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ПРОДАЕТСЯ 
бизнес-центр 

Кристалл, 
9 030 м2 

Офисные, торговые, 
производственные, 

складские помещения.
Удобное расположение 

г. Гомель, ул. Ильича, 331-2
Рассрочка. Тел. (029) 195 56 81.
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УНП 101019973

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,ЗАО «Белкоммунстроймонтаж», 

опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16 
строительства строительства 20-этажного односекционного жилого дома 20-этажного односекционного жилого дома 

со встроенно-пристроенными помещениями общественного со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения и гараж-стоянкой открытого типа в границах назначения и гараж-стоянкой открытого типа в границах 

ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт, 
г. Минск: г. Минск: 

Для привлечения к строительству по договору создания объекта до-
левого строительства предлагаются 3 (три) парковочных места в пар-
кинге открытого типа по 30 000 (тридцать тысяч) долларов США при 
первоначальном взносе 50%. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов 
(агентств недвижимости). (агентств недвижимости). 

УНП 191061436

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
Иностранное общество с ог ра ниченной ответственностью 

«Датч Стар», , 
опубликованной в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181 опубликованной в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181 

«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой 
(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 

ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 

1-я очередь
Для привлечения к строительству по договору создания объекта до-

левого строительства предлагаются нежилые помещения на 2-м этаже: 
стоимость 1 кв.м 1800 (тысяча восемьсот) долларов США при 100% 
первоначальном взносе, 1900 (тысяча девятьсот) долларов США при 
50% первоначальном взносе, 2000 (две тысячи) долларов США при 30% 
первоначальном взносе.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 

Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов 
(агентств недвижимости). (агентств недвижимости). 

ЯКІЯ РА БО ТЫ Ў ПАД' ЕЗ ДЗЕ 
ВЫ КОН ВАЕ ЖЭС, 

А ЯКІЯ — СА МІ ЖЫЛЬ ЦЫ?
У рэ дак цыю па тэ ле фа на ваў наш чы тач Вя ча слаў Пі са рык са 
Слуц ка і па скар дзіў ся, што ў іх над пад' ез дам ёсць ліх тар, але 
ў ім ня ма лям пач кі. І што на гад ваць ЖЭ Су, каб укру ці лі ў ліх тар 
лям пач ку, трэ ба па 2—3 ме ся цы! То ў ЖЭ Са ня ма выш кі, то ня ма 
лям па чак... А між тым ка ля пад' ез да ве ча ра мі па нуе не су свет-
ная цем ра. Ці нар маль нае та кое ста но ві шча спраў? — ці ка віц ца 
чы тач.

Вя до ма ж, не. Да рэ чы, ліх тар над пад' ез дам Вя ча сла ва Ва сіль е ві ча 
за га рэў ся на на ступ ны ж дзень пас ля яго зван ка ў рэ дак цыю. Ну, а мы 
вы ра шы лі да ве дац ца ў спе цы я ліс таў, якія ра бо ты ў пад' ез дзе і ў які тэр-
мін па ві нен вы кон ваць ЖЭС, а якія — са мі жыль цы.

Пра гэ та мы за пы та лі ся ў на мес ні ка ды рэк та ра ЖРЭА Цэнт раль на-
га ра ё на г. Мін ска па доб ра ўпа рад ка ван ні Тац ця ны НЕ СЦЯ РО ВІЧ:

— ЖЭС па ві нен ажыц цяў ляць мыц цё вок наў — 1 раз у год, мыц цё 
пад' ез да — 2 ра зы на ме сяц, пад мя тан не пад' ез да што дня.

Жыль цы, са свай го бо ку, па він ны пад тры маць па ра дак, не за смеч-
ваць пад' езд (мы пры бі ра ем так зва нае вы пад ко вае смец це), не па він ны 
пус каць ту ды ста рон ніх, асаб лі ва асоб без пэў на га мес ца жы хар ства.

Мы ста ра ем ся пры бі раць усе пад' ез ды, — ад зна чы ла Тац ця на Не-
сця ро віч. — Але ка лі на ней кім участ ку ня ма пры бі раль шчы цы, то мы на 
эк ра не якас ці, які што дня вя дзец ца па кож ным до ме і кож ным пад' ез дзе, 
ад зна ча ем пра цу як ня вы ка на ную або вы ка на ную ня якас на. Жыль цы ў 
нас аплач ва юць ка му наль ныя па слу гі толь кі на 24%, та му мы зды ма ем 
апла ту за ня вы ка на ную пра цу не з іх, а з бюд жэ ту — ці, ін шы мі сло ва мі, 
не бя ром за гэ тую пра цу гро шай з бюд жэ ту го ра да.

А вось што ад ка заў на на ша пы тан не на мес нік ды рэк та ра ЖРЭА 
Цэнт раль на га ра ё на г. Мін ска па вы твор час ці Аляк сей СО БАЛЬ:

ЖЭС ажыц цяў ляе за ме ну лям па чак у пад' ез дзе. Пры чым та кая за-
яў ка па він на быць вы ка на на на пра ця гу пра цоў на га дня, або, як мы 
ка жам, «дзень у дзень». Так са ма мы вы кон ва ем ней кія дроб ныя ра-
бо ты — на прык лад, ра ман ту ем ува ход у пад' езд, ка лі яго за лі ла. Што 
ты чыц ца ра мон ту пад' ез да, то, згод на з но вым Жыл лё вым ко дэк сам, 
ён ажыц цяў ля ец ца з до ле вым удзе лам жыль цоў. Гэ та зна чыць, што на 
агуль ным схо дзе жыль цоў усе за паў ня юць апы таль ны ліст, і ка лі 50% 
ці больш га ла су юць «за», то пры зна ча ец ца ста рэй шы па пад' ез дзе, з 
якім ЖЭС у да лей шым вя дзе дыя лог. Ме на ві та са ста рэй шым па пад'-
ез дзе ўзгад ня ец ца аб' ём ра бот, якая бу дзе вы бра на фар ба, яе ко лер і 
г.д. За тым ро біц ца ра монт, а вы дат кі на яго дзе ляц ца на ўсіх па роў ну і 
вы стаў ля юц ца ў жы роў ках па ква тэр на.

Свят ла на БУСЬ КО.

Тэх на парк для iх рэа лi за-
цыi ства ра ец ца ў Брэс це. 
Аб гэ тым па ве да мiў гу бер-
на тар Кан стан цiн СУ МАР 
на су стрэ чы ў Па лес кiм 
унi вер сi тэ це.

Кi раў нiк воб лас цi азна ё мiў ся 
з умо ва мi ву чо бы i пра жы ван ня 
сту дэн таў, аб мя няў ся дум ка мi 
з мо лад дзю i вы клад чы ка мi па 
ак ту аль ных праб ле мах аду ка-
цыi. А пе рад гэ тым пра чы таў 
грун тоў ную лек цыю. У сва ёй 
лек цыi Кан стан цiн Су мар даў 
ка рот кi ана лiз ста ну эка но мi кi 
воб лас цi. Пры гэ тым пад крэс-
лiў, што га лоў най за да чай усiх 
эка на мiч ных i вы твор чых на ма-
ган няў ста но вiц ца па вы шэн не 
якас цi жыц ця на шых лю дзей i 
ства рэн не та кiх умоў, пры якiх 
жыць i пра ца ваць на Брэст чы не 
бы ло б прэ стыж на i кам форт на. 
А iн тэ ле кту аль ны i на ву ко вы па-
тэн цы ял усiх ча ты рох ВНУ як-
раз i па вi нен па спры яць эфек-
тыў на му раз вiц цю воб лас цi i яе 
рэ гi ё наў.

Гу бер на тар за кра нуў ра бо ту 
Мiж унi вер сi тэц ка га са ве та, якi 
быў ство ра ны не каль кi га доў 
та му. Яшчэ пад час су стрэ чы ў 
Брэсц кiм тэх нiч ным унi вер сi тэ-
це кi раў нiк воб лас цi пра па на ваў 
ву чо ным зай мець «за дач нiк», 
скла дзе ны прад пры ем ства мi i 
ар га нi за цы я мi воб лас цi па най-
больш ак ту аль ных праб ле мах 
дня сён няш ня га i на перс пек-
ты ву. Бы ло ад зна ча на, што та кi 

«за дач нiк», хоць i не поў нас цю, 
але сфар мi ра ва ны. На ву ко ва га 
па ды хо ду па тра бу юць пра гра-
мы раз вiц ця пра мыс ло вас цi, 
ганд лю, сель скай гас па дар кi, 
энер га збе ра жэн ня, пры ро да-
ка ры стан ня, ту рыз му i мно га га 
iн ша га.

I на гэ тым шля ху на ву ка ВНУ 
па вiн на цес на ўза е ма дзей нi чаць 
з прад пры ем ства мi. Уда лым 
пры кла дам мо жа слу жыць фi-
лi ял у Пар ку вы со кiх тэх на ло гiй, 
якi ад кры вае Брэсц кi ўнi вер сi тэт 
iмя А.С. Пуш кi на. Вель мi важ на, 
што на ба зе фi лi яла бу дзе ар-
га нi за ва на прак ты ка сту дэн таў, 
дзе яны атры ма юць пер шы пра-
фе сiй ны во пыт. Ёсць да стой ныя 
на пра цоў кi i ў дру гiх уста но вах 
рэ гi ё на. У тэх нiч ным унi вер сi-
тэ це на эта пе ўка ра нен ня зна-
хо дзiц ца пра ект, якi да зва ляе 
праг на за ваць па вод кi, што над-
звы чай ак ту аль на для Па лес ся. 
Свое ча со ва атры ма ная iн фар-
ма цыя аб маг чы май кры тыч най 
сi ту а цыi да зво лiць мi нi мi за ваць 
не га тыў ныя на ступ ствы. У Ба ра-
на вiц кiм унi вер сi тэ це ажыц цёў-
ле ны пра ект па вы ра бе на жоў 
для здраб нен ня шча пы. Вы твор-
чыя вы пра ба ван нi пра во дзi лi ся 
на прад пры ем ствах «Ла гу на», 
«Ба ра на вi чыд рэў». У вы нi ку 
ўка ра нен ня тэх на ло гii на прад-
пры ем ствах атры ма ны эка на-
мiч ны эфект ка ля 140 мiль ё наў 
руб лёў. Ту рыс тыч ны марш рут 
«За каз нiк Ся рэд няя Пры пяць», 

якi рас пра ца ва лi спе цы я лiс ты 
БрДУ iмя А.С. Пуш кi на, ужо 
пры мае ту рыс таў. Спiс мож на 
доў жыць.

У пла не на ву ко ва-да след-
чай i iна ва цый най дзей нас цi 
гу бер на тар вы лу чыў Па лес кi 
ўнi вер сi тэт. Ву чо ны мi ўста но-
вы пра ве дзе на да сле да ван не 
асноў эка на мiч на га ме ха нiз му, 
здоль на га за бяс пе чыць устой лi-
вае функ цы я на ван не пра мыс ло-
ва га i аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек саў рэ гi ё на. Iмi пра ве дзе на 
комп лекс ная ацэн ка сель скiх 
тэ ры то рый i вы пра ца ва ны рэ ка-
мен да цыi па най леп шых мес цах 
для аг ра ту рыз му. Тут ство ра ны 
на ву ко выя ра бо ты па вы твор-
час цi та вар най ры бы ў не вя лi кiх 
ва да ёмах i сiс тэ ме карм лен ня 
асят ро вых рыб. Рас пра цоў кi 
бiя тэх на ла гiч на га фа куль тэ та 
знай шлi ўка ра нен не ў ча ты рох 
фер мер скiх гас па дар ках, рыб-
га сах «Па лес се» i «Ся лец». Пры 
на ву чаль най уста но ве ство ра на 
прад пры ем ства «План та рум», 
якое з'яў ля ец ца пер шым рэ зi-
дэн там Тэх на пар ка «Па лес се». 
Толь кi за 9 ме ся цаў гэ та га го да 
прад пры ем ства пра да ло атры-
ма ныя з да па мо гай ДНК-тэх на-
ло гiй са джан цы бу я коў на су му 
больш за 150 мiль ё наў руб лёў. 
Ня дрэн ны мi за роб ка мi мо жа па-
хва лiц ца i цэнтр ту рыз му Па лес-
ка га ўнi вер сi тэ та. Та кiм чы нам, 
на дум ку кi раў нi ка воб лас цi, са-
мы ма ла ды ўнi вер сi тэт па каз вае 

прык лад, як за раб ляць гро шы 
на на ву цы з ка рыс цю для ся бе i 
для рэ гi ё на.

Гу бер на тар па ве да мiў пры-
сут ным, што ў Брэс це на бы лых 
пло шчах элект ра ме ха нiч на га 
за во да ства ра ец ца на ву ко ва-
тэх нiч ны парк. Яго iдэя за клю-
ча ец ца ў тым, каб пад ад ным 
да хам аб' яд наць iна ва цый ныя 
прад пры ем ствы i даць маг чы-
масць ма ла дым вы на ход нi кам 
апра ба ваць свае пра ек ты. У 
тэх на пар ку ста не маг чы мым 
рэа лi за ваць мно гiя рас пра цоў кi, 
якiя на ра джа юц ца ва ўнi вер сi-
тэц кiх сце нах, але за ста юц ца на 
па пе ры з-за ад сут нас цi тэх нiч-
ных аль бо фi нан са вых маг чы-
мас цяў. Рэ зi дэн ты тэх на пар ка 
атры ма юць пад атко выя льго-
ты да трох га доў, для iх бу дзе 
знi жа на арэнд ная пла та. Гэ та 
цу доў ная маг чы масць злу чыць 
на ву ко вы па тэн цы ял ВНУ з па-
трэ ба мi вы твор час цi.

У кож най з ча ты рох вы-
шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
воб лас цi ёсць што пра па на ваць 
но ва му тэх на пар ку. Лi та раль на 
ня даў на на кон кур се, якi пра во-
дзiў ся Бе ла рус кiм фон дам фун-
да мен таль ных да сле да ван няў, 
пе ра маг лi два пра ек ты Брэсц-
ка га дзяр жаў на га тэх нiч на га 
ўнi вер сi тэ та, якiя вы ка на ны ў 
сфе ры жыл лё ва га бу даў нiц тва 
i рыб най гас па дар кi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

�

З па чат ку го да, па афі цый най ін-
фар ма цыі, больш як 5 ты сяч бе-
ла ру саў з'е ха лі на за роб кі ў ін шыя 
кра і ны. Ад нак рэ аль ная ліч ба мо жа 
быць знач на вы шэй. Дак лад ную 
коль касць пра цоў ных міг ран таў 
на зваць скла да на. На прык лад, 
да га вор па між Бе ла рус сю і Ра сі яй 
аб роў ных пра вах гра ма дзян да-
зва ляе бе ла ру сам пра ца ваць у су-
сед няй кра і не без ін фар ма ван ня аб 
гэ тым спе цы яль ных ор га наў — гэ-
та зна чыць, прос та па пра цоў ным 
да га во ры. І мно гія там улад коў ва-
юц ца на пра цу не ле галь на.

Па вод ле ста тыс ты кі па да лё кім за-
меж жы, больш за ўсё бе ла ру саў вы яз-
джае пра ца ваць у Гер ма нію (16,5%), 
ЗША (9,8%), Тур цыю (9,1%), Вя лі ка-
бры та нію (8,7%) і Іта лію (8,1%). Уся го 
ж на шы гра ма дзя не пра цу юць у 84 кра-
і нах. На ват та кіх эк за тыч ных, як Емен, 
Эк ва дор, Ба лі вія, Ка тар, Ма лай зія, Кам-
бо джа, В'ет нам.

У боль шас ці вы пад каў жы ха ры Бе ла-
ру сі вы яз джа юць за мя жу на се зон ныя 
ра бо ты. Коль касць пра цоў ных кант рак-
таў, за клю ча ных на тэр мін ад ад на го да 
трох ме ся цаў, скла ла 63,3%, ад трох да 
шас ці ме ся цаў — 15,8%. Пры чы ны, якія 
ўказ ва лі ма ла дыя лю дзі, бы лі на ступ-

ныя: не за да во ле насць ма тэ ры яль ным 
ста но ві шчам і ад сут насць упа да ба най 
пра цы. Што пра гэ та ду ма юць і якое 
вый сце з гэ тай сі ту а цыі ба чаць за ка на-
даў цы? Пра гэ та мы спы та лі на мес ні ка 
стар шы ні 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 між на род ных 
спра вах Ган ну ЛЯ ВІЦ КУЮ:

— Сён ня Бе ла русь, як і ін шыя кра і ны 
све ту, ак тыў на ўдзель ні чае ў пра цэ се 
экс пар ту і ім пар ту пра цоў най сі лы. Яна 
з'яў ля ец ца і «до на рам», і рэ цы пі ен там, а 
так са ма дзяр жа вай, праз якую ак тыў на 
ідуць міг ра цый ныя па то кі. Гэ та нар маль-
ны пра цэс, што за раз у мно гіх кра і нах 
пост са вец кай пра сто ры на зі ра юц ца міг-
ра цый ныя па то кі, асаб лі ва ся род ма ла-
до га на сель ніц тва, з мэ тай па ляп шэн ня 
ма тэ ры яль на га даб ра бы ту, фі нан са ва га 
па ла жэн ня. У 2012 го дзе, па афі цый ных 
кры ні цах, на па ста ян нае пра жы ван не ў 
на шу кра і ну пры еха ла ка ля 18 000 ін-
ша зем цаў, а вы еха ла толь кі ка ля 9 000. 
Гэ та зна чыць, саль да ў нас ста ноў чае. 
Асноў ны іміг ра цый ны па ток на зі ра ец ца 
з кра ін СНД, у тым лі ку з Ра сіі, Укра і ны, 
на до лю якіх пры хо дзіц ца больш як 80% 
ад агуль най коль кас ці пры ез джых.

З Ра сіі да нас пры яз джа юць у асноў-
ным лю дзі, якія зай ма юць тут кі ру ю чыя 

па са ды для рэа лі за цыі іс тот ных пра ек-
таў, з Укра і ны, Мал до вы, Уз бе кі ста на 
— час цей бу даў ні кі, прад стаў ні кі сель-
ска гас па дар чай га лі ны. Але для нас, 
як і для лю бой кра і ны, больш ці ка выя 
лю дзі з вы со кім ін тэ ле кту аль ным па-
тэн цы я лам, якія пры но сяць свае ве ды, 
до свед.

Мы вель мі ха це лі б, каб Бе ла русь з 
кра і ны, якая экс пар туе пра цоў ныя рэ-
сур сы, пе ра тва ры ла ся ў тую, якая ім-
парт уе. Ка лі ка заць пра за ка на даў чае 
рэ гу ля ван не ў гэ тай сфе ры, то ў на шай 
кра і не пры ма ец ца шмат пра грам, якія 
на кі ра ва ны на тое, каб са цы яль на аба-
ра ніць мо ладзь. Тым не менш, ёсць 
не аб ход насць раз гле дзець па ды хо ды 
да па ляп шэн ня са цы яль на га па ке та, 
пра ца ўлад ка ван ня, асаб лі ва вы пуск ні-
коў ВНУ. Не аб ход на вяр нуц ца да пра-
да стаў лен ня не ка то рых ма тэ ры яль ных 
іль гот — на прык лад, на па бу до ву жыл-
ля. Гэ тае пы тан не — са мае цяж кае, але 
вы ра шыць яго не аб ход на: ма ла дыя лю-
дзі хо чуць мець сваё ўлас нае жыл лё, 
жыць без баць коў і быць не за леж ны мі. 
Маг чы ма, трэ ба больш дэ та лё ва раз-
гле дзець здоль насць дзяр жа вы на па-
доб ныя льго ты.

Вар та больш ак тыў на пра ца ваць 
з перс пек тыў най мо лад дзю. Ужо пры 

атры ман ні ся рэд няй аду ка цыі да па-
ма гаць ма ла до му ча ла ве ку са ры ен-
та вац ца ў вы ба ры пра фе сіі. Не сак-
рэт, што мно гія сён ня ідуць у ВНУ для 
атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі на ват 
та ды, ка лі спе цы яль насць не зу сім па-
да ба ец ца.

Не аб ход на і Мі ніс тэр ству працы і са-
цы яль най абароны, і Мі ніс тэр ству аду-
ка цыі вы хоў ваць тыя пра цоў ныя кад-
ры, якія бу дуць за па тра ба ва ны ў на шай 
кра і не на рын ку пра цы. Бы ла сі ту а цыя 
з праз мер най коль кас цю ў нас бух гал-
та раў, эка на міс таў...

Ма ла дым лю дзям трэ ба ра зу мець: 
не аб ход на вяр нуць дзяр жа ве тое, што 
яна та бе да ла. Атры ман не аду ка цыі 
ў шко ле бюд жэт нае. Ка лі ў ця бе ёсць 
ве ды, то мож на па сту піць на бюд жэт 
і ў ВНУ. І аба вя зак кож на га ма ла до га 
ча ла ве ка — ад пра ца ваць гэ тыя ін вес-
ты цыі сум лен на. Усім ад ра зу хо чац ца 
вя лі кіх за роб каў, але гро шы пла цяць у 
тым лі ку і за во пыт насць. Юнац кі мак-
сі ма лізм мно гім шко дзіць. Не аб ход ны 
ра цы я наль ны па ды ход да спра вы.

Дзяр жа ве так са ма не па шко дзі ла б 
па леп шыць па тры я тыч нае вы ха ван не, 
бо мы на ней кім пэў ным эта пе раз віц ця 
на шай кра і ны пе ра ары ен та ва лі ся з ду-
хоў ных каш тоў нас цяў на ма тэ ры яль ныя, 

і я асце ра га ю ся, што вель мі хут ка мы не 
бу дзем ні чо га ца ніць, акра мя фі нан са ва-
га па ла жэн ня.

На шай дзяр жа вай пры ма ец ца шмат 
на ма ган няў па па ляп шэн ні дэ ма гра фіч-
най сі ту а цыі, у тым лі ку па пра да стаў-
лен ні гра ма дзя нам са цы яль на га па ке та. 
Ад нак трэ ба ра зу мець, што маш таб-
насць гэ тых іль гот поў нас цю за ле жыць 
ад вы ні каў эка но мі кі.

Крыс ці на ПЯ СЕЦ КАЯ.

ПАД ТРЫМ КА 
ПА БА ЛЮ ЧЫХ ПЫ ТАН НЯХ

Асаб лi вую па дзя ку ту рэц кiм ка ле гам 
за пад трым ку на мiж на род най арэ не вы-
ка заў i Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi-
коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА.

— Гэ тую пад трым ку мы ад чу лi пад час 
ад наў лен ня член ства Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь у Пар ла менц кай асамб леi АБ СЕ, 
пры атры ман нi ста ту су на зi раль нi ка ў 
Пар ла менц кай асамб леi Чар на мор ска га 
эка на мiч на га су пра цоў нiц тва, — ад зна-
чыў спi кер нiж няй па ла ты бе ла рус ка га 
пар ла мен та. — У цэ лым, аў та ры тэт ту-
рэц кiх пар ла мен та ры яў у мiж на род ных 
пар ла менц кiх струк ту рах знач на вы рас. 
Па цвяр джэн нем та му абран не ў 2010 — 
2012 га дах дэ пу та та ад Ту рэц кай Рэс-
пуб лi кi Меў лю та Ча ву шаг лу стар шы нёй 
Пар ла менц кай асамб леi Са ве та Еў ро пы. 
Ён вель мi ак тыў на пра ца ваў у гэ тай пар-
ла менц кай ар га нi за цыi i зра бiў шмат кро-
каў на су страч Рэс пуб лi цы Бе ла русь.

Ула дзi мiр Анд рэй чан ка так са ма па-
дзя ка ваў удзель нi кам ту рэц кай дэ ле га-
цыi за ўва гу, якая бы ла ака за на бе ла-
ру сам пад час ХХII се сii Пар ла менц кай 
асамб леi АБ СЕ, якая ня даў на пра хо дзi ла 
ў Стам бу ле. Та ды быў уста ноў ле ны доб-
ры кан такт па мiж бе ла рус кi мi i ту рэц кi мi 
пар ла мен та ры я мi i бы ла ака за на ўза ем-
ная пад трым ка па ба лю чых для абедз-
вюх кра iн пы тан нях.

Пад час су стрэ чы ў Са ве це Рэс пуб-
лi кi 20 лiс та па да кi раў нi кi пар ла мен таў 
Бе ла ру сi i Тур цыi пад пi са лi пра та кол аб 
мiж пар ла менц кiм су пра цоў нiц тве.

БА ЧЫЦЬ АБ' ЕК ТЫЎ НА
Стар шы ня Вя лi ка га на цы я наль на га 

схо ду Ту рэц кай Рэс пуб лi кi Джа мiль 
ЧЫ ЧЭК па га дзiў ся, што па мiж Бе ла рус-
сю i Тур цы яй ня ма па лi тыч ных праб лем i 
iс нуе спры яль ная ат мас фе ра для да лей-
ша га раз вiц ця ад но сiн ва ўсiх сфе рах, а 
мiж пар ла менц кае су пра цоў нiц тва не аб-
ход на ак ты вi за ваць. «Ду маю, што пас-
ля гэ та га вi зi ту ў нас бу дзе маг чы масць 
на вярс таць упу шча нае», — за пэў нiў кi-
раў нiк дэ ле га цыi.

— Не ка то рыя кра i ны не зу сiм вер на 
рас цэнь ва юць ва шу кра i ну, але мы лi-

чым, што мы пра вiль на яе ба чым, — да-
даў Джа мiль Чы чэк. — Та му, хто б што 
нi ка заў, мы жа да ем раз вiц ця на шых 
ад но сiн. Для гэ та га ёсць маг чы мас цi, i ў 
пер шую чар гу ў раз вiц цi эка на мiч ных ад-
но сiн. Па тэн цы ял кож най з на шых кра iн 
у гэ тай сфе ры знач на боль шы за той, якi 
ёсць за раз. За раз шмат су мес ных пра ек-
таў, якiя мож на вы кон ваць. Са мы дзейс-
ны ме ха нiзм для гэ та га — Мiж ура да вая 
ка мi сiя па эка на мiч ным су пра цоў нiц тве.

Тур цыя мае ба га ты до свед у эка на-
мiч ным раз вiц цi, якiм га то ва па дзя лiц ца 
з Бе ла рус сю, па ве да мiў спi кер ту рэц ка га 
пар ла мен та. Яна гэ так жа, як i Бе ла русь, 
вы дат коў вае шмат срод каў на iм парт 
энер ге тыч ных рэ сур саў i шмат пра цуе 
над тым, каб па вя лiч ваць экс парт. Пры 
гэ тым мно гiя пра ек ты ў Тур цыi вы кон-
ва юц ца з да па мо гай iн вес ты цый, якiя 
ажыц цяў ляе пры ват ны сек тар.

— Пры ват ныя ту рэц кiя кам па нii на бы лi 
знач ны до свед у сва ёй пра цы, i не ка то рыя 
з iх га то вы пра ца ваць у Бе ла ру сi, — да даў 
Джа мiль Чы чэк. — Нам ха це ла ся б, каб 
больш ту рэц кiх кам па нiй пра ца ва ла тут. 
Для та го, каб ажыц цяў ля ла ся больш за-
меж ных iн вес ты цый у эка но мi ку Бе ла ру сi, 
важ на за бяс пе чыць iн вес та раў бяс печ ны-
мi ўмо ва мi ра бо ты i най мен шай коль кас-
цю бю ра кра тыч ных пра цэ дур.

УРАД ПА АБЯ ЦАЎ 
СТВАРЫЦЬ УМОВЫ

На на ступ ны дзень, 21 лiс та па да, ту-
рэц кая пар ла менц кая дэ ле га цыя су стрэ-
ла ся з Прэм' ер-мi нiст рам Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь Мi ха i лам МЯС НI КО ВI ЧАМ, якi 
пад тры маў iнi цы я ты ву ту рэц ка га бо ку па 
аб наў лен нi да мо вы пра ўза ем нае са дзей-
нi чан не i ўза ем ную аба ро ну iн вес ты цый.

«З мо ман ту пад пi сан ня да мо вы 
прай шло амаль 20 га доў. Ду маю, трэ-
ба ак ту а лi за ваць гэ ты ба за вы да ку мент 
эка на мiч на га су пра цоў нiц тва, — ска заў 
кi раў нiк бе ла рус ка га ўра да. — За апош-
нiя 5 га доў аб' ём ту рэц кiх iн вес ты цый у 
Бе ла русь вы рас амаль у 11 ра зоў. За 
9 ме ся цаў гэ та га го да пра мыя ту рэц кiя 
iн вес ты цыi скла лi $37,5 млн. Ду маю, 
мож на бы ло б i больш. А мы, са свай го 
бо ку, бу дзем ства раць най леп шыя ўмо-
вы для ту рэц кiх iн вес та раў. Вы ўме е це 
пра ца ваць з iн вес ты цы я мi».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПЛI ТЫ З ДРАЎ НЯ НА ГА ВА ЛАК НА 
БУ ДУЦЬ ВЫ РАБ ЛЯЦЬ У МА ЗЫ РЫ

Пе ра но саў тэр мi наў уво ду но вых аб' ек таў на прад-
пры ем ствах дрэ ва ап ра цоў чай га лi ны Бе ла ру сi больш 
не бу дзе. У тым лi ку на Ма зыр скiм дрэ ва ап ра цоў чым 
кам бi на це па вiн ны ўвес цi ў строй вы твор часць цеп-
ла iза ля цый ных плiт з драў ня на га ва лак на ў пер шым 
квар та ле на ступ на га го да. Ме на вi та пра гэ та iш ла га-
вор ка на па ся джэн нi мiж ве да мас най ра бо чай гру пы 
па пра вер цы вы ка нан ня пра гра мы ма дэр нi за цыi дрэ-
ва ап ра цоў чай га лi ны ў Ма зы ры.

Па сло вах спе цы я лiс таў, нiз кi тэмп ма дэр нi за цыi звя за ны з 
пра лi ка мi кi раў нiц тва прад пры ем ства пры рас пра цоў цы пер-
ша па чат ко ва га ва ры ян та бiз нес-пла на i не вы ка нан нем да га-
вор ных аба вя за цель стваў па па стаў цы асноў на га тэх на ла гiч-
на га аб ста ля ван ня. Бы ла агу ча на вя лi кая коль касць прэ тэн зiй 
да парт нё раў з Гер ма нii i Iта лii. Ад нак стар шы ня Ка мi тэ та 
дзярж кант ро лю Аляк сандр ЯКАБ СОН не атры маў ад ка зу 
на пы тан не аб тым, якiм санк цы ям пад верг лi ся за меж ныя 
фiр мы за па ру шэн не ўмоў па ста вак аб ста ля ван ня. Чле ны мiж-
ве да мас най ра бо чай гру пы бу дуць дас ка на ла вы ву чаць гэ тае 
пы тан не. Мiж тым, у Ма зы ры, па сут нас цi, бу ду ец ца но вы за-
вод, пад крэс лiў знач насць прад пры ем ства для ўсёй кра i ны 
Аляк сандр Якаб сон:

— Я лi чу, што гэ та са мы цi ка вы пра ект у рэс пуб лi цы. Та кiх 
прад пры ем стваў ня ма нi ў ад ной кра i не СНД i вель мi ма ла ў 
Еў ро пе. Ма тэ ры ял, якi тут прад стаў ле ны, — гэ та пра грэ сiў ны 
i цi ка вы пра дукт. Са мае цi ка вае, што пры вы ха дзе на поў ную 
ма гут насць гэ та га прад пры ем ства вы руч ка вы рас це амаль у 
10 ра зоў у па раў на ннi з сён няш няй.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

«ЧЭМ ПI ЁН СМА КУ» З МА ЛА ДЗЕЧ НА
У лiс та па дзе ў Мiн ску прай шоў на род ны кон курс-дэ-
гус та цыя «Чэм пi ён сма ку», якi ар га нi за ва ла ста лiч нае 
та ва рыст ва спа жыў цоў. Ацэн ку пра дук цыi ай чын на га 
харч пра ма да лi экс пер ты i прос тыя спа жыў цы.

Зван ня «Чэм пi ён сма ку» ў на мi на цыi «Спа жы вец кая ацэн-
ка-якасць» быў уда сто е ны Ма ла дзе чан скi ма лоч ны кам бi нат. 
Ён жа стаў ула даль нi кам Гран-пры за мяк кi сыр «Ма ца рэ ла» 
(з ма са вай до ляй тлу шчу 45%).

У цэ лым, Ма ла дзе чан скi ма лоч ны кам бi нат, як па ве да мi ла 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на чаль нiк ад дзе ла за бес пя чэн ня i 
мар ке тын гу прад пры ем ства Ан жэ ла ША БУ НЯ, увай шоў у 
дзя сят ку прад пры ем стваў Бе ла ру сi, якiя ва ло да юць най боль шай 
коль кас цю Гран-пры па вы нi ках 2013 го да ў кон кур се-дэ гус та цыi 
«Чэм пi ён сма ку», i стаў лi да рам спа жы вец кiх пе ра ваг.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЗА ГІ НУ ЛІ ПАС ЛЯ ВЯ СЕЛ ЛЯ...
Жу дас ная тра ге дыя ад бы ла ся ўве ча ры на тра се Мінск 
— Ві цебск: па блі зу Ла гой ска ў да рож на-транс парт ным 
зда рэн ні за гі ну ла ма ла дая па ра, у якой толь кі-толь кі 
прай шло вя сел ле. І юнак, і дзяў чы на бы лі 1990 го да 
на ра джэн ня...

Як па ве да мі лі ва УДАІ МУС, на 44-м кі ла мет ры аў та да ро-
гі ў 19.40 жы хар Ваў ка выс ка га ра ё на, кі ру ю чы аў та ма бі лем 
«Сіт ра ен», пры здзяйс нен ні аб го ну ін ша га лег ка ві ка, які ру-
хаў ся ў спа да рож ным на прам ку, не пе ра ка наў ся ў бяс пе цы 
ма неў ра: па су стрэч най па ла се ру ха ла ся фу ра. Су тык нен ня 
з паў пры чэ пам гру за ві ка «Мер се дэс», які спра ба ваў збо чыць, 
па збег нуць не ўда ло ся... Ад уда ру «Сіт ра ен» раз вяр ну ла на 
па ла се су стрэч на га ру ху, пас ля ча го ад бы ло ся яшчэ ад но 
су тык нен не — з фу рай «Ска нія». У вы ні ку кі роў ца і ехаў шая 
з ім ра вес ні ца-жон ка, 23-га до вая дзяў чы на з Ба ра на ві чаў, ад 
атры ма ных траў маў за гі ну лі на мес цы... 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗА КОН ПАР НЫХ ВЫ ПАД КАЎ?
На тэ ры то рыі ад на го з ма зыр скіх пры ват ных прад пры ем-

стваў ра бо чыя раз гру жа лі драў ля ныя кан тэй не ры са шклом. 
Адзін з іх, па ме рам 2х3 м і ва гой у 1 то ну, аб ва ліў ся з ма шы-
ны на 23-га до ва га ра бо ча га. Ура чы «хут кай» кан ста та ва лі 
смерць ма ла до га муж чы ны.

Вы свет лі ла ся што амаль ад на ча со ва на прад пры ем стве 
«Го мель шкло» ў Кас цю коў цы пры ана ла гіч ных аб ста ві нах 
за гі нуў яшчэ адзін ча ла век, 50-га до вы муж чы на: на яго так-
са ма па ней кай пры чы не аб ры ну ла ся шкло.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА 10 МЕ СЯ ЦАЎ ПА БУ ДА ВА НА 
КА ЛЯ 50 ТЫ СЯЧ КВА ТЭР

Сё ле та ў сту дзе нi—каст рыч нi ку ар га нi за цы я мi ўсiх 
фор маў улас нас цi па бу да ва на 49,3 ты сячы но вых ква-
тэр (у сту дзе нi—каст рыч нi ку ле тась — 45 ты сяч). Уве-
дзе на ў экс плу а та цыю 4 млн 176,5 ты ся чы квад рат ных 
мет раў агуль най пло шчы жыл ля, што скла дае 64,3% да 
пра ду гле джа на га за дан ня на год i 114,2% да ўзроў ню 
ад па вед на га пе ры я ду ле тась.

Для гра ма дзян, якiя ста яць на ўлi ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп-
шэн нi жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс плу а та цыю 2 млн 220,8 
ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най пло шчы, або 53,2% ад 
агуль на га аб' ёму ўве дзе на-
га жыл ля. У па раў на ннi са 
сту дзе нем—каст рыч нi кам 
ле тась увод у экс плу а та цыю 
жыл ля для гэ тай ка тэ го рыi 
гра ма дзян па вя лi чыў ся на 
126,3 ты сячы квад рат ных 
мет раў. З агуль на га аб' ёму 
ўве дзе на га жыл ля для жыл-
лё вых чар га вi коў па бу да ва-
на з вы ка ры стан нем дзяр-
жаў най пад трым кi 1 млн 
952,1 ты ся чы квад рат ных 
мет раў, у шмат ква тэр ных 
жы лых да мах у га ра дах — 
1 млн 498,4 ты ся чы «квад-
ра таў».

Сяр гей КУР КАЧ.
Факт і ка мен та рыйФакт і ка мен та рый  ��

ПА ВЯР НУЦЬ МІГ РА ЦЫЙ НЫ ПА ТОК

Да рэ чы
Як па ве да мiў учо ра ў Мiн ску на чаль-

нiк дэ парт амен та па гра ма дзян стве i 
мiг ра цыi МУС Аляк сей Бя гун, за мя жой 
сён ня пра цу юць пры клад на 300 ты сяч 
бе ла ру саў. Па вод ле яго слоў, та кiя 
лiч бы за сна ва ны на на ву ко вых да сле-
да ван нях, аб сле да ван нях хат нiх гас па-
да рак. Дак лад най iн фар ма цыi па гэ тай 
праб ле ма ты цы ня ма, пры знаў ён.

«Ка лi га ва рыць на огул пра колькасць 
гра ма дзян Бе ла ру сi, якiя зна хо дзяц ца 
за ме жа мi кра i ны i ажыц цяў ля юць там 
пра цоў ную дзей насць, то мы га во рым, 
хут чэй за ўсё, пра лiч бу ў 300 ты сяч. 
Лiч ба ва га ец ца з-за пры блiз на га ана лi-
зу», — ска заў прад стаў нiк МУС.

�

Тэ о рыя i прак ты каТэ о рыя i прак ты ка  ��

У ВАС ЁСЦЬ СМЕ ЛЫЯ IДЭI?

«ХТО Б ШТО НI КА ЗАЎ, МЫ ЖА ДА ЕМ 
РАЗ ВIЦ ЦЯ НА ШЫХ АД НО СIН»

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Уво гу ле гэ та гран ды ёз ная бу доў ля. 
I асаб лi ва ра дуе, што прак тыч на ўсё 
(пры нам сi на гэ тым эта пе) бу ду ец ца з 
бе ла рус кiх ма тэ ры я лаў — ар ма ту ра, цэ-
мент, пя сок i iн шае. I бу ду ец ца ўсё ру ка-
мi бе ла рус кiх бу даў нi коў, хоць да па мо га 
ра сiй скiх ка лег ад чу ва ец ца. Гэ та вя лiз-
ная бе ла рус кая бу доў ля, якая вы ра шае 
най важ ней шую за да чу за бес пя чэн ня 
энер ге тыч най бяс пе кi кра i ны. Акра мя 
та го, яна на ву чае на шых бу даў нi коў», 
— пад крэс лiў Анд рэй Ка бя коў.

Ішлі з асаб лi вымі 
праб ле мамі

На са мрэч пад час пры ёму кi раў нiк 
Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та вы слу хаў 
роз ныя на дзён ныя i на ват гла баль ныя 
пы тан нi. Так, ад на жан чы на прый шла 
па пра сiць да па мо гi для сва ёй унуч кi, 
якой зра бi лi не каль кi скла да ных апе ра-
цый. Але гэ та не ўсё: па трэб ны яшчэ. 
I Анд рэй Ка бя коў абя цаў па спры яць 
вы ра шэн ню гэ та га пы тан ня.

Вы ка заў сваю крыў ду бы лы ра бот нiк 
рай вы кан ка ма, якi по тым пай шоў пра ца-
ваць на атам ную стан цыю. Пас ля амаль 
паў та ра га до вай пра цы яго пры му сi лi пе-
рай сцi на ра бо чую па са ду за мест кi раў-
нiц кай. Гэ тае спрэч нае пы тан не так са ма 
бы ло за на та ва на Анд рэ ем Ка бя ко вым.

Цi ка вым, на маю дум ку, быў вы па дак 
ад на го па ля ка-ксян дза, якi пра жыў у на-
шай кра i не больш за двац цаць га доў i 
хо ча, па яго сло вах, «тут i па мер цi». Але 
гэ та му ча ла ве ку, коль кi ра зоў нi звяр та-
ец ца, не да юць пасведчанне на права 
жыхарства. Не гра ма дзян ства, а толь кi 
пасведчання на права жы хар ства. Што 

вель мi здзi вi ла кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та. Ён да ру чыў ра за брац ца з 
гэ тай праб ле май.

Най больш дыс ку сiй ным стаў раз гляд 
зва ро ту ма цi двух дзя цей. Яна скар дзi-
ла ся на тое, што ёй нi як не мо гуць даць 
яко га-не будзь жыл ля. Па куль што яна 
жы ве ў чу жым до ме. «Я рады, што яна 
ўзя ла ся за га ла ву i га дуе дзя цей, — ад-
зна чыў Адам Ка валь ка, стар шы ня Аст-
ра вец ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ-
та. — Мы пра па ну ем ёй у аг ра га рад ку 
нар маль ны дом двух ква тэр ны, пра цу. 
Дзi ця чы са док ёсць. У шко лу мож на 
бу дзе ез дзiць». Ад нак з пра ца ўлад ка-
ван нем у жан чы ны ўзнiк лi праб ле мы: 
да яр кай iс цi не мо жа, бо дзя цей зран ку 

ня ма з кiм па кi нуць, а iн шай пра цы ня-
ма. «Яна ву чы ла ся ў тэх нi ку ме, праз год 
за гу ля ла. По тым па сту по ва вяр ну ла ся 
да нар маль на га жыц ця, — рас каз вае 
стар шы ня рай вы кан ка ма. — Га лоў нае, 
што мы дзя цей у яе не за бра лi. Ад нак 
кi раў нi кi ў яе не ве раць i на ват пас ля ма iх 
прось баў не вель мi спя ша юц ца браць яе 
на пра цу». Анд рэй Ка бя коў ад ка заў на 
гэ та на ступ нае: «Не трэ ба ўспа мi наць 
тое, што бы ло. Кож на му па вi нен быць 
да дзе ны шанц. Я ба чу ма цi двух дзя цей, 
гра ма дзян ку Рэс пуб лi кi Бе ла русь, якая 
хо ча пра ца ваць i га да ваць iх. Мы лю-
бо му па вiн ны даць пра цу i маг чы масць 
вы ха ван ня дзя цей».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI, г. Аст ра вец.

«КОЖ НА МУ 
ТРЭ БА ДАЦЬ ШАНЦ...»

ФактФакт  ��
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У Гро дзен скім аб лас ным кар дыя ла гіч ным цэнт ры 
пра ве дзе на пер шая апе ра цыя па ля чэн ні цяж кіх па-
ру шэн няў рыт му і пра вод на сці сэр ца з да па мо гай 
ім план та цыі рэ сін хра ні зу ю чых устрой стваў.

Апе ра цыя па цы ен ту, які па ку та ваў ад сур' ёз най арыт міі 
сэр ца, прай шла па спя хо ва: час та та сар дэч ных ска ра чэн няў 
і ціск ця пер у нор ме.

Гро дзен шчы на ста ла ад ным з пер шых рэ гі ё наў кра і ны, 
дзе, акра мя ста лі цы, асвое ны но вы від кар дыя ла гіч най да-

па мо гі. Для гэ та га аб лас ны кар дыя цэнтр асна шча ны са май 
су час най ме ды цын скай тэх ні кай. Ёсць усё не аб ход нае і для 
спе цы яль на га пра гра ма ван ня пры бо раў сар дэч най рэ сін-
хра ні за цыі з улі кам ін ды ві ду аль ных асаб лі вас цяў кож на га 
па цы ен та, і не па срэд на для хі рур гіч ных умя шан няў. Да рэ чы, 
пад час пер шай для гро дзен скай кар дыя хі рур гіі апе ра цыі 
хі рур гу-арыт мо ла гу Паў лу Мац вя ен ку да па ма гаў ка ле га з 
РНПЦ «Кар дыя ло гія» Алег Ка ва лен ка. А ў да лей шым гро-
дзен скія спе цы я ліс ты бу дуць пра ца ваць са ма стой на.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

САР ДЭЧ НАЯ «НА СТРОЙ КА»


