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Лю дзі па він ны 
пла ціць за чыс тую па слу гу

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«З 1 са ка ві ка та рыф на тэх ніч нае аб слу-
гоў ван не квад рат на га мет ра, як быў, так і 
за ста нец ца на ўзроў ні 947,1 руб ля. Але з 
пры чы ны струк тур на га пе ра ўтва рэн ня мы 
раз ліч ва ем, што са бе кошт па слу гі, які ця пер 
скла дае ка ля 2,8 ты ся чы руб лёў, па ві нен іс-
тот на зні зіц ца (маг чы ма, да 1,7 ты ся чы руб-
лёў і на ват менш), дзя ку ю чы ча му ўзро вень 
кам пен са цыі за трат на сель ніц твам па вы сіц-
ца з сён няш ніх 25-30% да 50-70%», — рас-
тлу ма чыў мі ністр жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ.

Па вод ле яго слоў, рэ фар ма ван не ЖКГ 
на кі ра ва на, па-пер шае, на па вы шэн не якас-
ці аказ ва е мых па слуг, па-дру гое, на да сяг-
нен не мак сі маль най праз рыс тас ці іх на лі-
чэн ня. «Мы па він ны быць упэў не ны, што 
па слу га аказ ва ец ца свое ча со ва, што мы 
не лік ві ду ем ава рый ныя сі ту а цыі, а пра во-
дзім рэг ла мент ныя ра бо ты, пад трым лі ва ем 
жыл лё вы фонд, не да пус ка ем яго ста рэн ня. 
Дру гі бок ме да ля — ча ла век ра зу мее, за 
што пла ціць. Ёсць дак лад ны пе ра лік ра бот, 
рэг ла мент, які ар га ні за цыя вы кон вае і за-
бяс печ вае гэ тым за ха ва насць жыл лё ва га 
фон ду», — кан ста та ваў мі ністр.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ПРАЗ РЫС ТЫ ТА РЫФ

Прын цы по ва важ нае ў рэ фор ме — раз-
дзя лен не функ цый за каз чы ка і пад рад чы ка. 
Сён ня яны аб' яд на ны ў ме жах ЖРЭА, якое 
з'яў ля ец ца як прад стаў ні ком на сель ніц тва, так 
і за ці каў ле най ар га ні за цы яй, што са ма са бе 
аказ вае па слу гі. У вы ні ку раз дзя лен ня бу дзе 
вы ра ша на ад на з га лоў ных за дач рэ фар ма-
ван ня жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Бе-
ла ру сі — фар мі ра ван не праз рыс тых та ры фаў: 
«Сён ня ўсе ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 
ка лі лю дзі ка жуць пра вы со кія та ры фы на 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі, апе лю юць да 
та го, што на сель ніц тва аплач вае толь кі 30%, 
а бюд жэт 70% да дае. Дык вось у гэ тых 70% 
больш за па ло ву та го, што не па він на клас ці ся 
на квад рат ны метр — ня про філь ныя ак ты вы, 
роз ныя аб' ек ты, якія мёрт вым гру зам ля жаць, 
і ін шае. Квін тэ сэн цыя рэ фор мы — ачыс ціць 
са бе кошт па слуг ад гэ та га «ша лу пін ня», — 
ска заў Аляк сандр Якаб сон.

Ён пад крэс ліў, што та рыф па ві нен быць 
«чыс тым». «Там па ві нен быць толь кі той аб' ём 
срод каў, якія ідуць на аб слу гоў ван не квад-
рат на га мет ра жыл ля. Ча ла век зра зу мее: у 
вы ні ку гэ тай рэ фор мы та рыф бу дзе скла даць 
умоў на 90% ад са бе кош ту, а зна чыць, рас ці ён 
бу дзе не з 30% да 100%, а з 90% да 100%».

НА СМЕЦ ЦІ 
БУ ДУЦЬ ЗА РАБ ЛЯЦЬ

Яшчэ адзін этап рэ фор мы ЖКГ — ства-
рэн не адзі на га апе ра та ра па вы ва зе, сар-
та ван ні і абяс шкодж ван ні цвёр дых ка му-
наль ных ад хо даў. Экс пе ры мент па ўка ра-
нен ні на ва цый пла ну ец ца па чаць зноў жа 
на ба зе Пер ша май ска га і Пар ты зан ска га 
ра ё наў Мін ска з 1 са ка ві ка. «На сель ніц тва 
бу дзе пла ціць гро шы апе ра та ру, які сам бу-
дзе вы ра шаць: вез ці ад хо ды на па лі гон ці 
ўсё ж та кі на сар та ван не, зда бы ваць з іх 
дру гас ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы і за кошт 
гэ та га атрым лі ваць да дат ко вы пры бы так», 
— ад зна чыў ге не раль ны ды рэк тар прад-
пры ем ства «Мін ская га рад ская жыл лё вая 
гас па дар ка» Ві таль СМІР НОЎ.

Па вод ле яго слоў, бу дуць пра ца ваць эка-
на міч ныя за ко ны: чым больш апе ра тар ад-
сар туе ад хо даў, тым больш змо жа на гэ тым 
за ра біць. «Схе ма вы раз ная і праз рыс тая», 
— лі чыць ген ды рэк тар.

АДЗІ НЫ ДЫС ПЕТ ЧАР 
І РАЗ ЛІ КО ВЫ ЦЭНТР

Ка лі экс пе ры мент па ўка ра нен ні пра па-
на ва ных на ва цый бу дзе пры зна ны па спя-
хо вым і рас паў сю дзіц ца па ўсім го ра дзе, 
ста не маг чы май рэа лі за цыя яшчэ шэ ра гу 
рэ форм. На прык лад за пла на ва на ства рэн-
не адзі най дыс пет чар скай служ бы ЖКГ 
Мін ска. «Мяр ку ец ца, што ў ста лі цы бу дзе 
адзі ная дыс пет чар ская служ ба з ну ма рам 

115, па куль ён па пя рэд не за рэ зер ва ва ны. 
Круг ла су тач на на сель ніц тва змо жа па тэ ле-
фа на ваць на гэ ты ну мар, пас ля ча го бу дуць 
пра ца ваць дыс пет ча ры, якія на кі ру юць за-
яў ку, ку ды трэ ба і ка му трэ ба», — ад зна чыў 
Ві таль Смір ноў.

Па вод ле яго слоў, у аба вяз кі су пра цоў-
ні каў адзі най дыс пет чар скай служ бы бу дзе 
так са ма ўва хо дзіць кант роль за вы ка нан нем 
за явак, па да дзе ных на сель ніц твам: «Гэ та 
зна чыць спа жыў цу не трэ ба бу дзе ве даць 
ма су ну ма роў, а ўся го толь кі адзін, ку ды 
мож на па тэ ле фа на ваць у лю бы час су так 
па ўсіх пы тан нях ака зан ня жыл лё ва-ка му-
наль ных па слуг».

Акра мя гэ та га, пра ду ма на маг чы масць 
аў та ма ты за цыі пра цэ су раз лі ку на лі чэн няў 
па апла це жыл лё ва-ка му наль ных па слуг. 
«Ця пер у Мін ску 43 раз лі ко ва-да ве дач ныя 
цэнт ры, якія пад па рад коў ва юц ца ЖРЭА. 
Унут ры ўжо іс ну ю ча га прад пры ем ства 
«Цэнтр ін фар ма цый ных тэх на ло гій Мін гар-
вы кан ка ма» пра па ну ец ца ства рыць адзі ны 
раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін ска, яко му 
бу дуць пад па рад ка ва ныя ўсе РДЦ го ра да», 
— па ве да міў Ві таль Смір ноў. У вы ні ку бу-
дуць аў та ма ты за ва ны пра цэ сы раз лі ку на-
лі чэн няў па апла це жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг і ўпа рад ка ва ны ад но сі ны па між іх 
па стаў шчы ка мі. Мяр ку ец ца вы пра ца ваць 
адзі ны па ды ход па ажыц цяў лен ні ад мі ніст-
ра цый ных пра цэ дур, а так са ма пра во дзіць 
адзі ную па лі ты ку ў сфе ры на лі чэн ня апла ты 
за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
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СЯ РЭД НІ ЗА РО БАК — КА ЛЯ 6 МЛН РУБ ЛЁЎ
А рэ аль ны да ход ра бот ні каў за год зні зіў ся на 3,5%

Па вод ле ін фар ма цыі На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка-
мі тэ та, на мі наль ная на лі ча ная ся рэд няя за ра бот ная пла та 
сё ле та ў сту дзе ні скла ла 6 млн 23,2 ты ся чы руб лёў і па-
мен шы ла ся ў па раў на нні са снеж нем 2014 го да на 11,5% 
(або на 782,8 ты ся чы руб лёў).

Рэ аль ная за ра бот ная пла та (раз лі ча ная з улі кам рос ту спа жы-
вец кіх цэ наў на та ва ры і па слу гі) сё ле та ў сту дзе ні ў па раў на нні 
са сту дзе нем 2014-га па мен шы ла ся на 3,5%.

Са мыя вя лі кія ся рэд нія за роб кі ў па ме ры 10 млн 967 ты сяч 
руб лёў у мі ну лым ме ся цы атрым лі ва лі ра бот ні кі фі нан са вых 
струк тур, а так са ма ў сек та ры на ву ко вых да сле да ван няў — 
7 млн 328 ты сяч руб лёў. Ра зам з тым, у сту дзе ні ў пра мыс ло вас ці 
ся рэд няя за ра бот ная пла та скла ла 6 млн 256,1 ты ся чы, у бу даў-
ніц тве — 7 млн 22,6 ты ся чы, у сель скай і ляс ной гас па дар цы — 
4 млн 462,7 ты ся чы, у сфе ры аду ка цыі — 4 млн 439,3 ты ся чы 
руб лёў. За ра бот ная пла та ра бот ні каў ахо вы зда роўя ў пер шы 
ме сяц го да скла ла 4 млн 997,1 ты ся чы руб лёў.

Ана ліз ды на мі кі змя нен ня рэ аль ных за роб каў свед чыць аб 
тым, што за мі ну лы год да хо ды ра бот ні каў па мен шы лі ся най-
больш у сфе ры вы твор час ці аў та ма бі ляў, пры чэ паў і паў пры-
чэ паў (мі нус 22,2%), а так са ма ў струк ту ры арэн ды ма шын і 
аб ста ля ван ня (мі нус 24,9%). З дру го га бо ку, за гэ ты час амаль 
на 30% па вя лі чы лі ся за роб кі ра бот ні каў, дзей насць якіх звя за на 
з вы лі чаль най тэх ні кай. Уво гу ле, ме на ві та пра гра міс ты з'яў ля-
юц ца без умоў ны мі лі да ра мі па за роб ках, бо іх ся рэд ні да ход у 
сту дзе ні склаў на ват больш за 23 млн руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

НАЦ БАНК ВЫ РА ШЫЎ АСЛА БІЦЬ ЛЕЙ ЦЫ
Фі нан са вы рэ гу ля тар Бе ла ру сі пры няў ра шэн не аб зні-
жэн ні нор мы аба вяз ко ва га про да жу ва лют най вы руч кі, 
якая па сту пае ў кра і ну, да 40%. Пра гэ та га во рыц ца ў 
па ста но ве На цы я наль на га бан ка №84 ад 19 лю та га, якая 
апуб лі ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар-
та ле і па чы нае дзей ні чаць з 25 лю та га.

Ад ра зу трэ ба на га даць, што ле тась з 19 снеж ня нор ма аба-
вяз ко ва га про да жу ва лют най вы руч кі бы ла вы зна ча на на ўзроў ні 
50%. Та ды Нац банк і ўрад Бе ла ру сі пры ня лі ме ры, якія бы лі 
на кі ра ва ныя на не да пу шчэн не раз віц ця не га тыў ных тэн дэн цый 
на ва лют ным і фі нан са вым рын ках кра і ны. У прэс-служ бе фі-
нан са вай уста но вы ад зна чы лі, што пры ня тыя ў апош нія ме ся цы 
за ха ды спры я лі нар ма лі за цыі сі ту а цыі на ва лют ным рын ку дзяр-
жа вы. У вы ні ку пе ра хо ду да больш гнут кай кур са вой па лі ты кі 
іс тот на па вя лі чыў ся ўплыў су ад но сін по пы ту і пра па но вы ва лю ты 
на фар мі ра ван не аб мен на га кур са бе ла рус ка га руб ля. А ўжо з 
трэ цяй дэ ка ды лю та га ад на віў пра цу па за бір жа вы ва лют ны ры-
нак. Зра зу ме ла, што на зва ныя фак та ры па зі тыў на паў плы ва лі 
на ўзро вень дэ валь ва цый ных ча кан няў суб' ек таў гас па да ран ня 
і, ад па вед на, пра гноз ныя ацэн кі па рос це пра па но вы за меж най 
ва лю ты на ўнут ра ным ва лют ным рын ку кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

У МЕТ РО ПРА ВЕ РАЦЬ... ТА ЛОН ЧЫ КІ
Ме на ві та та кім чы нам у ста ліч ным мет ра па лі тэ не прой-
дзе аб сле да ван не па са жы ра па то ку. Ад бу дзец ца яно 
11 са ка ві ка.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы мет ра па лі тэ на, у гэ ты 
дзень су пра цоў ні кі кож на му па са жы ру на ўва хо дзе на стан цыю 
вы да дуць спе цы яль ны рэ гіст ра цый ны та лон. На ім на не се ны 
ну мар стан цыі і па рад ка вы ну мар. Пры вы ха дзе з мет ро та лон 
трэ ба бу дзе здаць.

Вы ву чэн не па са жы ра па то ку пра во дзіц ца з мэ тай удас ка наль-
ван ня гра фі ку ру ху цяг ні коў, вы зна чэн ня ся рэд няй далёкас ці па-
езд кі па са жы раў, ін тэн сіў нас ці па са жы ра па то каў на ўсіх участ ках 
лі ній мет ра па лі тэ на. Акра мя гэ та га, ад на з важ ных мэ таў аб сле-
да ван ня — рэ гіст ра цыя коль кас ці па са жы раў, якія ка рыс та юц ца 
пе ра са дач ным вуз лом «Каст рыч ніц кая» — «Ку па лаў ская».

На час пра вя дзен ня аб сле да ван ня на стан цы ях і ў ва го нах 
бу дуць раз ме шча ны ін фар ма цый ныя ліс тоў кі, а па гуч най су вя зі 
прой дуць ад па вед ныя аб' явы. Мет ра па лі тэн про сіць па са жы раў з 
ра зу мен нем ад не сці ся да маг чы мых за тры мак і ча со вых ня зруч-
нас цяў. На пэў на, і ў да ро гу ў гэ ты дзень, ка лі вы ра шы лі ска рыс-
тац ца па слу га мі мет ро, трэ ба вы брац ца кры шач ку ра ней.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ВЯР НУЎ У БАНК ЛІШ НІЯ МІЛЬ Ё НЫ
Учо ра мы па ве дам ля лі пра вы шук муж чы ны, яко му ка сір 
ад на го з мін скіх бан каў пад час ва лют на-аб мен най апе-
ра цыі па мыл ко ва вы да ла за мест 5 міль ё наў, 50 міль ё наў 
руб лёў.

У ГУ УС Мін гар вы кан ка ма па ве да мі лі, што ад ра зу пас ля та го, 
як пра гэ ты вы па дак у СМІ і се ці ве бы ла рас паў сю джа на ін фар-
ма цыя ра зам з ві дэа муж чы ны, у мі лі цыю па сту пі ла не каль кі 
па ве дам лен няў ад гра ма дзян, якія па зна лі гэ та га ча ла ве ка. А 
не ўза ба ве па тэ ле фа на ваў і ён сам — кі раў нік ад ной з мін скіх 
фірм.

Па вод ле яго слоў, у той дзень ён пра во дзіў не каль кі гра шо вых 
апе ра цый, звя за ных з да стат ко ва буй ны мі су ма мі. Пры здзяйс-
нен ні аб ме ну ва лю ты на руб лі, як і пас ля яго, гро шы не пе ра ліч-
ваў, мяр ку ю чы, што ка сір усё вы да ла пра віль на. Пра тое, што 
ра бот нік бан ка па мы лі ла ся, да ве даў ся толь кі ад зна ё мых, якія 
ўба чы лі ў се ці ве ро лік пра вы шук клі ен та. Біз нес мен сцвяр джае, 
што ў яго не бы ло на ме ру здзейс ніць неш та про ці праў нае, а су ма 
не з'яў ля ец ца на столь кі іс тот най, каб пад ман ваць не ка га ці ўво-
дзіць у зман. Гро шы — 45 міль ё наў руб лёў — гра ма дзя нін вяр нуў. 
Прад стаў ні кі бан ка прэ тэн зій у яго ад рас не вы ка за лі. А кі раў ніц-
тва Мас коў ска га РУ УС ста лі цы вы каз вае па дзя ку прад стаў ні кам 
СМІ і ін тэр нэт-пар та лаў за ўва гу да мі лі цэй скай ін фар ма цыі, а 
так са ма ак тыў ным гра ма дзя нам, якія ад рэ ага ва лі на яе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У БАБ РУЙ СКУ ЗА ТРЫ МА ЛІ 
ЧАР ГО ВЫХ ЧОР НЫХ РЫ ЭЛ ТА РАЎ

Сё ле та гэ та ўжо дру гая па лі ку гру па, якая зай ма ла ся ў 
го ра дзе на Бя рэ зі не не за кон ным аб ме нам і про да жам 
ква тэр.

Мяр ку ец ца, што ах вя ра мі зла мыс ні каў ста лі ка ля 10 ча ла век. 
Не ка то рыя з іх зло ўжы ва лі ал ка го лем і ме лі за па зы ча насць па 
кварт пла це. На не за кон ных здзел ках у пе ры яд з 2009 па 2013 
год псеў да ры эл та ры за ра бі лі звыш 880 міль ё наў руб лёў.

— Ар га ні за та рам і ка ар ды на та рам не за кон най дзей нас ці вы-
сту піў 47-га до вы мяс цо вы жы хар, ра ней су дзі мы за ана ла гіч нае 
зла чын ства, — удак лад ніў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня Дэ-
парт амен та фі нан са вых рас сле да ван няў КДК па Ма гі лёў скай 
воб лас ці Аляк сандр ША РОЙ КІН. — Ён жа зай маў ся по шу кам 
«клі ен таў», афарм лен нем здзе лак па куп лі-про да жы і атры ман-
нем на яў ных гро шай. Ас тат нія ўдзель ні кі да во дзі лі клі ен таў «да 
кан ды цыі» і мя ня лі іх ква тэ ры на неш та пра сцей шае.

У да чы нен ні да 3 асоб зла чын най гру поў кі (двое з іх ужо за-
тры ма ны) Га лоў ным след чым упраў лен нем След ча га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь рас па ча та кры мі наль ная спра ва. На транс-
парт і ма ё масць аб ві на ва ча ных на кла дзе ны арышт. За не за кон-
ную прад пры маль ніц кую дзей насць без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 
і лі цэн зіі ім па гра жае па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі 
тэр мі нам ад 2 да 7 га доў з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Я ма гу мер ка ваць пра гэ ты кон курс яшчэ і як ар га ні за тар, 
— па дзя ліў ся на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар БУ ЗОЎ СКІ. — Пер шыя кро кі па рэа лі-
за цыі пра ек та «100 ідэй для Бе ла ру сі» мы ра бі лі з асця рож нас цю, 
бо не ве да лі, на коль кі ці ка вы ён бу дзе мо ла дзі і струк ту рам, за-
клі ка ным зай мац ца на ву кай і аду ка цы яй. Але ўрэш це ўпэў ні лі ся, 
што знай шлі сваю ні шу: кож ны год кон курс рас це, па вя ліч ва ец ца 
коль касць ідэй. Ча сам ад удзель ні каў мы атрым лі ва ем не зу сім 
тое, ча го ча ка лі спа чат ку, але не менш важ нае — скі ра ва насць 
на са ма ўдас ка на лен не і раз віц цё.

Ці ка вых пра ек таў на вы ста ве бы ло шмат. На прык лад, хлоп цы 
з Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы пра-
па на ва лі пуб лі цы сваю рас пра цоў ку пад наз вай «Вір ту аль ная 
Бе ла русь», пры да па мо зе якой яны хо чуць пры цяг нуць ува гу да 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны на шай кра і ны.

— У рам ках рэа лі за цыі пра ек та мы ўжо ства ры лі пер шую 
3D-га ле рэю «Вір ту аль ную Ка ло жу», — рас па вёў адзін з аў та раў 
«Вір ту аль най Бе ла ру сі», ма гіст рант ін жы нер на-бу даў ні ча га 
фа куль тэ та Ва ле рый МАС КЕ ВІЧ. — Яна ўяў ляе з ся бе аб' ём ныя 
здым кі сла ву тай Ба ры са глеб скай царк вы ў Грод не, яе ўнут ра на га 
ўбран ства і знеш ня га вы гля ду. Акра мя гэ та га, бы ла ство ра на гра-
фіч ная рэ кан струк цыя стра ча на га кас цё ла Най свя цей шай Пан ны 
Ма рыі, больш вя до ма га як Фа ра Ві таў та. У най блі жэй шых пла нах 
— ства рэн не аб' ём ных га ле рэй ін шых пом ні каў у Грод не: Ста ро-
га і Но ва га зам каў, Ка фед раль на га кас цё ла Свя то га Фран цыс ка 
Кса ве рыя, ля леч на га тэ ат ра і ін шых.

Пад час ура чыс та га ад крыц ця пер шы сак ра тар Цэнт раль на га 
ка мі тэ та БРСМ Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ за зна чыў, што пра ект «100 
ідэй для Бе ла ру сі» за ста ец ца ад кры тым і пра цяг вае пра ца ваць, 
а та му ў Год мо ла дзі ар га ні за та ры бу дуць ча каць но выя ці ка выя 
пра ек ты і за ду мы.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ЗДОЛЬ НЫЯ ЗДОЛЬ НЫЯ 
ПРЫ ДУМ ЛЯЦЬ...ПРЫ ДУМ ЛЯЦЬ...

ПА СЯ ДЖЭН НЕ ВЫ ШЭЙ ША ГА 
ДЗЯР ЖАЎ НА ГА СА ВЕ ТА СА ЮЗ НАЙ 

ДЗЯР ЖА ВЫ МО ЖА АД БЫЦ ЦА 3 СА КА ВІ КА
Пы тан ні, уклю ча ныя ў па ра дак дня ма ю ча га ад быц ца па ся джэн-
ня, аб мяр коў ва лі ся на су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі з дзярж сак ра та ром Са юз най дзяр жа вы Ры го рам 
Ра по там, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Праз час я ста ноў ча ацэнь ваю той факт, што мы ўсё ж та кі пе ра-
нес лі па ся джэн не Вы шэй ша га дзярж са ве та Са юз най дзяр жа вы (ра ней 
яго пла на ва ла ся пра вес ці ў кан цы 2014 го да. — За ўва га БЕЛ ТА). 
У нас ця пер больш сва бод на га ча су, каб пад рых та ваць па ра дак дня 
і вяр нуц ца да аб мер ка ван ня вель мі вост рых і важ ных пы тан няў, якія 
нам трэ ба сён ня вы ра шаць у эка но мі цы, па лі ты цы, дып ла ма тыі ра зам 
з Ра сі яй», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў Ры го ра Ра по ту вы ка заць свой пункт 
гле джан ня на пы тан ні, якія пла ну ец ца аб мер ка ваць на па ся джэн ні. 
«Ве даю, вы вель мі шмат пра вя лі пе ра га во раў з ра сій скі мі і бе ла рус-
кі мі служ бо вы мі асо ба мі па па стаў ках пра дук цыі, та ва раў, тэх ні кі, 
па фі нан са вых праб ле мах, якія сён ня ўзнік лі. Пра цэс па не ка то рых 
на прам ках — сур' ёз ны», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу Ры гор Ра по та пад крэс ліў, што фар маль на па ра дак 
дня за ста ец ца той жа, але за апош ні час ад бы ло ся шмат па дзей, 
якія да юць маг чы масць уз няць шэ раг вост рых, важ ных пы тан няў 
двух ба ко вых ад но сін у яго ж рам ках.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

НА ДОЎ ГА ТЭР МІ НО ВУЮ 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

Ства рыць да рож ную кар ту для бе ла рус ка-ін дый скіх ад но сі наў 
пра па на ваў Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. 
Пра гэ та вя ла ся га вор ка пад час яго су стрэ чы з Па слом Ін дыі ў 
Бе ла ру сі Ма но джам Ку ма рам БХАР ЦІ.

Акционерам ОАО «Белбуд»

И З В Е Щ Е Н И Е  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 

ОАО «Белбуд»
Уважаемые акционеры! 

Открытое акционерное общество «Белбуд», 
расположенное по адресу: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 1, 

сообщает о проведении очередного Общего собрания акционеров 
в очной форме. 

Собрание состоится 26.03.2015 в 15.00 
по адресу: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133, офис 1, конференц-зал. 
Регистрация участников производится по месту проведения собрания 

26.03.2015 с 14.30 до 14.50 на основании списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в 2014 году и основных направлениях развития Общества на 2015 год. 
2. Утверждение заключений аудиторской и ревизорской проверок финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убыт-
ках Общества за 2014 год. 
4. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год и направления ее 
использования в 2015 году. 
5. Определение рекомендуемого размера вознаграждения и компенсаций 
расходов членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии за ис-
полнение ими своих обязанностей. 
6. Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

Для регистрации необходимо иметь при себе: паспорт, представителю 
акционера — доверенность и паспорт. 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с документами, подготовленными к собранию, с 16.03.2015 
(понедельник—четверг — с 8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.30, обед 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Минск, ул. Восточная, 133, офис № 1 (в при-
емной генерального директора), а в день проведения собрания — по месту 
его проведения. 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
будет составлен по состоянию на 23.03.2015. 

Телефон для справок — 8 017 237 29 54. УНП 100794022

ОАО «МНИПИ» 
26 марта 2015 г. в 14.30 ПРОВОДИТ 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Повестка дня: 
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 

2014 году и основных направлениях деятельности на 2015 год. 
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе. 
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о при-

былях и убытках, распределения прибыли и убытков Общества за 2014 год. 
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли, 

расходов на потребление, выплате дивидендов за 2014 год. 
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли и рас-

ходов на потребление на 2015 год. 
7. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии Общества. 
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии Общества. 

Собрание состоится в ОАО «МНИПИ» по адресу: 
г. Минск, ул. Я. Коласа, 73. 

Регистрация акционеров 26.03.2015 г. с 13.00. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность. 

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться 
по месту нахождения Общества, телефон 262 24 56. 

УНН 100039847

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  С О З Ы В Е  О Б Щ Е Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Уважаемые акционеры ОАО «МонолитГрад»!
25 марта 2015 года в 10.00 состоится очередное общее собрание акционеров 

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Долгобродская, д.16А, актовый зал

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и основные 

направления деятельности Общества в 2015 году.
2. Отчет Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии о работе в 2014 году.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Обще-

ства за 2014 год.
4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убытков Общества 

за 2014 год.
5. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение условий материального вознаграждения членам Наблюдательного со-

вета и Ревизионной комиссии Общества.
7. О подаче заявления в экономический суд г. Минска об открытии в отношении 

ОАО «МонолитГрад» конкурсного производства с санацией Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: 
г. Минск, ул. Рокоссовского, 140 с 18 марта по 24 марта 2015 года (время работы с 
8.30 до 17.00) либо 25 марта 2015 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 09.00 до 10.00 по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет составлен на 

основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 23.03.2015.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт; 
представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНП 100100799
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У апош ні дзень чэм-
пі я на ту све ту па бія-
тло не ся род юна коў 
і юні ё раў на двор'е ў 

Раў бі чах ста ла даждж-
лі вым, не пры ем ным. 

«На пэў на, яно пла ча аб тым, што чэм-
пі я нат за вяр ша ец ца», — па жар та ваў 
адзін з вы на ход лі вых ва лан цё раў.

Ка му-ка му, а ўдзель ні цам юні ёр скай эс-
та фе ты жар та ваць ха це ла ся ў апош нюю 
чар гу. Сне гу на тра се бы ло шмат, але пад 
даж джом і лы жа мі спарт сме нак ён пе ра тва-
рыў ся ў ме сі ва.

— На тра се фі зіч на бы ло больш скла да на, 
чым у па пя рэд ніх гон ках, — пры зна ла ся ра-
сі ян ка Уль я на КАЙ ША ВА. — Пры хо дзі ла ся 
аб са лют на інакш пра ца ваць: час цей і вы шэй 
па ды маць но гі, ра біць больш шы ро кія кро кі. 
Ра ней бег лі па пад ма ро жа най тра се, а сён ня 
яна рас та ла.

Але на двор'е не ста ла непераадольнай 
пе ра шко дай для бія тла ніс таў. На шы ўсход-
нія су сед кі ста лі дру гі мі, на пер шым мес цы 
— дзяў ча ты з Фран цыі (на фота), а на трэ-
цім апы ну ла ся збор ная Гер ма ніі. Да рэ чы, 
ня мец кіх бія тла ніс так ад роз ні ва ла ад ін шых 
яшчэ ад на ві зу аль на пры ваб ная рэч. Пе рад 
стар там ім на шчо ках на ма ля ва лі не вя ліч кія 
сэр цай кі і ска ро ча ную наз ву кра і ны: GER. Як 
ака за ла ся, па доб ная ідэя на ле жыць док та ру 
збор най Ка та ры не Плю ме, якая і за ня ла ся 
ажыц цяў лен нем за ду ма на га. Гэ тым дзяў-
чат кі ха це лі па ка заць, што яны — ад на ка-
ман да, яны — гэ та сі ла. Бу дзем лі чыць, што 

за ду ма бы ла рэа лі за ва на. Нем кі апы ну лі ся 
на п'е дэс та ле, а гэ та так са ма пе ра мо га.

Што ты чыц ца гас па дынь, бе ла рус кі (Яў-
ге нія Якаў ле ва, На стас ся Ку нец, Тац ця на 
Тры фа на ва) з 18 удзель ні каў апы ну лі ся на 
9-м рад ку.

— Ча го нам не ха пі ла, каб вы сту піць 
лепш? — за да ец ца пы тан нем На стас ся КУ-
НЕЦ, якая вы сту па ла на дру гім эта пе эс та-
фе ты. — Хут ка сці ў страль бе, упэў не нас ці, 
якая па він на бы ла быць. Але яна з ча сам 
прый дзе. Уз ро вень чэм пі я на ту быў да во лі 
сур' ёз ны. Мы імк ну лі ся па ка заць усё, на што 
здоль ныя.

— Чым та бе за пом ні ла ся пер шын ство?
— Пад трым кай ба лель шчы каў. Дзя кую 

ўсім. За нас вель мі доб ра «хва рэ лі».
Што да на шых хлоп цаў (Алег Літ він скі, 

Мак сім Ва ра бей, Яў ген Лі пай, Вік тар Крыў-
ко), яны вы сту пі лі на ват лепш за дзяў чат і 
за ня лі да во лі вы со кае вы ні ко вае 5-е мес ца. 
І гэ та пры тым, што Мак сім Ва ра бей атры маў 
эс та фе ту 12-м, а пе ра даў яе Яў ге ну Лі паю 
6-м! Вік то рыю свят ка ва лі ра сі я не, дру гое 
мес ца — у нар веж цаў, а трэ цяе — у прад-
стаў ні коў Фран цы і.

У гэ тым ба га тым на пры ем ныя эмо цыі чэм-
пі я на це па стаў ле на тлус тая кроп ка. Як ма ла-
дыя спарт сме ны, так ад ноў ле ны спарт комп лекс 
«Раў бі чы» вы тры ма лі са праўд ны эк за мен на 
тры ва ласць. І ўсе, з кім атры ма ла ся па раз маў-
ляць, да лі ар га ні за цыі спа бор ніц тваў, тра се, пад-
трым цы гле да чоў вы со кую ацэн ку. Спа дзя ём ся, 
прый дзе пэў ны час і мы ўсе зноў су стрэ нем ся 
тут, але на спа бор ніц твах вы шэй ша га ран гу.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ДОЖДЖ — БІЯ ТЛО НУ НЕ ПЕ РА ШКО ДА

Мін гар вы кан кам і абл вы кан-
ка мы пра вя дуць 28 лю та га 
чар го выя пра мыя тэ ле фон-
ныя лі ніі

У Бе ла ру сі ў бя гу чым го-
дзе ар га ні за ва на што тыд нё вае 
пра вя дзен не абл вы кан ка ма мі і 
Мін скім гар вы кан ка мам пра мых 
тэ ле фон ных лі ній з мэ тай па вы-
шэн ня эфек тыў нас ці пра цы са 
зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч-
ных асоб, а так са ма для не ад-
клад на га вы ра шэн ня праб лем-
ных пы тан няў, якія ўзні ка юць у 
лю дзей.

Та кія пра мыя тэ ле фон ныя 
лі ніі ўжо ад бы лі ся 17, 24, 31 
сту дзе ня, а так са ма 7, 14 і 21 
лю та га. Па доб ная прак ты ка 
пра цяг нец ца і ў гэ тую су бо ту, 
28 лю та га, з 9 да 12 га дзін.

Кож ны ты дзень на пра мыя 
«га ра чыя тэ ле фо ны» звяр та ец-
ца ка ля ты ся чы жы ха роў кра і ны. 
Мно гія пы тан ні атрым лі ва ец ца 
вы ра шыць фак тыч на ад ра зу.

Брэсц кі абл вы кан кам
Стэль мах Ан тон Сця па-

на віч — кі раў нік спра ва мі: 
80162213121.

Ві цеб скі абл вы кан кам
Ма цюш ка Аляк сей Ула дзі-

мі ра віч — кі раў нік спра ва мі: 
80212204260.

Го мель скі абл вы кан кам
Пры ва лаў Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч — на мес нік стар шы ні: 
80232751237.

Гро дзен скі абл вы кан кам
Жук Ігар Ге ор гі е віч — стар-

шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу-
та таў: 80152735644.

Мін скі абл вы кан кам
Не ўмяр жыц кі Сяр гей Пят-

ро віч — на мес нік стар шы ні: 
5004160.

Ма гі лёў скі абл вы кан кам
Ма ла шка Ва ле рый Ана-

толь е віч — на мес нік стар шы ні: 
80222501869.

Мін скі гар вы кан кам
Да ма рац кі Анд рэй Ула дзі-

мі ра віч — на мес нік стар шы ні: 
222 44 44.

Па чуць і да па маг чы

Вік тар МАЙ ГУ РАЎ, ві цэ-прэ зі дэнт 
Між на род на га са ю за бія тла ніс таў:

— Апош ні раз у «Раў бі чах» я быў больш 
за 10 га доў та му. За гэ ты час спарт комп-
лекс, без умоў на, змя ніў ся. Як мне вя до ма, 
рэ кан струк цыю пра вя лі за год — гэ та рэ-
корд на ка рот кі тэр мін. Тра сы ста лі шы-
рэй шыя. Ня гле дзя чы на не ба га тую на снег 
зі му, яны ад па вя да юць са ма му вы со ка му 
ўзроў ню. З'я ві ла ся асвят лен не, якое да-
зва ляе пра во дзіць спа бор ніц твы на ват у 
вя чэр ні час. Па бу да ва лі цу доў ны цір, дзе 
спарт сме ны мо гуць рых та вац ца ў лю бы 
пе ры яд го да. Комп лекс стаў мак сі маль-
на кам форт ным для спарт сме наў і трэ не-
раў. Кож ны дзень на гон ках пры сут ні ча ла 
шмат ба лель шчы каў. І гэ та пры ем на, бо 
не на ўсіх эта пах Куб ка све ту бы вае да-
статкова гле да чоў.

Пра мая лі нія «Звяз ды»

НА СУ ВЯ ЗІ — МІ НІСТР ЖКГ
Ці бу дуць у най блі жэй шы час па вя ліч вац ца 

та ры фы на па слу гі жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі? За кошт ча го і ка лі мож на ча каць 
па вы шэн ня якас ці аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
і аб якіх но вых ме та дах эфек тыў на га зні жэн ня 
са бе кош ту па слуг мо жа іс ці га вор ка? Якім чы-
нам у най блі жэй шай бу ду чы ні за пла на ва на 
ажыц ця віць рэ фор му ЖКГ?

На гэ тыя і ін шыя пы тан ні чы та чам «Звяз ды» ад ка жа мі ністр 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі кра і ны Аляк сандр Аляк-
санд ра віч ЦЕ РА ХАЎ пад час пра мой лі ніі, якая ад бу дзец ца ў 
рэ дак цыі га зе ты ў се ра ду 4 са ка ві ка з 12.00 да 13.00.

Каб па пя рэд не па кі нуць свае пы тан ні, да сы лай це іх на элект-
рон ны ад рас (іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай «Пра мая лі нія»-
ЖКГ) ці тэ ле фа нуй це па ну ма ры: 287-17-51.

— Кі раў нік на шай дзяр жа вы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка з за да во-
ле нас цю ўспры няў га тоў насць 
ва ша га Прэ зі дэн та на ве даць Бе-
ла русь, — па ве да міў стар шы ня 
верх няй па ла ты ў па чат ку су стрэ-
чы. — На ша кра і на га то ва па чаць 
пад рых тоў ку да пры ёму вы со ка га 
гос ця.

Удзель ні кі су стрэ чы аб мер-
ка ва лі стан бе ла рус ка-ін дый скіх 
ганд лё ва-эка на міч ных ста сун каў, 
гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва, ін-
вес ты цый най па лі ты кі.

— Ха це ла ся б удак лад ніць усе 
пы тан ні, звя за ныя з пла ну е мым 
па ся джэн нем бе ла рус ка-ін дый-
скай ка мі сіі, — ад зна чыў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. — Бе ла рус кі бок вель-
мі за ці каў ле ны ў па шы рэн ні ганд-
лё ва-эка на міч на га і ін шых ві даў 
су пра цоў ніц тва з ва шай вя лі кай 
кра і най.

Сё мае па ся джэн не бе ла рус-
ка-ін дый скай між ура да вай ка мі сіі 
па су пра цоў ніц тве ў эка но мі цы, 
ганд лі, пра мыс ло вас ці, на ву цы, 
тэх на ло гі ях і куль ту ры пла ну ец ца 
на 18-19 са ка ві ка бя гу ча га го да. 
Як за ўва жыў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі, з улі кам за пла на ва на-
га на ле та ві зі ту Прэ зі дэн та Ін дыі ў 
на шу кра і ну парадак па ся джэн ня 
між ура да вай ка мі сіі бу дзе да стат-
ко ва шы ро кім.

— Маг чы ма, мае сэнс на ват 
вый сці на да рож ную кар ту — да-
ку мент з доў га тэр мі но вай пра гра-
май на шых двух ба ко вых ста сун-

каў, — упэў не ны Мі ха іл Мяс ні ко віч. 
— Вы ка нан не пры ня та га ра ней 
комп лекс на га пла на фак тыч на 
за вяр ша ец ца ў 2015 го дзе, та му 
ўжо мож на ка заць пра ся рэд не- 
і доў га тэр мі но вую перс пек ты ву 
раз віц ця ганд лё ва-эка на міч на-
га су пра цоў ніц тва па між на шы мі 
кра і на мі.

На дум ку кі раў ні ка верх няй 
па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, 
у да рож най кар це знай шлі б ад-
люст ра ван не на ступ ныя пы тан ні: 
па лі тыч ныя кан так ты, ві зі ты, уза-
ем ная пад трым ка на між на род ным 
уз роў ні, удзел у Ру ху не да лу чэн ня, 
пар ла менц кія кан так ты.

— Ак ту аль най з'яў ля ец ца пра-
ца над да мо вай аб зо не сва бод на-
га ганд лю па між ЕА ЭС і Ін ды яй, — 
ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Год 
та му мною бы ла іні цы я ва на гэ тая 
пра ца з Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сі яй, ду маю, што ў най блі жэй-
шы час ад бу дуц ца ад па вед ныя су-
стрэ чы, дзе бу дуць аб мер ка ва ны 
не аб ход ныя для гэ та га па ды хо-
ды. Да та го ж нам трэ ба яшчэ раз 
пра вес ці «рэ ві зію» і па гля дзець на 
вуз кія мес цы, якія пе ра шка джа юць 
раз віц цю двух ба ко ва га ганд лё ва-
эка на міч на га су пра цоў ніц тва. Тра-
ды цый ныя фор мы ўза е ма дзе ян ня 
ў пэў най сту пе ні вы чар па лі ся бе, 
та му мы маг лі б аб мер ка ваць пы-
тан ні ўза ем ных прэ фе рэн цый для 
ак ты ві за цыі ганд лю.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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