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«КОЖНАМУ
ТРЭБА ДАЦЬ ШАНЦ...»

БАЧЫЦЬ АБ'ЕКТЫЎНА
Старшыня Вялiкага нацыянальнага
сходу Турэцкай Рэспублiкi Джамiль
ЧЫЧЭК пагадзiўся, што памiж Беларуссю i Турцыяй няма палiтычных праблем i
iснуе спрыяльная атмасфера для далейшага развiцця адносiн ва ўсiх сферах, а
мiжпарламенцкае супрацоўнiцтва неабходна актывiзаваць. «Думаю, што пасля гэтага вiзiту ў нас будзе магчымасць
навярстаць упушчанае», — запэўнiў кiраўнiк дэлегацыi.
— Некаторыя краiны не зусiм верна
расцэньваюць вашу краiну, але мы лiЗаканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

УРАД ПААБЯЦАЎ
СТВАРЫЦЬ УМОВЫ
На наступны дзень, 21 лiстапада, турэцкая парламенцкая дэлегацыя сустрэлася з Прэм'ер-мiнiстрам Рэспублiкi Беларусь Мiхаiлам МЯСНIКОВIЧАМ, якi
падтрымаў iнiцыятыву турэцкага боку па
абнаўленнi дамовы пра ўзаемнае садзейнiчанне i ўзаемную абарону iнвестыцый.
«З мо ман ту пад пi сан ня да мо вы
прайшло амаль 20 гадоў. Думаю, трэба актуалiзаваць гэты базавы дакумент
эканамiчнага супрацоўнiцтва, — сказаў
кiраўнiк беларускага ўрада. — За апошнiя 5 гадоў аб'ём турэцкiх iнвестыцый у
Беларусь вырас амаль у 11 разоў. За
9 месяцаў гэтага года прамыя турэцкiя
iнвес тыцыi склалi $37,5 млн. Думаю,
можна было б i больш. А мы, са свайго
боку, будзем ствараць найлепшыя ўмовы для турэцкiх iнвестараў. Вы ўмееце
працаваць з iнвестыцыямi».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ЯКІЯ РАБОТЫ Ў ПАД'ЕЗДЗЕ
ВЫКОНВАЕ ЖЭС,
А ЯКІЯ — САМІ ЖЫЛЬЦЫ?
У рэдакцыю патэлефанаваў наш чытач Вячаслаў Пісарык са
Слуцка і паскардзіўся, што ў іх над пад'ездам ёсць ліхтар, але
ў ім няма лямпачкі. І што нагадваць ЖЭСу, каб укруцілі ў ліхтар
лямпачку, трэба па 2—3 месяцы! То ў ЖЭСа няма вышкі, то няма
лямпачак... А між тым каля пад'езда вечарамі пануе несусветная цемра. Ці нармальнае такое становішча спраў? — цікавіцца
чытач.
Вядома ж, не. Дарэчы, ліхтар над пад'ездам Вячаслава Васільевіча
загарэўся на наступны ж дзень пасля яго званка ў рэдакцыю. Ну, а мы
вырашылі даведацца ў спецыялістаў, якія работы ў пад'ездзе і ў які тэрмін павінен выконваць ЖЭС, а якія — самі жыльцы.
Пра гэта мы запыталіся ў намесніка дырэктара ЖРЭА Цэнтральнага раёна г. Мінска па добраўпарадкаванні Таццяны НЕСЦЯРОВІЧ:
— ЖЭС павінен ажыццяўляць мыццё вокнаў — 1 раз у год, мыццё
пад'езда — 2 разы на месяц, падмятанне пад'езда штодня.
Жыльцы, са свайго боку, павінны падтрымаць парадак, не засмечваць пад'езд (мы прыбіраем так званае выпадковае смецце), не павінны
пускаць туды старонніх, асабліва асоб без пэўнага месца жыхарства.
Мы стараемся прыбіраць усе пад'езды, — адзначыла Таццяна Несцяровіч. — Але калі на нейкім участку няма прыбіральшчыцы, то мы на
экране якасці, які штодня вядзецца па кожным доме і кожным пад'ездзе,
адзначаем працу як нявыкананую або выкананую няякасна. Жыльцы ў
нас аплачваюць камунальныя паслугі толькі на 24%, таму мы здымаем
аплату за нявыкананую працу не з іх, а з бюджэту — ці, іншымі словамі,
не бяром за гэтую працу грошай з бюджэту горада.
А вось што адказаў на наша пытанне намеснік дырэктара ЖРЭА
Цэнтральнага раёна г. Мінска па вытворчасці Аляксей СОБАЛЬ:
ЖЭС ажыццяўляе замену лямпачак у пад'ездзе. Прычым такая заяўка павінна быць выканана на працягу працоўнага дня, або, як мы
кажам, «дзень у дзень». Таксама мы выконваем нейкія дробныя работы — напрыклад, рамантуем уваход у пад'езд, калі яго заліла. Што
тычыцца рамонту пад'езда, то, згодна з новым Жыллёвым кодэксам,
ён ажыццяўляецца з долевым удзелам жыльцоў. Гэта значыць, што на
агульным сходзе жыльцоў усе запаўняюць апытальны ліст, і калі 50%
ці больш галасуюць «за», то прызначаецца старэйшы па пад'ездзе, з
якім ЖЭС у далейшым вядзе дыялог. Менавіта са старэйшым па пад'ездзе ўзгадняецца аб'ём работ, якая будзе выбрана фарба, яе колер і
г.д. Затым робіцца рамонт, а выдаткі на яго дзеляцца на ўсіх пароўну і
выстаўляюцца ў жыроўках пакватэрна.
Святлана БУСЬКО.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Увогуле гэта грандыёзная будоўля.
I асаблiва радуе, што практычна ўсё
(прынамсi на гэтым этапе) будуецца з
беларускiх матэрыялаў — арматура, цэмент, пясок i iншае. I будуецца ўсё рукамi беларускiх будаўнiкоў, хоць дапамога
расiйскiх калег адчуваецца. Гэта вялiзная беларуская будоўля, якая вырашае
найважнейшую задачу забеспячэння
энергетычнай бяспекi краiны. Акрамя
таго, яна навучае нашых будаўнiкоў»,
— падкрэслiў Андрэй Кабякоў.

Насамрэч падчас прыёму кiраўнiк
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта выслу хаў
розныя надзённыя i нават глабальныя
пытаннi. Так, адна жанчына прыйшла
папрасiць дапамогi для сваёй унучкi,
якой зрабiлi некалькi складаных аперацый. Але гэта не ўсё: патрэбны яшчэ.
I Андрэй Кабякоў абяцаў паспрыяць
вырашэнню гэтага пытання.
Выказаў сваю крыўду былы работнiк
райвыканкама, якi потым пайшоў працаваць на атамную станцыю. Пасля амаль
паўтарагадовай працы яго прымусiлi перайсцi на рабочую пасаду замест кiраўнiцкай. Гэтае спрэчнае пытанне таксама
было занатавана Андрэем Кабяковым.
Цiкавым, на маю думку, быў выпадак
аднаго паляка-ксяндза, якi пражыў у нашай краiне больш за дваццаць гадоў i
хоча, па яго словах, «тут i памерцi». Але
гэтаму чалавеку, колькi разоў нi звяртаецца, не даюць пасведчанне на права
жыхарства. Не грамадзянства, а толькi
пасведчання на права жыхарства. Што

 Факт

вельмi здзiвiла кiраўнiка Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта. Ён даручыў разабрацца з
гэтай праблемай.
Найбольш дыскусiйным стаў разгляд
звароту мацi двух дзяцей. Яна скардзiлася на тое, што ёй нiяк не могуць даць
якога-небудзь жылля. Пакуль што яна
жыве ў чужым доме. «Я рады, што яна
ўзялася за галаву i гадуе дзяцей, — адзначыў Адам Кавалька, старшыня Астравецкага раённага выканаўчага камiтэта. — Мы прапануем ёй у аграгарадку
нармальны дом двухкватэрны, працу.
Дзiцячы садок ёсць. У школу можна
будзе ездзiць». Аднак з працаўладкаваннем у жанчыны ўзнiклi праблемы:
даяркай iсцi не можа, бо дзяцей зранку

няма з кiм пакiнуць, а iншай працы няма. «Яна вучылася ў тэхнiкуме, праз год
загуляла. Потым паступова вярнулася
да нармальнага жыцця, — расказвае
старшыня райвыканкама. — Галоўнае,
што мы дзяцей у яе не забралi. Аднак
кiраўнiкi ў яе не вераць i нават пасля маiх
просьбаў не вельмi спяшаюцца браць яе
на працу». Андрэй Кабякоў адказаў на
гэта наступнае: «Не трэба ўспамiнаць
тое, што было. Кожнаму павiнен быць
дадзены шанц. Я бачу мацi двух дзяцей,
грамадзянку Рэспублiкi Беларусь, якая
хоча працаваць i гадаваць iх. Мы любому павiнны даць працу i магчымасць
выхавання дзяцей».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI, г. Астравец.

Аперацыя пацыенту, які пакутаваў ад сур'ёзнай арытміі
сэрца, прайшла паспяхова: частата сардэчных скарачэнняў
і ціск цяпер у норме.
Гродзеншчына стала адным з першых рэгіёнаў краіны,
дзе, акрамя сталіцы, асвоены новы від кардыялагічнай да-

Звання «Чэмпiён смаку» ў намiнацыi «Спажывецкая ацэнка-якасць» быў удастоены Маладзечанскi малочны камбiнат.
Ён жа стаў уладальнiкам Гран-пры за мяккi сыр «Мацарэла»
(з масавай доляй тлушчу 45%).
У цэлым, Маладзечанскi малочны камбiнат, як паведамiла
карэспандэнту «Звязды» начальнiк аддзела забеспячэння i
маркетынгу прадпрыемства Анжэла ШАБУНЯ, увайшоў у
дзясятку прадпрыемстваў Беларусi, якiя валодаюць найбольшай
колькасцю Гран-пры па вынiках 2013 года ў конкурсе-дэгустацыi
«Чэмпiён смаку», i стаў лiдарам спажывецкiх пераваг.
Святлана БУСЬКО.

Жудасная трагедыя адбылася ўвечары на трасе Мінск
— Віцебск: паблізу Лагойска ў дарожна-транспартным
здарэнні загінула маладая пара, у якой толькі-толькі
прайшло вяселле. І юнак, і дзяўчына былі 1990 года
нараджэння...

У ВАС ЁСЦЬ СМЕЛЫЯ IДЭI?
Кiраўнiк вобласцi азнаёмiўся
з умовамi вучобы i пражывання
студэнтаў, абмяняўся думкамi
з моладдзю i выкладчыкамi па
актуальных праблемах адукацыi. А перад гэтым прачытаў
грунтоўную лекцыю. У сваёй
лекцыi Канстанцiн Сумар даў
кароткi аналiз стану эканомiкi
вобласцi. Пры гэтым падкрэслiў, што галоўнай задачай усiх
эканамiчных i вытворчых намаганняў становiцца павышэнне
якасцi жыцця нашых людзей i
стварэнне такiх умоў, пры якiх
жыць i працаваць на Брэстчыне
было б прэстыжна i камфортна.
А iнтэлектуальны i навуковы патэнцыял усiх чатырох ВНУ якраз i павiнен паспрыяць эфектыўнаму развiццю вобласцi i яе
рэгiёнаў.
Губернатар закрануў работу
Мiжунiверсiтэцкага савета, якi
быў створаны некалькi гадоў
таму. Яшчэ падчас сустрэчы ў
Брэсцкiм тэхнiчным унiверсiтэце кiраўнiк вобласцi прапанаваў
вучоным займець «задачнiк»,
складзены прадпрыемствамi i
арганiзацыямi вобласцi па найбольш актуальных праблемах
дня сённяшняга i на перспектыву. Было адзначана, што такi

«задачнiк», хоць i не поўнасцю,
але сфармiраваны. Навуковага
падыходу патрабуюць праграмы развiцця прамысловасцi,
гандлю, сельскай гаспадаркi,
энергазберажэння, прыродакарыстання, турызму i многага
iншага.
I на гэтым шляху навука ВНУ
павiнна цесна ўзаемадзейнiчаць
з прадпрыемствамi. Удалым
прыкладам можа служыць фiлiял у Парку высокiх тэхналогiй,
якi адкрывае Брэсцкi ўнiверсiтэт
iмя А.С. Пушкiна. Вельмi важна,
што на базе фiлiяла будзе арганiзавана практыка студэнтаў,
дзе яны атрымаюць першы прафесiйны вопыт. Ёсць дастойныя
напрацоўкi i ў другiх установах
рэгiёна. У тэхнiчным унiверсiтэце на этапе ўкаранення знаходзiцца праект, якi дазваляе
прагназаваць паводкi, што надзвычай актуальна для Палесся.
Своечасова атрыманая iнфармацыя аб магчымай крытычнай
сiтуацыi дазволiць мiнiмiзаваць
негатыўныя наступствы. У Баранавiцкiм унiверсiтэце ажыццёўлены праект па вырабе нажоў
для здрабнення шчапы. Вытворчыя выпрабаваннi праводзiлiся
на прадпрыемствах «Лагуна»,
«Баранавiчыдрэў». У вынiку
ўкаранення тэхналогii на прадпрыемствах атрыманы эканамiчны эфект каля 140 мiльёнаў
рублёў. Турыстычны маршрут
«Заказнiк Сярэдняя Прыпяць»,

якi распрацавалi спецыялiсты
БрДУ iмя А.С. Пушкiна, ужо
прымае турыстаў. Спiс можна
доўжыць.
У плане навукова-даследчай i iнавацыйнай дзейнасцi
губернатар вылучыў Палескi
ўнiверсiтэт. Вучонымi ўстановы праведзена даследаванне
асноў эканамiчнага механiзму,
здольнага забяспечыць устойлiвае функцыянаванне прамысловага i аграпрамысловага комплексаў рэгiёна. Iмi праведзена
комплексная ацэнка сельскiх
тэрыторый i выпрацаваны рэкамендацыi па найлепшых месцах
для агратурызму. Тут створаны
навуковыя работы па вытворчасцi таварнай рыбы ў невялiкiх
вадаёмах i сiстэме кармлення
асятровых рыб. Распрацоўкi
бiятэхналагiчнага факультэта
знайшлi ўкараненне ў чатырох
фермерскiх гаспадарках, рыбгасах «Палессе» i «Сялец». Пры
навучальнай установе створана
прадпрыемства «Плантарум»,
якое з'яўляецца першым рэзiдэнтам Тэхнапарка «Палессе».
Толькi за 9 месяцаў гэтага года
прадпрыемства прадало атрыманыя з дапамогай ДНК-тэхналогiй саджанцы буякоў на суму
больш за 150 мiльёнаў рублёў.
Нядрэннымi заробкамi можа пахвалiцца i цэнтр турызму Палескага ўнiверсiтэта. Такiм чынам,
на думку кiраўнiка вобласцi, самы малады ўнiверсiтэт паказвае

прыклад, як зарабляць грошы
на навуцы з карысцю для сябе i
для рэгiёна.
Губернатар паведамiў прысутным, што ў Брэсце на былых
плошчах электрамеханiчнага
завода ствараецца навуковатэхнiчны парк. Яго iдэя заключаецца ў тым, каб пад адным
дахам аб'яднаць iнавацыйныя
прадпрыемствы i даць магчымасць маладым вынаходнiкам
апрабаваць свае праек ты. У
тэхнапарку стане магчымым
рэалiзаваць многiя распрацоўкi,
якiя нараджаюцца ва ўнiверсiтэцкiх сценах, але застаюцца на
паперы з-за адсутнасцi тэхнiчных альбо фiнансавых магчымасцяў. Рэзiдэнты тэхнапарка
атрымаюць падатковыя льготы да трох гадоў, для iх будзе
знiжана арэндная плата. Гэта
цудоўная магчымасць злучыць
навуковы патэнцыял ВНУ з патрэбамi вытворчасцi.
У кож най з ча ты рох вышэйшых навучальных устаноў
вобласцi ёсць што прапанаваць
новаму тэхнапарку. Лiтаральна
нядаўна на конкурсе, якi праводзiўся Беларускiм фондам фундаментальных даследаванняў,
перамаглi два праекты Брэсцкага дзяржаўнага тэхнiчнага
ўнiверсiтэта, якiя выкананы ў
сферы жыллёвага будаўнiцтва
i рыбнай гаспадаркi.
Святлана ЯСКЕВIЧ



ныя: незадаволенасць матэрыяльным
становішчам і адсутнасць упадабанай
працы. Што пра гэта думаюць і якое
выйсце з гэтай сітуацыі бачаць заканадаўцы? Пра гэта мы спыталі намесніка
старшыні Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь па міжнародных
справах Ганну ЛЯВІЦКУЮ:
— Сёння Беларусь, як і іншыя краіны
свету, актыўна ўдзельнічае ў працэсе
экспарту і імпарту працоўнай сілы. Яна
з'яўляецца і «донарам», і рэцыпіентам, а
таксама дзяржавай, праз якую актыўна
ідуць міграцыйныя патокі. Гэта нармальны працэс, што зараз у многіх краінах
постсавецкай прасторы назіраюцца міграцыйныя патокі, асабліва сярод маладога насельніцтва, з мэтай паляпшэння
матэрыяльнага дабрабыту, фінансавага
палажэння. У 2012 годзе, па афіцыйных
крыніцах, на пастаяннае пражыванне ў
нашу краіну прыехала каля 18 000 іншаземцаў, а выехала толькі каля 9 000.
Гэта значыць, сальда ў нас станоўчае.
Асноўны іміграцыйны паток назіраецца
з краін СНД, у тым ліку з Расіі, Украіны,
на долю якіх прыходзіцца больш як 80%
ад агульнай колькасці прыезджых.
З Расіі да нас прыязджаюць у асноўным людзі, якія займаюць тут кіруючыя

пасады для рэалізацыі істотных праектаў, з Украіны, Малдовы, Узбекістана
— часцей будаўнікі, прадстаўнікі сельскагаспадарчай галіны. Але для нас,
як і для любой краіны, больш цікавыя
людзі з высокім інтэлектуальным патэнцыялам, якія прыносяць свае веды,
досвед.
Мы вельмі хацелі б, каб Беларусь з
краіны, якая экспартуе працоўныя рэсурсы, ператварылася ў тую, якая імпартуе. Калі казаць пра заканадаўчае
рэгуляванне ў гэтай сферы, то ў нашай
краіне прымаецца шмат праграм, якія
накіраваны на тое, каб сацыяльна абараніць моладзь. Тым не менш, ёсць
неабходнасць разгледзець падыходы
да паляпшэння сацыяльнага пакета,
працаўладкавання, асабліва выпускнікоў ВНУ. Неабходна вярнуцца да прадастаўлення некаторых матэрыяльных
ільгот — напрыклад, на пабудову жылля. Гэтае пытанне — самае цяжкае, але
вырашыць яго неабходна: маладыя людзі хочуць мець сваё ўласнае жыллё,
жыць без бацькоў і быць незалежнымі.
Магчыма, трэба больш дэталёва разгледзець здольнасць дзяржавы на падобныя льготы.
Вар та больш ак тыў на пра ца ваць
з перспек тыўнай моладдзю. Ужо пры

атры ман ні ся рэд няй аду ка цыі да пама гаць ма ла до му ча ла ве ку са ры ентавацца ў выбары прафесіі. Не сакрэт, што многія сёння ідуць у ВНУ для
атрымання вышэйшай адукацыі нават
тады, калі спецыяльнасць не зусім падабаецца.
Неабходна і Міністэрству працы і сацыяльнай абароны, і Міністэрству адукацыі выхоўваць тыя працоўныя кадры, якія будуць запатрабаваны ў нашай
краіне на рынку працы. Была сітуацыя
з празмернай колькасцю ў нас бухгалтараў, эканамістаў...
Маладым людзям трэба разумець:
неабходна вярнуць дзяржаве тое, што
яна табе дала. Атрыманне адукацыі
ў школе бюджэтнае. Калі ў цябе ёсць
веды, то можна паступіць на бюджэт
і ў ВНУ. І абавязак кожнага маладога
чалавека — адпрацаваць гэтыя інвестыцыі сумленна. Усім адразу хочацца
вялікіх заробкаў, але грошы плацяць у
тым ліку і за вопытнасць. Юнацкі максімалізм многім шкодзіць. Неабходны
рацыянальны падыход да справы.
Дзяржаве таксама не пашкодзіла б
палепшыць патрыятычнае выхаванне,
бо мы на нейкім пэўным этапе развіцця
нашай краіны пераарыентаваліся з духоўных каштоўнасцяў на матэрыяльныя,

Як паведамілі ва УДАІ МУС, на 44-м кіламетры аўтадарогі ў 19.40 жыхар Ваўкавыскага раёна, кіруючы аўтамабілем
«Сітраен», пры здзяйсненні абгону іншага легкавіка, які рухаўся ў спадарожным напрамку, не пераканаўся ў бяспецы
манеўра: па сустрэчнай паласе рухалася фура. Сутыкнення
з паўпрычэпам грузавіка «Мерседэс», які спрабаваў збочыць,
пазбегнуць не ўдалося... Ад удару «Сітраен» развярнула на
паласе сустрэчнага руху, пасля чаго адбылося яшчэ адно
сутыкненне — з фурай «Сканія». У выніку кіроўца і ехаўшая
з ім равесніца-жонка, 23-гадовая дзяўчына з Баранавічаў, ад
атрыманых траўмаў загінулі на месцы...
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАКОН ПАРНЫХ ВЫПАДКАЎ?
На тэрыторыі аднаго з мазырскіх прыватных прадпрыемстваў рабочыя разгружалі драўляныя кантэйнеры са шклом.
Адзін з іх, памерам 2х3 м і вагой у 1 тону, абваліўся з машыны на 23-гадовага рабочага. Урачы «хуткай» канстатавалі
смерць маладога мужчыны.
Высветлілася што амаль адначасова на прадпрыемстве
«Гомельшкло» ў Касцюкоўцы пры аналагічных абставінах
загінуў яшчэ адзін чалавек, 50-гадовы мужчына: на яго таксама па нейкай прычыне абрынулася шкло.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЗА 10 МЕСЯЦАЎ ПАБУДАВАНА
КАЛЯ 50 ТЫСЯЧ КВАТЭР
Сёлета ў студзенi—кастрычнiку арганiзацыямi ўсiх
формаў уласнасцi пабудавана 49,3 тысячы новых кватэр (у студзенi—кастрычнiку летась — 45 тысяч). Уведзена ў эксплуатацыю 4 млн 176,5 тысячы квадратных
метраў агульнай плошчы жылля, што складае 64,3% да
прадугледжанага задання на год i 114,2% да ўзроўню
адпаведнага перыяду летась.
Для грамадзян, якiя стаяць на ўлiку маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў, уведзена ў эксплуатацыю 2 млн 220,8
тысячы квадратных метраў агульнай плошчы, або 53,2% ад
агульнага аб'ёму ўведзенага жылля. У параўнаннi са
студзенем—кастрычнiкам
летась увод у эксплуатацыю
жылля для гэтай катэгорыi
грамадзян павялiчыўся на
126,3 тысячы квадратных
метраў. З агульнага аб'ёму
ўведзенага жылля для жыл2
лёвых чаргавiкоў пабудавана з выкарыстаннем дзярОфисные, торговые,
жаўнай падтрымкi 1 млн
производственные,
952,1 тысячы квадратных
складские помещения.
метраў, у шматкватэрных
жылых дамах у гарадах —
Удобное расположение
1 млн 498,4 тысячы «квадг. Гомель, ул. Ильича, 331-2
ратаў».
Рассрочка. Тел. (029) 195 56 81.
Сяргей КУРКАЧ.

ПРОДАЕТСЯ
бизнес-центр
Кристалл,
9 030 м

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАО «Белкоммунстроймонтаж»,

ПАВЯРНУЦЬ МІГРАЦЫЙНЫ ПАТОК

Паводле статыстыкі па далёкім замежжы, больш за ўсё беларусаў выязджае працаваць у Германію (16,5%),
ЗША (9,8%), Турцыю (9,1%), Вялікабрытанію (8,7%) і Італію (8,1%). Усяго
ж нашы грамадзяне працуюць у 84 краінах. Нават такіх экзатычных, як Емен,
Эквадор, Балівія, Катар, Малайзія, Камбоджа, В'етнам.
У большасці выпадкаў жыхары Беларусі выязджаюць за мяжу на сезонныя
работы. Колькасць працоўных кантрактаў, заключаных на тэрмін ад аднаго да
трох месяцаў, склала 63,3%, ад трох да
шасці месяцаў — 15,8%. Прычыны, якія
ўказвалі маладыя людзі, былі наступ-

«ЧЭМПIЁН СМАКУ» З МАЛАДЗЕЧНА

ЗАГІНУЛІ ПАСЛЯ ВЯСЕЛЛЯ...

памогі. Для гэтага абласны кардыяцэнтр аснашчаны самай
сучаснай медыцынскай тэхнікай. Ёсць усё неабходнае і для
спецыяльнага праграмавання прыбораў сардэчнай рэсінхранізацыі з улікам індывідуальных асаблівасцяў кожнага
пацыента, і непасрэдна для хірургічных умяшанняў. Дарэчы,
падчас першай для гродзенскай кардыяхірургіі аперацыі
хірургу-арытмолагу Паўлу Мацвяенку дапамагаў калега з
РНПЦ «Кардыялогія» Алег Каваленка. А ў далейшым гродзенскія спецыялісты будуць працаваць самастойна.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

 Тэорыя i практыка

Тэхнапарк для iх рэалiзацыi ствараецца ў Брэсце.
Аб гэтым паведамiў губернатар Канстанцiн СУМАР
на сустрэчы ў Палескiм
унiверсiтэце.

Па словах спецыялiстаў, нiзкi тэмп мадэрнiзацыi звязаны з
пралiкамi кiраўнiцтва прадпрыемства пры распрацоўцы першапачатковага варыянта бiзнес-плана i невыкананнем дагаворных абавязацельстваў па пастаўцы асноўнага тэхналагiчнага абсталявання. Была агучана вялiкая колькасць прэтэнзiй
да партнёраў з Германii i Iталii. Аднак старшыня Камiтэта
дзяржкантролю Аляксандр ЯКАБСОН не атрымаў адказу
на пытанне аб тым, якiм санкцыям падверглiся замежныя
фiрмы за парушэнне ўмоў паставак абсталявання. Члены мiжведамаснай рабочай групы будуць дасканала вывучаць гэтае
пытанне. Мiж тым, у Мазыры, па сутнасцi, будуецца новы завод, падкрэслiў значнасць прадпрыемства для ўсёй краiны
Аляксандр Якабсон:
— Я лiчу, што гэта самы цiкавы праект у рэспублiцы. Такiх
прадпрыемстваў няма нi ў адной краiне СНД i вельмi мала ў
Еўропе. Матэрыял, якi тут прадстаўлены, — гэта прагрэсiўны
i цiкавы прадукт. Самае цiкавае, што пры выхадзе на поўную
магутнасць гэтага прадпрыемства выручка вырасце амаль у
10 разоў у параўнаннi з сённяшняй.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

У лiстападзе ў Мiнску прайшоў народны конкурс-дэгустацыя «Чэмпiён смаку», якi арганiзавала сталiчнае
таварыства спажыўцоў. Ацэнку прадукцыi айчыннага
харчпрама далi эксперты i простыя спажыўцы.

САРДЭЧНАЯ «НАСТРОЙКА»

У Гродзенскім абласным кардыялагічным цэнтры
праведзена першая аперацыя па лячэнні цяжкіх парушэнняў рытму і праводнасці сэрца з дапамогай
імплантацыі рэсінхранізуючых устройстваў.

 Факт і каментарый

З пачатку года, па афіцыйнай інфармацыі, больш як 5 тысяч беларусаў з'ехалі на заробкі ў іншыя
краіны. Аднак рэальная лічба можа
быць значна вышэй. Дакладную
колькасць працоўных мігрантаў
на зваць скла да на. На прык лад,
дагавор паміж Беларуссю і Расіяй
аб роўных правах грамадзян дазваляе беларусам працаваць у суседняй краіне без інфармавання аб
гэтым спецыяльных органаў — гэта значыць, проста па працоўным
дагаворы. І многія там уладкоўваюцца на працу нелегальна.

НАВІНЫ

Ішлі з асаблiвымі
праблемамі

ПАДЗЕІ

Асаблiвую падзяку турэцкiм калегам
за падтрымку на мiжнароднай арэне выказаў i Старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь Уладзiмiр АНДРЭЙЧАНКА.
— Гэтую падтрымку мы адчулi падчас
аднаўлення членства Рэспублiкi Беларусь у Парламенцкай асамблеi АБСЕ,
пры атрыманнi статусу назiральнiка ў
Парламенцкай асамблеi Чарнаморскага
эканамiчнага супрацоўнiцтва, — адзначыў спiкер нiжняй палаты беларускага
парламента. — У цэлым, аўтарытэт турэцкiх парламентарыяў у мiжнародных
парламенцкiх структурах значна вырас.
Пацвярджэннем таму абранне ў 2010 —
2012 гадах дэпутата ад Турэцкай Рэспублiкi Меўлюта Чавушаглу старшынёй
Парламенцкай асамблеi Савета Еўропы.
Ён вельмi актыўна працаваў у гэтай парламенцкай арганiзацыi i зрабiў шмат крокаў насустрач Рэспублiцы Беларусь.
Уладзiмiр Андрэйчанка таксама падзякаваў удзельнiкам турэцкай дэлегацыi за ўвагу, якая была аказана беларусам падчас ХХII сесii Парламенцкай
асамблеi АБСЕ, якая нядаўна праходзiла
ў Стамбуле. Тады быў устаноўлены добры кантакт памiж беларускiмi i турэцкiмi
парламентарыямi i была аказана ўзаемная падтрымка па балючых для абедзвюх краiн пытаннях.
Падчас сустрэчы ў Савеце Рэспублiкi 20 лiстапада кiраўнiкi парламентаў
Беларусi i Турцыi падпiсалi пратакол аб
мiжпарламенцкiм супрацоўнiцтве.

чым, што мы правiльна яе бачым, — дадаў Джамiль Чычэк. — Таму, хто б што
нi казаў, мы жадаем развiцця нашых
адносiн. Для гэтага ёсць магчымасцi, i ў
першую чаргу ў развiццi эканамiчных адносiн. Патэнцыял кожнай з нашых краiн
у гэтай сферы значна большы за той, якi
ёсць зараз. Зараз шмат сумесных праектаў, якiя можна выконваць. Самы дзейсны механiзм для гэтага — Мiжурадавая
камiсiя па эканамiчным супрацоўнiцтве.
Турцыя мае багаты досвед у эканамiчным развiццi, якiм гатова падзялiцца
з Беларуссю, паведамiў спiкер турэцкага
парламента. Яна гэтак жа, як i Беларусь,
выдаткоўвае шмат сродкаў на iмпарт
энергетычных рэсурсаў i шмат працуе
над тым, каб павялiчваць экспарт. Пры
гэтым многiя праекты ў Турцыi выконваюцца з дапамогай iнвестыцый, якiя
ажыццяўляе прыватны сектар.
— Прыватныя турэцкiя кампанii набылi
значны досвед у сваёй працы, i некаторыя
з iх гатовы працаваць у Беларусi, — дадаў
Джамiль Чычэк. — Нам хацелася б, каб
больш турэцкiх кампанiй працавала тут.
Для таго, каб ажыццяўлялася больш замежных iнвестыцый у эканомiку Беларусi,
важна забяспечыць iнвестараў бяспечнымi ўмовамi работы i найменшай колькасцю бюракратычных працэдур.

Пераносаў тэрмiнаў уводу новых аб'ектаў на прадпрыемствах дрэваапрацоўчай галiны Беларусi больш
не будзе. У тым лiку на Мазырскiм дрэваапрацоўчым
камбiнаце павiнны ўвесцi ў строй вытворчасць цеплаiзаляцыйных плiт з драўнянага валакна ў першым
квартале наступнага года. Менавiта пра гэта iшла гаворка на пасяджэннi мiжведамаснай рабочай групы
па праверцы выканання праграмы мадэрнiзацыi дрэваапрацоўчай галiны ў Мазыры.

ФАКТЫ

ПАДТРЫМКА
ПА БАЛЮЧЫХ ПЫТАННЯХ

ПЛIТЫ З ДРАЎНЯНАГА ВАЛАКНА
БУДУЦЬ ВЫРАБЛЯЦЬ У МАЗЫРЫ

УНП 100080849

«ХТО Б ШТО НI КАЗАЎ, МЫ ЖАДАЕМ
РАЗВIЦЦЯ НАШЫХ АДНОСIН»

Фота БЕЛТА.

2

НАДЗЁННАЕ

і я асцерагаюся, што вельмі хутка мы не
будзем нічога цаніць, акрамя фінансавага палажэння.
Нашай дзяржавай прымаецца шмат
намаганняў па паляпшэнні дэмаграфічнай сітуацыі, у тым ліку па прадастаўленні грамадзянам сацыяльнага пакета.
Аднак трэба разумець, што маштабнасць гэтых ільгот поўнасцю залежыць
ад вынікаў эканомікі.
Крысціна ПЯСЕЦКАЯ.

Дарэчы
Як паведамiў учора ў Мiнску начальнiк дэпартамента па грамадзянстве i
мiграцыi МУС Аляксей Бягун, за мяжой
сёння працуюць прыкладна 300 тысяч
беларусаў. Паводле яго слоў, такiя
лiчбы заснаваны на навуковых даследаваннях, абследаваннях хатнiх гаспадарак. Дакладнай iнфармацыi па гэтай
праблематыцы няма, прызнаў ён.
«Калi гаварыць наогул пра колькасць
грамадзян Беларусi, якiя знаходзяцца
за межамi краiны i ажыццяўляюць там
працоўную дзейнасць, то мы гаворым,
хутчэй за ўсё, пра лiчбу ў 300 тысяч.
Лiчба вагаецца з-за прыблiзнага аналiзу», — сказаў прадстаўнiк МУС.



опубликованной в газете «Звязда» 26.01.2013 г. № 16
строительства 20-этажного односекционного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения и гараж-стоянкой открытого типа в границах
ул. Каховская – Оршанская – Орловская – Сморговский тракт,
г. Минск:
Для привлечения к строительству по договору создания объекта долевого строительства предлагаются 3 (три) парковочных места в паркинге открытого типа по 30 000 (тридцать тысяч) долларов США при
первоначальном взносе 50%.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов
(агентств недвижимости).
УНП 101019973

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Иностранное общество с ограниченной ответственностью

«Датч Стар»,,
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 долевого 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:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, или у уполномоченных риэлторов
(агентств недвижимости).
УНП 191061436

