святлана БУСЬКО, Алена ДАЎЖАНОК. 
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. УНП 600032196

ААТ «Ня свіж скія 
Аст роў кі» — 
сучаснае 

сельскагаспадарчае 
прадпрыемства, 

якое спе цы я лі зу ец ца 
на вы твор час ці ма ла ка 

і мя са буй ной ра га тай 
жы вё лы, вы рошч ван ні 
цук ро вых бу ра коў, збож жа вых 
і зер не ба бо вых куль тур.

Удой ма ла ка ад ад ной 
ка ро вы за 4 ме ся цы 
гэ та га го да ў гас па дар цы 
склаў 2426 кг, тлус тасць 
рэа лі за ва на га ма ла ка — 
3,96%, та вар насць — 
90,9%. Кла сам 
«эк стра» і вы шэй шым 
га тун кам рэа лі за ва на 
99,4% атры ма на га 
ма ла ка. Пры бы так 
ад яго рэа лі за цыі — 
4 млрд 634 млн руб лёў. 
Рэн та бель насць па ма ла цэ 
скла ла 70%.
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ААТ «Ня свіж скія Аст роў кі»: 
ПРА ЦУЕ ЗЛА ДЖА НА, 
АР ГА НІ ЗА ВА НА, 
БЕЗ ПРАБ ЛЕМ

Вяр тан не 
«ме ха ніч най га ла вы»

По лац кі дзяр жаў ны ўні вер сі-
тэт не звы чай ны па мно гіх пры-
чы нах. Па-пер шае, ва ўсім све-
це іс ну юць адзін кі ўні вер сі тэ таў, 
фа куль тэ ты якіх зна хо дзяц ца ў 
двух га ра дах (у на шым вы пад ку 
— у На ва по лац ку і По лац ку. — 
Аўт.). Па-дру гое, уні вер сі тэт на 
100% кла січ ны, еў ра пей ска га 
ты пу, бо там рых ту юць спе цы-
я ліс таў як па тэх ніч ных, так і па 
гу ма ні тар ных спе цы яль нас цях. 
Па-трэ цяе, у По лац ку на фа са-
дзе бу дын ка бы ло га ка ле гі у ма 
мож на ўба чыць трэ ці ў Еў ро пе 
га дзін нік з фі гур ка мі, якія ру-
ха юц ца пад бой ку ран таў. Та кія 
ж га дзін ні кі ёсць толь кі ў Пра зе 
і Кра ка ве.

І — сен са цыя: тут пла ну юць 
зра біць ана лаг ме ха ніч най га ла-
вы, якую змай стра ваў Габ ры эль 
Гру бер, та ле на ві ты на ву коў ца і 
вы на ход нік, зна ка мі ты вы клад-
чык, які да 1800 го да вы кла даў 
ар хі тэк ту ру і фі зі ку ў По лац кай 
езу іц кай ка ле гіі. «Жа лез ная га-
ла ва» здзіў ля ла су час ні каў тым, 
што ад каз ва ла на пы тан ні і паў-
та ра ла мі мі ку ча ла ве ка.

Ад на віць 
«куль тур ны код»

Быў час, ка лі ў По лац ку і 
бу ду чыя мас та кі атрым лі-
ва лі па чат ко вую аду ка цыю 
— у сце нах ка ле гі у ма. У 
апош нім, ад ным з ця пе-
раш ніх ву чэб ных кар пу соў 
уні вер сі тэ та, зна хо дзі лі ся 
ко піі тво раў та кіх вя до мых 
на ўвесь свет Май строў, 
як Ра фа эль, Мі ке лан джэ-
ла, Ты цы ян і ін шых. З ня-
даў ня га ча су рэ пра дук цыі 
кар цін вя до мых мас та коў 
мож на ўба чыць у два ры 
бы ло га ка ле гі у ма.

Вік тар ЛУК' Я НЕН КА, да-
цэнт ка фед ры ар хі тэк ту ры 
ПДУ, член Са ю за мас та-
коў Бе ла ру сі, пра па на ваў 
кан цэп цыю ву ліч най экс-
па зі цыі жы ва піс ных ра бот. 
Сут насць яе за клю ча ец ца 
ў тым, каб ад на віць не ка лі 
згуб ле ны «куль тур ны код» 

По лац кай зям лі XVІІІ — пер-
шай па ло вы XІX ст. Для экс-
па зі цыі пра па на ва лі ра бо ты 
мас та коў, твор часць якіх бы ла 
звя за на з По лац кім ка ле гі у -
 мам.

Па дзе яй не толь кі ўні вер сі-
тэц ка га маш та бу ста ла ад крыц-
цё за лы гіс та рыч на га кас цю ма. 
Там у хра на ла гіч най пас ля доў-
нас ці мож на ўба чыць, як вы гля-
да ла фор ма «шка ля роў» роз ных 
ста год дзяў. Але не толь кі гэ та: у 
экс па зі цыі ад ноў ле ны лан цу жок 
па дзей, па чы на ю чы з пер ша га 
ка ме ня ў пад мур ку ка ле гі у ма і 
за кан чва ю чы су час ным сця гам 
ПДУ.

На га даю, што ся род ін шых ці-
ка вых «аб' ек таў», — ка ло дзеж 

ча соў ся рэд ня веч ча. Ён ад ноў-
ле ны на тым мес цы, дзе і зна-
хо дзіў ся.

У На ва по лац ку ў вес ты бю-
лі ад на го з ву чэб ных кар пу соў 
раз у ты дзень пад час вя лі ка га 
пе ра пын ку ар га ні зу юц ца ланч-
кан цэр ты! Сту дэн ты мо гуць 
атры маць аса ло ду ад «жы вой» 
му зы кі: па слу хаць скрып ку, ва-
кал і джаз... Слу ха чы ся дзяць 
на мяк кіх ка на пах, жу юць пі-
раж кі, за пі ва ю чы ка вай ці гар-
ба тай — та кі ланч. Як рас тлу-
ма чы лі ў рэк та ра це, во пыт пе-
ра ня лі ў шве даў. Ар тыс ты — з 
мяс цо ва га му зыч на га ка ле джа. 
Не ка то рыя з іх — удзель ні кі і 
лаў рэ а ты між на род ных кон-
кур саў.

...І му зыч ны фа куль тэт
— Усё, што вы ўба чы лі, і не 

толь кі гэ та — не для та го, каб 
здзіў ляць гас цей. Мы мно гае 
ўжо зра бі лі і ро бім, каб ад ра-
джаць і пра цяг ваць тра ды цыі 
ка лісь ці ад ной з са мых зна ка-
мі тых аль ма-ма тар Еў ро пы. Га-
на рым ся слаў най гіс то ры яй на-
шай ВНУ. У XІX ст. у біб лі я тэ цы 
бы ло больш за 50 ты сяч та моў, 
іс на ва ла дру кар ня, уні каль ная 
аст ра на міч ная за ла, вы да ваў-
ся пер шы ў Бе ла ру сі на ву ко вы 
ча со піс... Мы прос та аба вя за ны 
па ста рац ца, каб уні вер сі тэт быў 
та ко га ж уз роў ню, як ка лісь ці. І 
не гор шым, чым са мыя вя до мыя 
су час ныя ўні вер сі тэ ты. Да рэ чы, 
бы ло вель мі пры ем на па чуць ад 
мі ніст ра аду ка цыі, што наш уні-
вер сі тэт — са праў ды еў ра пей-
скі, — рас каз вае ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рэк тар ПДУ Дзміт-
рый ЛА ЗОЎ СКІ.

Ад на з га лоў ных мэт кі раў-
ніц тва ВНУ — ар га ні за ваць 
ву чэб на-вы ха ваў чы пра цэс на 
ўзроў ні леп шых за меж ных. Тут 
вы ка рыс тоў ва юць за ход ні во-
пыт у ар га ні за цыі ву чэб на га 
пра цэ су і па-за ім, за пра ша юць 
вя до мых на ву коў цаў на вы кла-
дан не. Рых ту юць сту дэн таў па 
тэх ніч ных і гу ма ні тар ных дыс-
цып лі нах. Ма ра рэк та ра — ад-
крыць му зыч ны фа куль тэт. 
Рас пра цоў кі вы клад чы каў ка-
рыс та юц ца вя лі кім по пы там за 

мя жой. Ужо пра да дзе на шмат 
па тэн таў на вя лі кія су мы.

Да цэнт спя вае 
са сту дэн там...

Аў та ру гэ тых рад коў па шчас ці-
ла на свае во чы ўба чыць цы ры мо-
нію ўру чэн ня спе цы яль на га пры за 
«Кры ні ца ве даў», якая вель мі на-
гад ва ла зна ка мі тую цы ры мо нію 
ў Ка нах, на кі на фес ты ва лі. Прэ-
тэн дэн ты так са ма прай шлі ся па 
чыр во най да рож цы і ад каз ва лі на 
пы тан ні вя ду чых ме ра пры ем ства. 
На сцэ не ад кры ва лі кан вер ты, у 
якіх бы лі сха ва ны ім ёны і проз ві-
шчы лаў рэ а таў.

Ка лі па між гэ ты мі вель мі хва-
лю ю чы мі мо ман та мі вы сту па лі 
ар тыс ты ўні вер сі тэц кай са ма-
дзей нас ці, мне на ват па да ло ся, 
што тра піў у му зыч ную ака дэ мію 
— на столь кі пра фе сій на хлоп цы 
і дзяў ча ты спя ва лі і тан ца ва лі. 
А ка лі да цэнт Ар кадзь Ось кін, 
кан ды дат тэх ніч ных на вук, і Ля-
вон Кех ва ян, сту дэнт 5 кур са 

фа куль тэ та ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, ра зам вы ка на лі 
за меж ны шля гер, на огул быў 
ура жа ны!

Між ін шым, доб рай тра-
ды цы яй ста лі су мес ныя па-
хо ды на пры ро ду вы клад-
чы каў і сту дэн таў. Ра зам 
збі ра юць дро вы, ва раць ка-
шу... Але ні я ка га пі ва — на 
яго на кла дзе на та бу, як і на 
ін шыя спірт ныя на поі.

...За ста ло ся да даць, што 
сё ле та ў Дзень уні вер сі тэ та 
тут упер шы ню пра вя лі ака-
дэ міч ны баль — у два ры ка-
ле гі у ма.

Аляк сандр 
ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра 

і з ар хі ва 
ўні вер сі тэ та

�

Прад стаў ні кі хрыс ці ян скіх 
кан фе сій шу ка лі ад ка зы на 
пы тан ні ма ра лі, з які мі су-
ты ка юц ца су пол кі ў су вя зі 
з куль тур ны мі і ма раль ны-
мі зме на мі ў Еў ро пе. Пас ля 
вы ступ лен няў свя шчэн на-
слу жы це ляў, аб мер ка ван-
ня і ўсе ба ко ва га раз гля ду 
праб лем удзель ні кі фо ру-
му пры ня лі рэ за лю цыю.

У вы ні ко вым да ку мен це прад-
стаў ні кі ка та ліц кай і пра ва слаў най 
цэрк ваў вы ка за лі за не па ко е насць 
па ско ра ным пра цэ сам ад чу жэн ня 
па між Еў ро пай і яе хрыс ці ян скі мі 
ка ра ня мі. На мес цы ад кі ну тай хрыс-
ці ян скай ве ры і ма ра лі ў лю дзей уз-
ні кае па чуц цё пус та ты, якое пры во-
дзіць іх да ад чаю і ні гі ліз му. Царк ва 
пра па ноў вае веч ныя каш тоў нас ці, 
аб' яд ноў ва ю чы ўсё ча ла вец тва.

На пра ця гу ста год дзяў як на Ус-
хо дзе, так і на За ха дзе не звы чай-
нае ба гац це куль тур ных да сяг нен-
няў на кан ты нен це бы ло зда бы та 
ўкла дам хрыс ці ян скай ве ры. «Мы 
пад крэс лі ва ем, што хрыс ці ян ская 
ве ра га ран туе, а не аб мя жоў вае 
по шу кі сва бо ды і шчас ця... Ве ра ў 
Хрыс та не ад мя няе раз на стай нас ці 
ча ла вец тва. Яна аба га чае і спры яе 

раз віц цю эле мен таў іс ці ны і даб ра, 
якія ёсць у ча ла ве чых куль ту рах», 
— га во рыц ца ў рэ за лю цыі.

Раз рыў, які сён ня іс нуе па-
між хрыс ці ян ствам і пе ра важ ным 
 кі рун кам дум кі, мае сур' ёз ныя на-
ступ ствы для бу ду чых Еў ра пей скіх 
ін сты ту таў і жыц ця Еў ро пы. Сён ня 
ў мно гіх еў ра пей цаў больш ня ма 
ста біль ных ары ен ці раў для фар-
мі ра ван ня ўлас ных ма раль ных 
па во дзін і ра зу мен ня, што доб ра і 
што дрэн на, та му што жы вуць яны, 
пад па рад коў ва ю чы ся во лі «свай го 
аў та ном на га я».

«Як па ста ры, мы хо чам нес ці 
леп шае з на ша га ма раль на га на-
ву чан ня на шым пры ха джа нам, а 
як гра ма дзя не — да нес ці гэ та да 
на шых ура даў і ін сты ту таў Еў ра пей-

ска га са ю за... Хрыс ці ян скія 
аб шчы ны мо гуць свед чыць 
аб тым, што з'яў ля ец ца ка рыс-
ным для ўсіх...» — пад крэс ле-
на ў рэ за лю цыі.

Фо рум быў ар га ні за ва ны 
пры пад трым цы Бе ла рус ка га 
Эк зар ха та, яго су стар шы ня мі 
ста лі кар ды нал Пе тэр Эр дзё, 
стар шы ня Ра ды біс куп скіх кан-
фе рэн цый Еў ро пы, ар цы біс куп 
Эс тэр гом скі і Бу да пешц кі, і Міт-
ра па літ Са сім скі Ге на дзі ус, які 
прад стаў ляе Кан стан ці но паль-

скі Па тры яр хат.
Чар го вая пля цоў ка для пра вя дзен-

ня ме ра пры ем стваў бы ла вы бра на па 
вы ні ках пе ра га во раў свя шчэн на слу-
жы це ляў пад час фо ру му. 

— На ступ ны фо рум прой дзе ў 
Па ры жы ў 2016 го дзе. Да ты па-
куль не за цвер джа ны, але пла ну-
ец ца, што гэ та ад бу дзец ца ў каст-
рыч ні ку ці ліс та па дзе, — ска заў 
Міт ра па літ Са сім скі Ге на дзі ус.

Удзель ні кі фо ру му так са ма 
вы ка за лі па дзя ку Бе ла рус ка му 
Эк зар ха ту Рус кай пра ва слаў най 
царк вы і ка та ліц кай Мін ска-Ма гі-
лёў скай ар хі дыя цэ зіі, ура ду Бе ла-
ру сі і мяс цо вым ор га нам ула ды за 
гас цін насць і вы дат ны ўзро вень 
ар га ні за цыі фо ру му.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Уз ро веньУз ро вень  ��

АДЗІ НЫ КЛА СІЧ НЫ... НА ДВА ГА РА ДЫ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па бы ваў у «са мым еў ра пей скім» бе ла рус кім уні вер сі тэ це, дзе свят ку юць, 

як у Ка нах, ста вяць пом ні кі сту дэн там, вы да юць дып ло мы па спе цы яль нас ці «Ту рызм і гас цін насць»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прак ты ка па каз вае: чым больш у го ра дзе пунк-

таў збо ру для ад хо даў, тым лю дзі ах вот ней зда юць 
ста рую тэх ні ку. Лям пач кі і ба та рэй кі ідуць лі та раль-
на на «ўра», а ў цэ лым ста тыс ты ка па Ні дэр лан дах 
свед чыць: на ад на го ча ла ве ка вы хо дзіць па 8 кі ла-
гра маў ад хо даў ЭЭА ў год, што раў ня ец ца ся рэд ня-
му па каз чы ку па спа жы ван ні на ча ла ве ка.

ТАК СІ ДЛЯ ХА ЛА ДЗІЛЬ НІ КА
У Бе ла ру сі рас пра ца ва ны пра ект на цы я наль най 

кан цэп цыі сіс тэ мы збо ру ад хо даў бы та вой тэх ні кі ад 
на сель ніц тва. Ад ным з яе аў та раў з'яў ля ец ца ды рэк-
тар прад пры ем ства па пе ра пра цоў цы і ўты лі за цыі 
ад хо даў ААТ «Бел ВТІ» Аляк сандр КІР ПІЧ НІК. Ён 
пра па на ваў цэ лас ную сіс тэ му збо ру: у ганд лё вых сет-
ках, спе цы я лі за ва ных кра мах, ра монт ных май стэр нях, 
унут ры два ро вых пля цоў ках і на рых тоў чых пунк тах. 
Ад нак ажыц ця віць уда ло ся толь кі не ка лі за дум: сён-
ня прад пры ем ства пра па ноў вае бяс плат ную па слу гу 
«Бел ВТІ-так сі» па вы ва зе ста рой бы та вой тэх ні кі. Па 
Мін ску кур сі ру юць ужо тры так сі. Не ўза ба ве пла ну-
ец ца за пус ціць ад па вед ную па слу гу ў рэ гі ё нах. Дру гі 
ва ры янт — зда ваць ад хо ды ЭЭА са ма стой на ў пунк це 
пры ёму на Сла він ска га, 1, і атрым лі ваць ма тэ ры яль-
ную ўзна га ро ду (750 руб лёў за кі ла грам). Гэ тыя но ва-
ўвя дзен ні да лі плён: па сло вах Аляк санд ра Кір піч ні ка, 
ле тась бы ло пе ра пра ца ва на 1054 т ад хо даў і атры ма на 
28,915 кг каш тоў на га ме та лу ў за ла тым эк ві ва лен це. 

Ра зам з тым, іні цы я ты ва больш-менш спраў на пра цуе 
толь кі ў бе ла рус кай ста лі цы. А як быць з рэ гі ё на мі, дзе 
на ват не ма юць кло па ту пра ад хо ды ЭЭА?

НА ЛА КАЛЬ НЫМ УЗ РОЎ НІ
Праб ле ма абы хо джан ня з ад хо да мі ЭЭА па тра буе 

комп лекс на га па ды хо ду: ад на ар га ні за цыя ні чо га не 
вы ра шыць, па трэб на на ла дзіць кан так ты і з ор га на-
мі мяс цо вай ула ды, і з пе ра пра цоў шчы ка мі дру гас-
най сы ра ві ны, і на ват пе ра гле дзець за ка на даў ства. 
Ча му б Бе ла ру сі не пе ра няць во пыт ні дэр ланд скіх 
ка лег? Ме на ві та та му ар га ні за та ра мі бы лі вы бра ны 
тры бе ла рус кія рэ гі ё ны з вя лі кай коль кас цю ад хо даў 
і ад сут нас цю сіс тэ мы іх збо ру. Най перш пе рад вы ка-
наў ца мі пра ек та ста іць за да ча рас пра ца ваць стра тэ-
гію ўстой лі ва га абы хо джан ня з ад хо да мі ЭЭА. Якім 
чы нам бу дзе пра во дзіц ца збор ад хо даў — не вя до ма, 
бо гэ та і ёсць аб' ект вы ву чэн ня: ця пер на ват скла да-
на раз лі чыць, яко га ты пу кан тэй не ры змо гуць са слу-
жыць доб рую служ бу ў гэ тай спра ве. Як ад зна чы ла 
асіс тэнт пра ек таў па ад хо дах уста но вы «Цэнтр 
эка ла гіч ных ра шэн няў» Ка ця ры на ЕЎ СЮ КО ВА, 
у вы бра ных рэ гі ё нах бу дзе пра ве дзе на ма са вая ін-
фар ма цый ная кам па нія для на сель ніц тва. Па вы ні ках 
вы ву чэн ня праб ле мы, па пу ля ры зу ю чых ак цый ар га-
ні за та ры спа дзя юц ца ўвес ці эфек тыў ную стра тэ гію 
абы хо джан ня з ад хо да мі ЭЭА.

За мо віць бяс плат ны вы ваз ста рой бы та вой тэх ні кі ў 
Мін ску мож на па тэ ле фо нах 8(017) 263 13 63, 263 13 23

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

ХРЫС ЦІ ЯН СКАЯ ВЕ РА 
ГА РАН ТУЕ ПО ШУ КІ СВА БО ДЫ

Пра гэ та ў вы ні ко вай рэ за лю цыі 
па ве да мі лі ўдзель ні кі Еў ра пей ска га пра ва слаў на-ка та ліц ка га фо ру му

АД ХО ДЫ 
ПА ТРА БУ ЮЦЬ РЭ ФОР МАЎ

Пом нік су час най сту дэнт цы. Ве ла сі пед ная пар коў ка.

Амаль як у Ка нах.

Да вед ка «Звяз ды»: По лац кі 
езу іц кі ка ле гі ум быў ад кры ты ў 
1581 го дзе па ўка зе поль ска га 
ка ра ля Стэ фа на Ба то рыя. Пер-
шы рэк тар — вя до мы пра па вед-
нік Пётр Скар га. А ў 1812 го дзе 
ка ле гі ум стаў По лац кай езу іц кай 
ака дэ мі яй — пер шай вы шэй шай 
на ву чаль най уста но вай на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі.


