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Пры ро да і мыПры ро да і мы  ��

БЕ ЛАЯ — ЗНА ЧЫЦЬ «ЧЫС ТАЯ»БЕ ЛАЯ — ЗНА ЧЫЦЬ «ЧЫС ТАЯ»
Перш чым рэ куль ты ва ваць мі ні-па лі го ны, трэ ба знай сці, ку ды дзець ад хо дыПерш чым рэ куль ты ва ваць мі ні-па лі го ны, трэ ба знай сці, ку ды дзець ад хо ды

Эка на міч нае сты му ля ван-
не, па вы шэн не ін вес ты цый най 
пры ваб нас ці, удас ка на лен не 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, рэ-
фар ма ван не струк ту ры і функ-
цый Мінп ры ро ды, уз мац нен не 
ін спек тар скай служ бы, па вы-
шэн не якас ці і эфек тыў нас ці ін-
спек тар скай дзей нас ці, раз віц цё 
эка ла гіч най асве ты — вось пры-
яры тэт ныя за да чы эко ла гаў на 
2015 год, якія бы лі агу ча ны на 
ка ле гіі Мі ніс тэр ства пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя.

Сё ле та спе цы я ліс там пры ро-
да ахоў най сфе ры да вя дзец ца 
сур' ёз на па пра ца ваць над вы-
ра шэн нем мно гіх ак ту аль ных 
эка ла гіч ных праб лем. І ў пер-
шую чар гу — вы ка наць шэсць з 
два нац ца ці асноў ных па каз чы-
каў Пра гра мы са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на 2011—2015 га ды. 
Так, трэ ба зні зіць на 50% пло-
шчу па лёў філь тра цыі; ства рыць 
у га ра дах з коль кас цю 100 тыс. 
ча ла век і больш сіс тэ мы ад вя-
дзен ня і ачыст кі па верх не ва га 
сцё ку з га рад скіх тэ ры то рый; 
ска ра ціць зда бы чу пад зем най 
ва ды на 8-10% і на 20% — скід-
ван не за брудж валь ных рэ чы-
ваў у вод ныя аб' ек ты; да вес ці 
до лю вы ка ры стан ня ад хо даў 
вы твор час ці да 85%, а аб' ёмы 

вы ка ры стан ня ва ды на гас па-
дар ча-піт ныя па трэ бы на ду шу 
на сель ніц тва — да 130 літ раў 
за су ткі.

ДЫ ХАЦЬ — ЛЯГ ЧЭЙ?
Ся род асноў ных вы ні каў пра-

цы эко ла гаў мож на ад зна чыць 
змян шэн не су куп ных вы кі даў за-
брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас-
фер нае па вет ра ад ста цы я нар-
ных і ма біль ных кры ніц на 1,4% 
у па раў на нні з рос там ВВП на 
1,6%. На 6,3% зні зіў ся і ва ла вы 
вы кід ад ста цы я нар ных кры ніц, 
пры ад на ча со вым па ве лі чэн ні 
вы твор чых ма гут нас цяў хі міч най, 
цэ мент най, ма шы на бу даў ні чай 
га лін. На ўзроў ні 85-90 млн тон 
ста бі лі зі ра ва лі ся і вы кі ды пар ні-
ко вых га заў.

Ле тась пра доў жы ла ся пра-
ца і па раз віц ці аль тэр на тыў ных 
кры ніц энер гіі — сер ты фі ка ты 
атры ма лі 64 уста ноў кі, што пра-
цу юць з вы ка ры стан нем энер гіі 
сон ца, вет ру і бія га зу (уся го ў 
кра і не сер ты фі ка ва на 113 та кіх 
уста но вак).

Сё ле та пры ро да ка рыс таль-
ні кі па він ны вы ка наць шмат лі кія 
ме ра пры ем ствы па ахо ве ат мас-
фер на га па вет ра, бу даў ніц тве, 
рэ кан струк цыі, ма дэр ні за цыі га-
за ачы шчаль ных уста но вак, якія 
за бяс печ ва юць ска ра чэн не вы кі-

даў за брудж валь ных рэ чы ваў не 
менш як на 4,4 тыс. тон.

СМЕ ЦІЦЬ — 
СА БЕ ШКО ДЗІЦЬ

У мі ну лым го дзе, дзя ку ю чы 
дзей нас ці цэнт ра лі за ва най сіс тэ-
мы збо ру і вы ка ры стан ня ад пра-
ца ва ных тэх ніч ных мас лаў больш 
за 4 тыс. тон гэ тых за брудж валь-
ных рэ чы ваў не тра пі лі ў на ва-
коль нае ася род дзе.

Між тым, па-ра ней ша му іс ну-
юць праб ле мы ў гэ тай сфе ры. 
Па сло вах пер ша га на мес ні ка 
мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
Іі МАЛ КІ НАЙ, на спе ла не аб ход-
насць рас пра цоў кі цэ лас най сіс-
тэ мы абы хо джан ня з ад хо да мі, у 
пер шую чар гу, з ка му наль ны мі.

Сён ня ў кра і не па куль не іс нуе 
поў най аль тэр на ты вы па лі го нам, 
не аб ста ля ва ным не аб ход ны мі 
ахоў ны мі ін жы нер ны мі збу да ван-
ня мі. Та кіх аб' ек таў функ цы я нуе 
ка ля 25%, і іх экс плу а та цыя з 
1 сту дзе ня бя гу ча га го да за ба-
ро не на.

Рэ фар ма цыя па ды хо даў у 
сфе ры збо ру і ўты лі за цыі ады хо-
даў, пра ду хі лен не за ха ван ня дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
уз мац нен не кант ро лю за гэ ты мі 
пра цэ са мі і больш су ро вы па ды-
ход да па ру шаль ні каў за ка на даў-

ства — ме на ві та гэ тыя за ха ды 
па він ны змя ніць сі ту а цыю, што 
скла ла ся ў сфе ры.

Шля хам вы ва зу за ме жы кра і-
ны сё ле та па він на быць зру ша на 
з мес ца і праб ле ма на за па ша ных 
не пры дат ных пес ты цы даў.

КА РАЦЬ 
ЦІ ПРА ДУ ХІ ЛЯЦЬ?

Ле тась ор га ны Мінп ры ро ды 
пра ве ры лі 2645 суб' ек таў гас па-
да ран ня, да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці пры цяг ну та 19,6 ты ся чы 
па ру шаль ні каў на су му 14,4 млрд 
руб лёў, вы яў ле на больш як паў-
та ры ты сячы фак таў пры чы нен ня 
шко ды на ва коль на му ася род дзю 
на су му 16,5 млрд руб лёў.

Але ад сут насць сіс тэм нас ці 
ў ра бо це, а ў не ка то рых вы пад-
ках прын цы по вас ці і жорст кас ці 
пад час ажыц цяў лен ня кант ро лю 
за вы ка нан нем пры ро да ахоў на-
га за ка на даў ства на шмат зні жае 
яго эфек тыў насць.

— Ін спек тар ская функ цыя 
па він на стаць асноў най для на-
шых тэ ры та ры яль ных ор га наў 
на мес цах, — упэў не на Ія Мал-
кі на. — Мы па він ны пра ца ваць 
так, каб суб' ек там гас па дар чай 
дзей нас ці бы ло больш вы гад на 
вы кон ваць за ка на даў ства, чым 
яго па ру шаць. Ужо вы пра ца ва-
ны пра па но вы па ка рэк ці роў цы 

Ад мі ніст ра цый на га ко дэк са, на кі-
ра ва ныя на знач нае ўзмац нен не 
ад каз нас ці за па ру шэн не пры ро-
да ахоў ных па тра ба ван няў.

Ад ным з асноў ных аб' ек таў 
па ста ян на га кант ро лю з бо ку 
эко ла гаў па він на стаць і на вя-
дзен не па рад ку ў вы ка ры стан ні 
зем ляў, перш за ўсё ме лі я ра ва-
ных, а так са ма пра ду хі лен не іх 
дэ гра да цыі.

Па сло вах на мес ні ка прэм'-
ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Мі ха і ла 
РУ СА ГА, які пры няў удзел у па-
ся джэн ні ка ле гіі, пры вы ра шэн ні 
праб лем абы хо джан ня з ад хо да-
мі ўсё па трэб на быць ра зум на і 
вы ве ра на, без бяз дум ных па ды-
хо даў.

— Рэ куль ты ва ваў шы мі ні-
па лі гон і не ства рыў шы ін ша га 
аб' ек та скла дзі ра ван ня на за па-
ша на га рэ сур су, мож на пры вес-
ці да сі ту а цыі, ка лі ад хо ды «пе-
ра ка чу юць» у блі жэй шыя ля сы 
і ін шыя зруч ныя мес цы. А по тым 
мы бу дзем шу каць гэ тых лю дзей, 
каб іх па ка раць.

Ка лі ча ла век за брудж вае на-
ва коль нае ася род дзе ўсвя дом-
ле на, пра ду маў шы, як за гру зіць 
смец це, ку ды яго звез ці і ні ко-
му не па па сці ся, да яго па він ны 
быць пры ня тыя са мыя су ро выя 
ме ры ад каз нас ці. Але, каб ён не 
тра піў у та кую сі ту а цыю, перш 
мы па він ны ства рыць умо вы для 
рэа лі за цыі яго пра ва на вы ка нан-
не пры ро да ахоў на га за ка на даў-
ства».

Мі ха іл Ру сы так са ма лі чыць, 
што па трэб на па ста ян на кан так-
та ваць з ор га на мі мяс цо вай і рэс-
пуб лі кан скай ула ды і да во дзіць 
да іх эка ла гіч ную ін фар ма цыю. 
Гэ та па спры яе пад рых тоў цы пра-
віль ных кі раў ніц кіх ра шэн няў.

Яшчэ ад на важ ная за да ча — 
су пра цоў ніц тва ўсіх ор га наў 
дзяр жаў на га кі ра ван ня. «Чым 
больш мы драб нім ся, тым больш 
ства ра ем «нейт раль ных зон», за 
якія ні хто не хо ча нес ці ад каз-
насць».

Ве ра ні ка КОЛАСАВА

�

ПРАЗ МЯ ЖУ НЕ ПРАЙ ШЛІ
Дзяр жаў ны па гра ніч ны ка мі тэт Бе ла ру сі па ве да міў 
пра спро бу па ру шэн ня бе ла рус ка-ўкра ін скай мя жы ў 
Коб рын скім ра ё не на ўчаст ку Пін ска га па гра ніч на га 
атра да ў ноч на 17 лю та га. 

Як рас ка заў ка рэс пан дэн ту га зе ты па моч нік на чаль ні ка Пін-
ска га па гра нат ра да Мі ха іл Бут-Гу са ім, ва ен на слу жа чыя па меж-
на га на ра ду, які нёс служ бу не да лё ка ад вёс кі Ле лі ка ва, за ўва-
жы лі па да зро ны рух і па чу лі шум з укра ін ска га бо ку. Па меж ні кі 
на кі ра ва лі ся на гу кі і ўба чы лі вя лі кую гру пу лю дзей з конь мі. 
Бы ло ві да воч на, што пры клад на два дзя сят кі гра ма дзян спра-
бу юць не за кон на пе ра ся чы мя жу. Ім пра па на ва лі па вяр нуць 
на зад, але па ру шаль ні кі не слу ха лі ся. За тым ва ен на слу жа чыя 
па пя рэ дзі лі, што бу дзе пры ме не на зброя, але і на гэ та не за кон-
ныя ві зі цё ры не ад рэ ага ва лі пра віль на. На ад ва рот, яны па вя лі 
ся бе агрэ сіў на, па ско ры лі кро кі, вы крык ва лі па гро зы. Та ды вай-
скоў цы-па меж ні кі зра бі лі не каль кі стрэ лаў уверх, і, ка лі гэ та не 
да па маг ло, па ча лі стра ляць у бок па ру шаль ні каў.

Ка лі ня ўда члі выя гаст ра лё ры зра зу ме лі, што ўсё сур' ёз на, 
яны на ват па кі ну лі част ку ко ней і па ўця ка лі ту ды, ад куль прый-
шлі. Маг чы ма, што ся род па ру шаль ні каў ёсць па ра не ныя.

— Укра ін скі бок пры знаў факт па ру шэн ня мя жы, — пра цяг-
нуў Мі ха іл Бут-Гу са ім. — За раз ін цы дэнт пра вя ра ец ца на шы мі 
спе цы я ліс та мі ра зам са служ бо вы мі асо ба мі з Луц ка га па-
гра нат ра да Укра і ны. Цал кам ве ра год на, што бу дзе рас па ча та 
кры мі наль ная спра ва па фак тах не за кон най спро бы пе ра мя-
шчэн ня праз мя жу та ва ра-ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў.

Па моч нік на чаль ні ка Пін ска га па гра нат ра да да даў, што на 
гэ тым участ ку мя жы не раз фік са ва лі ся па доб ныя па ру шэн ні. 
Але ра ней бы ва лі спро бы пе ра гнаць на наш бок ад ну аль бо 
дзве га ла вы жы вё лы, а та ко га ма са ва га на шэс ця па ру шаль-
ні каў яшчэ не бы ло.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ДЫ РЭК ТАР ГО МЕЛЬ СКАЙ 
ПТУШ КА ФАБ РЫ КІ — ПАД ВАР ТАЙ

Су пра цоў ні кі Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі за тры ма лі 
пад час атры ман ня 50 млн руб лёў у якас ці ха ба ру ды рэк-
та ра прад пры ем ства «Птуш ка фаб ры ка «Рас свет», што 
ў Го мель скай воб лас ці. За та кія гро шы кі раў нік збі раў ся 
вы ра шыць пы тан не аб бу даў ні чым пад ра дзе.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба КДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
за тры ма ная асо ба ўжо не каль кі га доў сіс тэ ма тыч на пры-
ма ла не за кон ныя гра шо выя ўзна га родж ван ні ад кі раў ні коў 
суб' ек таў гас па да ран ня пры ват най фор мы ўлас нас ці за са-
дзей ні чан не ў вы ра шэн ні пы тан няў, звя за ных з зай ма е май 
па са дай. Су ма ха ба ру, атры ма на га бы лым ды рэк та рам птуш-
ка фаб ры кі ад прад пры маль ні каў, — звыш 2,5 млрд руб лёў. 
Па фак тах за ве дзе ны дзве кры мі наль ныя спра вы.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ПА ТА НУЎ, КА ТА Ю ЧЫ СЯ НА КАНЬ КАХ
На ра цэ Чак ва ка ля вёс кі Ру бель на Сто лін шчыне пра ва-
ліў ся пад лёд і па та нуў хлоп чык 2000 го да на ра джэн ня.

Мяр ку ец ца, што ён вы пра віў ся сю ды ка тац ца на кань ках. 
Праз не каль кі га дзін за не па ко е ны ад сут нас цю сы на да ра кі 
прый шоў баць ка, які ўба чыў на бе ра зе аса біс тыя рэ чы, а на 
лё дзе — па лон ку. Да пры быц ця вы ра та валь ні каў мяс цо выя 
жы ха ры са мі да ста лі це ла дзе вя ці клас ні ка.

Па звест ках сі ноп ты каў, у Сто лін скім ра ё не на пя рэ дад ні 
зда рэн ня ча ты ры дні тры ма ла ся тэм пе ра ту ра ад ну ля да 
плюс пя ці гра ду саў. У ня дзе лю слу пок тэр мо мет ра апус ціў ся 
да мі нус двух. Вы ра та валь ні кі на гад ва юць: пры тэм пе ра ту ры 
ка ля 0 гра ду саў, якая тры ма ец ца ця гам трох дзён, лёд ро біц ца 
тан чэй шым на 25 пра цэн таў. Пад час ад лі гі пер шы мі ры зы ку-
юць ры ба кі і не паў на лет нія. Не вы ходзь це на не тры ва лы лёд 
са мі і не пус кай це на яго дзя цей!

ДА ТРА СЫ — ПРА МЫМ РЭЙ САМ
У су вя зі з пра вя дзен нем 18-24 лю та га чэм пі я на ту све ту 
2015 го да па бія тло не ся род юні ё раў і юна коў бу дзе ар-
га ні за ва ная ра бо та экс прэс на га пры га рад на га марш ру-
та № 449бЭ «Ст. м. «Ба ры саў скі тракт» — «Раў бі чы».

Марш рут бу дзе пра ца ваць з 8.00 да 17.35, ін тэр вал ру ху 
скла дзе 15-20 хві лін. Вы ехаў шы ад стан цыі мет ро «Ба ры саў-
скі тракт», аў то бу сы бу дуць іс ці ў на кі рун ку ву лі цы Ка лі ноў-
ска га. Кошт пра ез ду скла дзе да Раўбічаў: ад пры пы нач на га 
пунк та «Ст. м. «Ба ры саў скі тракт» — 14,2 ты ся чы руб лёў, ад 
«Кар бы ша ва» — 11 ты сяч руб лёў, ад пры пы нач на га пунк та 
«Аг. Ляс ны» — 6 ты сяч руб лёў. Бі ле ты мож на на бы ваць на 
ўсіх аў та вак за лах і аў та стан цы ях ста лі цы, а так са ма ў аў та-
ка сах на пры пы нач ных пунк тах «Ст. м. «Уруч ча», «Пл. Бан-
га лор», «Ст. м. «Ка мен ная Гор ка», «Кар бы ша ва», «Слуц кі 
Гас ці нец». З пад ра бяз ным рас кла дам марш ру та мож на а зна-
ё міц ца на афі цый ным сай це прад пры ем ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пе ра на ву чыць за ліш ні пер са нал 
і пад тры маць ма ла за бяс пе ча ных

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Шмат ува гі на да ец ца пы тан ню пра ца ўлад ка ван-

ня ін ва лі даў (іх у Бе ла ру сі — паў міль ё на ча ла век). 
Ме ры дзярж пад трым кі ў вы гля дзе льгот на га па-
дат ка аб кла дан ня да зво лі лі на шай кра і не, адзі най 
на пост са вец кай пра сто ры, за ха ваць прад пры ем-
ствы, якія зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці гра мад скіх 
аб' яд нан няў ін ва лі даў. Ле тась амаль 34 міль яр ды 
руб лёў на кі ра ва лі на ства рэн не пра цоў ных мес цаў 
для лю дзей з асаб лі вас ця мі раз віц ця. Вы да дзе на 
80,5 ты ся чы срод каў ма тэ ры яль на-тэх ніч най рэ абі-
лі та цыі. У гэ тым го дзе пла ну юць зра біць бяс плат-
ным ра монт пра тэ заў для ін ва лі даў 3-й гру пы, якія 
пра цу юць. Па сло вах мі ніст ра, не аб ход на так са ма 
на бы ваць аў та транс парт, аб ста ля ва ны пад' ём ні ка-
мі для пад во зу ін ва лі даў. Сён ня тэ ры та ры яль ныя 
цэнт ры ма юць 39 спе цы яль ных аў та ма бі ляў (больш 
за ўсё та кіх ма шын у Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб-
лас цях), ад нак гэ та га, вя до ма, не да стат ко ва.

Па сту по ва зні жа ец ца коль касць ма ла за бяс пе-
ча на га на сель ніц тва — 4,7 пра цэн та ад агуль на га. 
За мі ну лы год 218 ты сяч ча ла век атры ма лі дзяр-
жаў ную ад рас ную да па мо гу на су му 425 міль яр даў 
руб лёў. З 2014-га, да рэ чы, у сіс тэ ме ад рас най да-
па мо гі вы ка рыс тоў ва юц ца но выя па ды хо ды, на-
кі ра ва ныя на пра фі лак ты ку ўтры ман ства ся род 
пра ца здоль ных гра ма дзян. Так, 78 ча ла ве кам, якія 
не збі ра лі ся ні чо га мя няць у сва ім жыц ці, ад мо ві лі 

ў пад трым цы. Яшчэ ты ся чы бе ла ру сам пра па на ва-
лі вы ка наць ін ды ві ду аль ны план па са ма стой ным 
па ляп шэн ні ма тэ ры яль на га ста ну.

ДЛЯ КОЖ НА ГА РА Ё НА — 
СВАЯ ПРА ГРА МА

Ле тась у кра і не на ра дзі ла ся амаль 119 ты сяч 
дзя цей. Боль шасць ма лых з'я ві ла ся ў Мін ску, 
Брэсц кай і Ма гі лёў скай аб лас цях. Ад мет на, што 
53 пра цэн ты не маў лят — дру гія і на ступ ныя дзе ці. 
Рос ту на ра джаль нас ці ў мно гім па спры я лі ме ры 
дзяр жаў най пад трым кі сем' яў. Толь кі ў мі ну лым 
го дзе на да па мо гу па до гля дзе дзя цей вы дат ка ва лі 
11 трыль ё наў руб лёў.

— Фі нан са вы склад нік ся мей най па лі ты кі важ-
кі, — ка жа Ма ры я на Шчот кі на. — Сё ле та ка мі тэ там 
не аб ход на ак тыў на ўклю чыц ца ў пра цэс рас пра-
цоў кі но вай на цы я наль най пра гра мы, за ся ро дзіць 
на ма ган ні на ма ні то рын гу дэ ма гра фіч най сі ту а цыі 
на мес цах. Па ды хо ды да ра шэн ня дэ ма гра фіч ных 
пы тан няў трэ ба фар мі ра ваць з улі кам асаб лі вас-
цяў кож на га ра ё на, нель га да пус каць ме ха ніч на га 
кла на ван ня пра грам.

Ра зам з тым. рас це коль касць па жы лых гра-
ма дзян. З двух з па ло вай міль ё наў пен сі я не раў 
643 ты ся чы пра цяг ва юць пра ца ваць. На вы пла ту 
пен сій што год вы дат коў ва ец ца ка ля 70 трыль ё-
наў руб лёў (гэ та больш за 70 пра цэн таў рас хо даў 

Фон да са ца ба ро ны). Су ад но сі ны па між ся рэд няй 
пен сі яй па ўзрос це і пры быт ка мі ра бот ні каў пад-
трым лі ва юц ца на ўзроў ні 40 пра цэн таў. Больш 
па пу ляр ным ста но віц ца доб ра ах вот нае пен сій нае 
стра ха ван не, якое дае маг чы масць сфар мі ра ваць 
на кап ляль ную част ку вы плат у да да так да дзяр-
жаў най. Шэ раг прад пры ем стваў — МТЗ, Бе лАЗ, 
«Ат лант», «Бе ла русь ка лій» — ужо ўдзель ні ча юць 
у кар па ра тыў ных пра гра мах.

НА ПРУ ЖА НАСЦЬ 
НА РЫН КУ ПРА ЦЫ РАС ЦЕ

У лю тым коль касць ва кан сій прак тыч на зраў-
ня ла ся з коль кас цю бес пра цоў ных. На 30 ты сяч 
900 сва бод ных мес цаў прэ тэн ду юць 30 ты сяч 
700 не за ня тых гра ма дзян. Ка лі ра ней сту дзень 
ад роз ні ваў ся рос там па трэ бы ў пра цоў най сі ле, то ў 
гэ тым го дзе па вы шэн ня по пы ту на кад ры не ад бы-
ло ся. Змя ніў ся ўзро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра-
цоўя — з 0,5 да 0,7 пра цэн та. Пры чы най, праў да, 
ста ла не скла да ная сі ту а цыя з ва кан сі я мі, а ча ка ны 
«па да так на дар ма ед ства». Ся род не за ня тых гра-
ма дзян шмат тых, хто не пра ца ваў доў гі час, асоб, 
што вяр ну лі ся з ЛПП і мес цаў па збаў лен ня во лі. Ка-
э фі цы ент на пру жа нас ці на рын ку пра цы ў ся рэд нім 
роў ны адзін цы. Ад нак у асоб ных рэ гі ё нах на пру жа-
насць знач на вы шэй шая. На прык лад, у Ган ца віц кім 

і Ма ла дзе чан скім ра ё нах на ад но сва бод нае мес ца 
пры па да юць 4 бес пра цоў ныя, у Па стаў скім — 5 ча-
ла век на ва кан сію, у Вет каў скім — 6.

Ста ла больш страт ных прад пры ем стваў. У не-
ка то рых га лі нах склад скія за па сы пе ра вы ша юць 
ся рэд ня ме сяч ны вы пуск пра дук цыі ў 2-4 ра зы. Як 
вы нік, вы му ша ная ня поў ная за ня тасць вы рас ла 
амаль на 50 пра цэн таў.

— У ма лых і ся рэд ніх га ра дах вы зва лен не знач-
най коль кас ці ра бот ні каў мо жа мець не пры ем ныя 
на ступ ствы, — тлу ма чыць на чаль нік упраў лен ня 
па лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Алег ТО КУН. — Та му су мес-
на з пра гра май раз віц ця ААН рас пра цоў ва ец ца 
доў га тэр мі но вы пра ект між на род най тэх ніч най 
да па мо гі, на кі ра ва ны на са дзей ні чан не за ня тас ці 
і са ма за ня тас ці жы ха роў та кіх на се ле ных пунк таў. 
Не аб ход на да па ма гаць най маль ні кам вы зна чаць 
за ліш ні пер са нал, пе ра на ву чаць ра бот ні каў, што 
зна хо дзяц ца пад ры зы кай зваль нен ня. Гэ ту пра цу 
трэ ба ар га ні за ваць на апя рэ джан не, каб лю дзі не 
па па да лі на ад кры ты ры нак.

Мі ніс тэр ства пла нуе на даць рэ гі ё нам больш 
паў на моц тваў у ра шэн ні пы тан няў за ня тас ці, што 
да зво ліць апе ра тыў на раз мяр коў ваць фі нан са выя 
па то кі. Маг чы ма, ста не ак ту аль ным пе ра гляд сіс-
тэ мы стра ха ван ня ад бес пра цоўя.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Сведения о застройщике: Белорусско-ан-
глий ское Совместное закрытое акционерное 
общество «ЛадаГарант» (СЗАО «ЛадаГа-
рант»). СЗАО «ЛадаГарант» является универ-
сальным пра вопреемником СП «Лада ОМС – 
Холдинг» ЗАО).

Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А, 
пом. 15.

Режим работы: рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 
14.00; выходной день – суббота, воскресенье.

Данные о государственной регистрации: 
зарегистрировано Минским горисполкомом в 
Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №100934617. 

Сведения о проектах жилых домов, вве-
денных в эксплуатацию за последние 3 года: 

1. 2011 г. – 9-этажный 4-секционный 135-
квар тирный жилой дом № 1 по ул. Щорса в 
г. Минске;

2. 2013 г. – 10-этажный 7-секционный 261-квар-
тирный жилой дом №44 по ул. Железнодорож-
ной в г. Минске;

3. 2014 г. – 13-этажный 6-секционный 
426-квартирный жилой дом №23 по пр. Дзер-
жинского (I-пусковой комплекс (4-секции) в 
г. Минске;

4. 2014 – 16-этажный 2-секционный 127-квар-
тирный жилой дом № 17. 

Цель проекта – строительство панельно-
го дома серии М 464М-16, в том числе 40% 
для сотрудников Комитета Государственной 

Безопасности, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, в составе 
объекта «Многоэтажные жилые дома с объек-
тами административно-общественного назна-
чения в квартале жилой застройки в границах 
пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодо-
рожная – ул. Щорса, VII этап». Жилой дом №10 
по генплану.

Сведения о сроках реализации:
Начало строительства – сентябрь 2014 г.
Ввод объекта в эксплуатацию – август 2015 г.
У Застройщика имеются: 
- решение Мингорисполкома от 29.05.2014 

№ 1354 «Об изъятии, предоставлении, прод-
лении срока аренды земельных участков, раз-
решении строительства и внесении изменения 
в решение Мингорисполкома»; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/ 
1355- 3214 от 27.06.2014 о государственной ре-
гистрации на право временного пользования 
на земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006833 расположенного по адре-
су: г. Минск в границах пр. Дзержинского – 
пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щор-
са, площадью 0,1444 га;

- проектно-сметная документация, прошед-
шая в установленном порядке государственную 
экспертизу в РУП «Белгосэкспертиза Мин-
стройархитектуры» (заключение от 28.02.2014 
№ 82-15/14;

- разрешение на производство строительно-
монтажных работ от 10.09.2014 г. №2-203Ж-
032/14.

Договор строительного подряда с ОАО «МА-
ПИД» № 7-10/М от 31.07.2014 г. 

Местонахождение строящегося объекта: 
г. Минск, в квартале жилой застройки в гра ни-
цах пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Же-
лезнодорожная – ул. Щорса, VII этап. Жилой 
дом №10 по генплану.

Характеристика объекта: 
Объект 127-квартирный, 16-этажный круп-

нопанельный жилой дом серии М464М-16. 
Квартиры, предназначенные для заключе-
ния договоров создания объектов долевого 
строительства с гражданами, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, строятся с 
выполнением в полном объеме отделочных, 
сантехнических и электротехнических работ, 
предусмотренных проектно-сметной докумен-
тацией.

Полы – бетонное покрытие пола из лино-
леума на теплозвукоизоляционной основе, в 
санузле и ванной комнате покрытие пола из 
керамической плитки. 

 Стены межкомнатные – газосиликатные, 
железобетонные, оштукатуренные, в жилых 
помещениях, прихожих, по стенам и потолку 
выполняется оклейка обоев, в санузле и ванной 
комнате стены и потолки покрываются акрило-
вой краской.

Остекление лоджий – по СТБ 1912 из про-
филей ПВХ.

Сантехническое оборудование – унитаз, 
ванна, раковина, счетчики холодной и горя-
чей воды.

Система отопления и вентиляции – приборы 
отопления, естественная вентиляция.

Электрическое освещение – распредели-
тельная и групповая сеть.

Проектно-сметной документацией преду-
смотрены: канализация, горячее и холодное 
водоснабжение, радио, телевидение, мусоро-
провод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1 кв.м общей площади объекта 
долевого строительства на дату опубликования 
проектной декларации для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по направлению Комитета Государ-
ственной Безопасности,

- для нормативной общей площади, стро-
ящейся с государственной поддержкой, – 
11 541 000 белорусских рублей,

- для площади, превышающей нормативную 
площадь, при строительстве с государствен-
ной поддержкой, – 22 635 000 белорусских 
рублей.

Стоимость 1 м2 общей площади объекта 
долевого строительства подлежит изменению 
(увеличению) на сумму затрат застройщика, по-
несенных в связи с реализацией имуществен-
ных прав собственников и сносом объектов 
недвижимости (индивидуальных жилых домов 
по ул. Щорса, д. 21, ул. Грушевская, д. 86).

Элементы благоустройства: создаются 
площадки для отдыха, детская площадка, га-
зоны, озеленение; покрытие проездов к дому 
– асфальтобетон, тротуаров – мелкоразмер-
ная плитка.

Общее имущество дольщиков – межквар-
тирные лестничные клетки, лестницы, коридо-
ры, крыша, техподполье, несущие, ограждаю-
щие конструкции, оборудование, находящееся 
за пределами или внутри жилых и нежилых 
помещений, элементы благоустройства и озе-
ленения. 

Прием заявлений от граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по направлению Комитета Госу-
дарственной Безопасности, осуществляется 
отделом маркетинга и правового обеспечения 
сделок с недвижимостью ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, понедельник 
– пятница с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 
14.00. Для подачи заявления необходимо лич-
ное присутствие гражданина и его паспорт. 
Если гражданин, желающий принять участие 
в долевом строительстве, в течение трех ка-
лендарных дней с момента регистрации его 
заявления не явился для заключения догово-
ра и не сообщил об уважительных причинах 
неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу, и СЗАО «Лада-
Гарант» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим 
гражданином.

Условия ознакомления с информацией 
по проекту: тел.: 8-017-220-40-43, VELCOM 
8-029-699-40-93, 8-029-699-40-32; на сайте 
http://www.lada.by/ либо по адресу: г. Минск, 
ул. Щорса, 1А, комн. 305.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 18.02.2015 г.ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА ОТ 18.02.2015 г.

УП «ИНСТИТУТ «БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ» 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПЕРЕГОВОРАХ 

по выбору субподрядной организации для выполнения раздела 
«Автоматическое пожаротушение» по объекту: 

«Модернизация части производственного корпуса № 1 под автономную 
линию окрашивания колес по ул. Бахарова, 225 в г. Бобруйске». 

Ориентировочные сроки выполнения работ: архитектурный проект — 
15 календарных дней, строительный проект — 25 календарных дней. 

Срок представления предложений — 26.02.2015 г.
Фондеранцева Наталья Семеновна, тел. 8 017 200 28 30. 
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Уважаемые акционеры ОАО «Постторг»!

Открытое акционерное общество «Постторг» 
(г. Минск, ул. Клумова, 3)

Сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.
Собрание состоится 24 марта 2015 года в 10.00

по адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, актовый зал ОАО «Постторг».

П О В Е С Т К А  Д Н Я:
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2014 год и основных направлениях развития обще-
ства в 2015 году.

Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
2. Утверждение заключения аудиторской проверки финансово-хозяйст-

венной деятельности общества за 2014 год, заключение ревизионной комис-
сии по результатам проверки деятельности Общества за 2014 год.

Докладчик – председатель ревизионной комиссии Ведрицкая Т.В.
3. Отчет председателя наблюдательного совета о работе в 2014 году.
Докладчик – председатель Наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о при-

былях и убытках за 2014 год.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
5. О распределении чистой прибыли и о дивидендах за 2014 год и направ-

лениях использования чистой прибыли в 2015 году.
Докладчик – главный бухгалтер Бурая С.Г.
6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
7. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюда-

тельного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – генеральный директор Смольский С.А.
8. Определение органа публикации информации ОАО «Постторг».
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
9. Об уменьшении уставного фонда общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.
10. Об утверждении изменений и дополнений в устав общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Миронович-Смольская Н.С.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
адресу: г. Минск, ул. Клумова, 3, комната №45 23 марта 2015 года с 10.00 до 
16.00 либо 24 марта 2015 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 9.30 до 
9.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию 
на 2 марта 2015 года.

Наблюдательный совет.УНП 100036531

ЦЭ НЫ ПА СТУ ПО ВА АД ПУС ЦЯЦЬ
А жыць трэ ба бу дзе па срод ках

Су пра цоў ні кі Вы да вец ка га до ма «Звяз да» вы каз ва юць 
шчы рае спа чу ван не спе цы яль на му ка рэс пан дэн ту па Брэсц-
кай воб лас ці Свят ла не Яс ке віч у су вя зі з на пат каў шым яе 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

У кра і не за пла на ва на па этап нае 
пры няц це зба лан са ва ных ра-
шэн няў па зняц ці аб ме жа ван няў 
у цэ на вым рэ гу ля ван ні, як за явіў 
учо ра прэм' ер-мі ністр Анд рэй 
КА БЯ КОЎ на па ся джэн ні Са ве та 
Мі ніст раў, дзе аб мяр коў ва лі ся 
вы ні кі са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны за 2014 год і ме-
ры па зба лан са ва ным раз віц ці 
эка но мі кі ў 2015-м.

Прэм' ер-мі ністр на га даў, што ў 
кан цы 2014 го да Бе ла русь су тык-
ну ла ся з сур' ёз ны мі знеш ні мі вы-
клі ка мі, якія бы лі звя за ны ў пер-
шую чар гу са зні жэн нем су свет ных 
кош таў на наф ту, на экс пар ту е мыя 
наф та пра дук ты і з дэ валь ва цы яй 
ра сій ска га руб ля. Свой не га тыў ны 
ўплыў ака за ла і эс ка ла цыя ва ен-
на га кан флік ту ва Укра і не. Анд рэй 
Ка бя коў кан ста та ваў, што ў вы ні ку 
ўрад і На цы я наль ны банк бы лі вы-

му ша ныя пай сці на не па пу ляр ныя 
ме ры ў сфе ры цэ на во га рэ гу ля ван-
ня і гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі для 
за ха ван ня ста біль нас ці ў эка но мі цы 
і гра мад стве.

«Гэ тыя ме ры ады гра лі сваю ро-
лю і па сту по ва ад мя ня юц ца пры 
за ха ван ні жорст ка га кант ро лю з 
бо ку ўра да і Нац бан ка», — ска заў 
прэм' ер-мі ністр. Ён ад зна чыў, што 
ў вы ні ку пры ня тых мер на ва лют-
ным і дэ па зіт ным рын ках уста ля ва-
ла ся спа кой ная сі ту а цыя. «Па трэ ба 
ў ва лю це на бір жы за да валь ня ец ца 
цал кам, ад кла дзе ны по пыт на ва лю-
ту ад сут ні чае, аб мен ні кі пра цу юць 
у штат ным рэ жы ме», — пад крэс ліў 
кі раў нік ура да.

Яшчэ ад ной тэ май па ся джэн ня 
стаў аб' ём крэ ды та ван ня з дзярж-
падт рым кай пра грам і ме ра пры ем-
стваў. Агуль ны аб' ём та ко га фі нан-
са ван ня ў 2015 го дзе зні жа ны на 
25,5 трлн руб лёў да 44,2 трлн. Пры 

гэ тым бу дуць да бу да ва ныя ўсе аб' ек-
ты з га тоў нас цю не мен шай за 80%, 
што да зво ліць за вяр шыць клю ча выя 
ін вес ты цый ныя пра ек ты. Ска рэк та-
ва на і ўне се на на ўзгад нен не Прэ-
зі дэн ту дзяр жаў ная ін вес ты цый ная 
пра гра ма. Аб' ём фі нан са ван ня па ёй 
пра па ну ец ца ап ты мі за ваць на 40% 
у па раў на нні з 2014 го дам, як за явіў 
прэм' ер-мі ністр.

Пры гэ тым, рас пра цоў ва ю чы пра-
гра му дзей нас ці на 2015 год, урад 
пра ана лі за ваў не каль кі сцэ на ры-
яў раз віц ця, зы хо дзя чы з сі ту а цыі 
ў све це. Пра ве дзе ны кан суль та цыі 
з парт нё ра мі Бе ла ру сі па Мыт ным 
са ю зе, вы пра ца ва ны ад па вед ныя 
ме ры па кож ным сцэ на рыі. «Ад нак 
не за леж на ад та го, які сцэ на рый бу-
дзе мець мес ца ў жыц ці, яго рэа лі-
за цыя не маг чы мая без вы ка нан ня 
дзвюх асноў ных умоў: жыць трэ ба 
па срод ках і эфек тыў насць ра бо ты 
ай чын ных прад пры ем стваў па він на 

быць іс тот на па вя лі ча на. І гэ та сён-
ня не прос та ло зун гі», — пад крэс ліў 
Анд рэй Ка бя коў. А ўво гу ле, як па ве-
да міў на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 
Аляк сандр ЗА БА РОЎ СКІ, пра гра ма 
дзей нас ці бе ла рус ка га ўра да пра па-
нуе гнут кія ме ры рэ ага ван ня эка но-
мі кі на знеш нія вы клі кі.

Ад нак вар та па мя таць, што ў 
2014 го дзе не бы ла вы ка на на боль-
шасць най важ ней шых па ра мет раў 
пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Бе ла ру сі. Не да стат ко ва 
зда валь ня ю ча пра ца ва лі мі ніс тэр-
ствы і абл вы кан ка мы. Тэмп рос ту 
ВУП склаў 101,6% пры пра гно зе 
103,3%. Ра зам з тым у мі ну лым го-
дзе ўда ло ся за ха ваць рост вы твор-
час ці ў пра мыс ло вас ці (на 1,9%) і 
сель скай гас па дар цы (на 3,1%). У 
2014 го дзе бы ло ўве дзе на ў экс плу-
а та цыю ка ля 2,4 тыс. кв.м жыл ля з 
дзяр жаў най пад трым кай.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  �� «ВА ША КРА І НА ІГ РАЕ 
ВАЖ НУЮ РО ЛЮ 

ВА УС ХОД НЕ-ЕЎ РА ПЕЙ СКІМ 
РЭ ГІ Ё НЕ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Ха цеў бы ад зна чыць вы со кі ўзро вень на ша га 

па лі тыч на га дыя ло гу — гэ та цэ лы шэ раг су мес-
ных пра ек таў, якія бу дуць рэа лі зоў вац ца больш 
па спя хо ва пас ля ва ша га ві зі ту і пас ля тых ра шэн-
няў, што бы лі пры ня ты, — за явіў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў ак тыў ную і кан струк-
тыў ную пра цу па сла Іра на ў Мін ску. Па яго сло вах, 
дып ла мат год на прад стаў ляе ін та рэ сы сва ёй кра і ны 
і ак тыў на са дзей ні чае раз віц цю ўза е ма па ра зу мен ня 
і су пра цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі.

— Мы за ці каў ле ны ў па шы рэн ні су пра цоў ніц тва 
па між пар ла мен та мі на шых кра ін, — пад крэс ліў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — У нас цес ныя кан-
так ты, вы бу да ва на сіс тэ ма пра цы. У кра са ві ку мі-
ну ла га го да мы пры ма лі пар ла менц кую дэ ле га цыю 
на ча ле са стар шы нёй пар ла мен та Іра на. Са праў ды, 
гэ ты ві зіт на даў знач ны ім пульс раз віц цю на шых 
двух ба ко вых ста сун каў. Бу дзем па глыб ляць на ша 
су пра цоў ніц тва.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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