НАДЗЁННАЕ

НАШ НАДЗЕЙНЫ ПАРТНЁР...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Гэта сотні мільёнаў долараў, а можа, і мільярды. Ацаніць цяжка.
Але самае галоўнае — Пакістан нясе немалыя страты, губляе найлепшых сваіх ваенных, спецыялістаў. Гэта неацэнны, каласальны
ўклад Ісламскай Рэспублікі Пакістан, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Гэта датычыцца ўсіх, і мы павінны быць удзячны за тыя
намаганні кіраўніцтву Пакістана». Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
сёлетні год стаў знакавым для беларуска-пакістанскіх адносін. Створаны трывалы падмурак для збліжэння краін у самых розных сферах — палітыцы, эканоміцы, навуцы, адукацыі, культуры. «Беларусь
лічыць Пакістан сваім надзейным партнёрам у Азіяцкім рэгіёне», —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Віцебская
вобл.:
640,4
33
49,7
Гродзенская
вобл.:
1147
50,4
69,3

Мінская
вобл.:
1527,2
39,7
71,6

Брэсцкая
вобл.:
1271
40,9
92,2

УСЯГО ПА КРАІНЕ:
6360,5
37,6
75,2

Магілёўская
вобл.:
868,7
32,8
77,3
Гомельская
вобл.:
906,1
29,2
98,4

Умоўныя абазначэнні:
— Намалочана збожжа, тысяч тон;
— Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;
— Сабрана збожжавых
і зернебабовых культур,
у працэнтах да плана.

12 жніўня 2015 г.

АМБІЦЫЙНЫЯ
МЭТЫ

 Парламенцкі дзённік

ШМАТ АГУЛЬНЫХ ІНТАРЭСАЎ
НАША КРАІНА ЗАЦІКАЎЛЕНА Ў НАДЗЕЙНЫХ ПАРТНЁРАХ З ПАКІСТАНА

Сёлетні год
стане сімвалічным
для беларуска-пакістанскіх адносін
Такую думку кіраўнік беларускага ўрада
Андрэй КАБЯКОЎ выказаў на сустрэчы з
прэм'ер-міністрам Пакістана Навазам Шарыфам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«У гэтым годзе мы закладваем трывалы падмурак для збліжэння нашых эканамічных адносін.
Перакананы, праз год мы выйдзем на зусім новы
ўзровень», — адзначыў Андрэй Кабякоў.
Садзейнічаць гэтаму будзе найперш стварэнне сумеснай беларуска-пакістанскай камісіі па
гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. У Мінску
7 жніўня бягучага года адбылося яе першае пасяджэнне. «Высокі ўзровень сустаршынь камісіі
з'яўляецца залогам хуткага і эфек тыўнага вырашэння тых пытанняў, якія ўзнікаюць у гандлёва-эканамічнай сферы», — лічыць беларускі
прэм'ер.
Існаванне гэтага інстытута, упэўнены Андрэй
Кабякоў, будзе садзейнічаць і таму, што бакі ў
найбліжэйшы час радыкальна павялічаць гандлёва-эканамічны абарот. На яго думку, $58 млн
тавараабароту, які склаўся па выніках 2014 года,
далёка не адпавядаюць патэнцыяльным магчымасцям бакоў. «Я лічу, што мы павінны ставіць перад сабой амбіцыйныя мэты. Стратэгічны характар
адносін паміж нашымі краінамі дасць магчымасць
забяспечыць рост па ключавых напрамках нашага
супрацоўніцтва», — сказаў кіраўнік беларускага
ўрада.

Учора падчас сустрэчы ў Палаце
прадстаўнікоў спікераў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу
з прэм'ер-міністрам Пакістана
абмяркоўваліся як перспектывы
міжпарламенцкага супрацоўніцтва, так і ўзаемавыгадныя праекты па эканамічным узаемадзеянні.

Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА, старшыня Палаты прадстаўнікоў, напачатку заўважыў, што на міжнароднай
арэне абедзве дзяржавы ўжо маюць
вопыт супрацоўніцтва.
— У нашых краін шмат агульных
інтарэсаў, што абумоўлівае падабенства пазіцый, у тым ліку і ў міжнародным парадку дня, — адзначыў спікер
ніжняй палаты. — Узаемадзеянне
Беларусі і Пакістана ў рамках ААН
носіць узважаны, канструктыўны характар. Мы разам выступаем супраць
выкарыстання праваабарончай тэматыкі ў якасці інструмента палітычнага
ціску на суверэнную дзяржаву. Упэўнены, паступовае пашырэнне такой
падтрымкі па ключавых для нашых
дзяржаў пытаннях дазволіць больш
паспяхова адстойваць свае інтарэсы
як у рамках ААН, так і ў іншых міжнародных фарматах: у Шанхайскай
арганізацыі супрацоўніцтва, Міжпарламенцкім саюзе.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў
падкрэсліў, што беларускі бок асаблівае значэнне надае развіццю міжпарламенцкага ўзаемадзеяння.
— Падчас маючай адбыцца чацвёртай сусветнай канферэнцыі спікераў парламентаў у Нью-Ёрку ў
пачатку верасня буду рады магчымасці сустрэцца са старшынёй Нацыянальнай асамблеі Пакістана. Мы чакаем візіту ў Беларусь парламенцкай
дэлегацыі вашай краіны на чале са
старшынёй Нацыянальнай асамблеі
Сардарам Аязам Садыкам.
Уладзімір Андрэйчанка звярнуў
увагу на тое, што актывізацыя міжпарламенцкага ўзаемадзеяння надасць
дадатковы імпульс гандлёва-эканамічнаму супрацоўніцтву нашых краін.
— Палата прадстаўнікоў возьме
пад кантроль працэс выканання ўнутрыдзяржаўных працэдур па падпісаных дакументах. Усе міжнародныя
дагаворы, што падлягаюць ратыфікацыі, будуць разгледжаны ў прыярытэтным парадку.
Спікер ніжняй палаты паведаміў,
што ў Нацыянальным сходзе створана
працоўная група па супрацоўніцтве з
парламентам Пакістана, і выказаў спадзяванне, што гэтая ініцыятыва будзе
падтрымана і пакістанскімі парламентарыямі. Перспектыўным, на яго дум-

ПАЛІКЛІНІКА
СТАЛА БЛІЖЭЙ
Брэсцкая гарадская паліклініка №3, якая не
так даўно ўведзена ў строй, акрамя гараджан,
пачала абслугоўваць сельскіх жыхароў.
Нядаўна да медыцынскай установы далучылі
Мухавецкую амбулаторыю з трыма ФАПамі — а
гэта 2570 вяскоўцаў, у тым ліку 720 дзяцей. Раней
яны былі прымацаваны да паліклінікі ў брэсцкім
мікрараёне «Рэчыца», дабірацца туды да ўрачаспецыяліс та трэба было праз увесь горад. Паводле слоў галоўнага ўрача трэцяй паліклінікі
Ігара Дзеркача, такая рэарганізацыя зроблена
для зручнасці сяльчан і паспрыяе даступнасці
медыцынскага абслугоўвання. Пасёлак Мухавец
размешчаны ў васьмі кіламетрах на поўдзень ад
Брэста. А названая паліклініка ўзведзена менавіта ў Паўднёвым мікрараёне. І пацыентам, якія
прыбываюць у горад рэйсавымі аўтобусамі, цяпер
не трэба перасаджвацца на гарадскі транспарт і
пераадольваць значна большыя адлегласці яшчэ
і па горадзе.
Святлана ЯСКЕВІЧ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Адна праблема — падчас жніва вялікая нагрузка на
працаўніц грамадскага харчавання. Штодзень даводзіцца гатаваць на некалькі дзясяткаў чалавек. Але яны разумеюць, што механізатарам на полі нашмат цяжэй, чым
ім, што ад якаснага харчавання залежыць іх здароўе і ў
канчатковым выніку — працоўны настрой.
На механічным двары мы сустрэлі камбайнераў, якія
чакалі, калі высахне раса, каб вывесці сваіх «стальных»
коней у поле.
— Сапраўды, кормяць нас выдатна: наварыстыя супы ды баршчы, мясныя вырабы, салаты з агародніны,
гарбата, кава, сокі, кампоты, выпечка, — гаворыць Віктар Рабецкі, які на жніве ўжо 23-і сезон. — Я не застаў
тыя часы, калі механізатарам даводзілася браць абеды
з дому. А што там можна было ўзяць, акрамя лусты
хлеба, шматка сала, памідора, агурка. Калі параўноўваць харчаванне, то яно стала больш збалансаванае,
разнастайнае.
Калегі пагаджаюцца з меркаваннем Віктара. А яшчэ
дадаюць, што культура харчавання, абслугоўвання
ўдзельнікаў жніва сталі больш цывілізаванымі. Раней
даводзілася перакусваць на «хуткую» руку пад сціртай

саломы ці ў кабіне камбайна. Цяпер можна спакойна паесці ў спецыяльна абсталяваным для гэтага
аўтатранспарце.
— І ўсё ж такі, магчыма, хатняя «ссабойка» была
б смачнейшай за казённыя харчы? — пацікавілася ў
сваіх субяседнікаў.
— Кавалак сала ці вэнджанай каўбасы нельга
параўнаць з гарачым баршчом. Тым больш, што і
кошт абедаў цалкам задавальняе, — пачула ў адказ. — Ды і сістэма харчавання з кожным годам удасканальваецца, у меню дабаўляюцца новыя стравы,
абавязковымі сталі «вітаміны»: свежая гародніна,
памідоры, агуркі.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

ЯГАДЫ ЎРАДЗІЛІ, А ГРЫБОЎ НЯМА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Чарніц кааперацыя закупіла тры
тысячы тон — у 2,7 раза болей, чым
удалося сабраць на пачатак леташняга жніўня. Найбольш іх сабралі ў
Брэсцкай вобласці — у Ганцавіцкім,
Івацэвіцкім і Іванаўскім раёнах. Запасы грыбоў пакуль складаюць 14 тон.
Затое ранняя гародніна ўрадзіла.
Спажыўтаварыствы рэспублікі сабралі
2,4 тысячы тон таматаў, амаль сем з
паловай тысяч тон агуркоў, па 6,2 тысячы тон капусты і бульбы (нарыхтоўкі бульбы на 7 працэнтаў перавысілі
леташні ўзровень). У лідарах па ранняй гародніне традыцыйна Столінскі і
Пінскі раёны Брэстчыны. Кааперацыя
працягвае набываць сезонную прадукцыю. У планах закупіць 48 тысяч тон
гародніны: агуркоў — 8,2 тысячы тон,
капусты — 17,5, буракоў — 4,2, морквы — 5,3, цыбулі — 7,6. Акрамя таго,
спажывецкія таварыствы збіраюцца
нарыхтаваць за сезон 123 тысячы тон
садавіны і ягад.
Каб было дзе трымаць закупленыя
дары лесу, яшчэ да пачатку сезона
Белкаапсаюз падрыхтаваў 287 халадзільных камер, разлічаных на 6,5 ты-

сячы тон дзікарослых ягад і грыбоў.
На садавіну і гародніну адведзена
141 сховішча (каля 400 адсекаў для
асобнага захоўвання прадукцыі), дзе
можна размясціць амаль 33 тысячы
тон сыравіны. Штогод праводзіцца паэтапная мадэрнізацыя камер: яны забяспечваюцца актыўнай вентыляцыяй
і ахалоджваннем. За 2011—2014 гады было палепшана 288 памяшканняў
агульнай ёмістасцю больш за 15 тысяч
тон. Сёлета пад мадэрнізацыю падпалі
яшчэ 58 камер у 45 сховішчах.

КОШТ НА ГРЫБЫ
ВЫЗНАЧАЕ ЕЎРОПА
Закупкай прадукцыі ў насельніцтва
займаюцца 700 нарыхтоўчых пунктаў.
Кожнае раённае спажыўтаварыства
арганізуе працу ад трох да дзесяці
сезонных пунктаў прыёму, як стацыянарных, так і дома. Яшчэ сем тысяч
крамаў, куды можна здаваць садавіну, гародніну і дары лесу, знаходзяцца
ў сельскай мясцовасці. Падчас сезона
масавых нарыхтовак дадаткова прымаюць на працу паўтары тысячы пазаштатных работнікаў.

— Каб быць канкурэнтаздольнымі,
мы вывучаем кошты на ўнутраным
і знешнім рынках і з улікам вынікаў
маніторынгу рэгулярна пераглядаем
закупачныя кошты на прадукцыю, —
адзначаюць ва ўпраўленні нарыхтовак Белкаапсаюза. — Колькі людзям
заплацяць за здадзеныя агуркі, капусту і іншую гародніну, залежыць ад
попыту і прапановы ў пэўных раёнах.
Закупачныя кошты на дзікарослую
прадукцыю — чарніцы, лісічкі, баравікі — штогод вызначае не беларускі
рынак, а еўрапейскі.
Бульбу ў насельніцтва спажыўкааперацыя сёння набывае па 3-5 тысяч рублёў за кілаграм, капусту — па
2-3,5 тысячы. За здадзены кілаграм
таматаў прапануюць ад шасці да
васьмі тысяч, агуркоў — адну тысячу
(калі прынесці карнішоны, то заплацяць і па восем тысяч рублёў). Ад 20
да 26 тысяч можна атрымаць за кілаграм чарніц, за кілаграм лісічак — ад
25 да 40 тысяч. «Ганарары» за яблыкі для прамысловай перапрацоўкі
фарміруюцца ў залежнасці ад таго,
па якім кошце садавіну будуць прымаць самі прадпрыемствы. Цяпер за

ку, уяўляецца падпісанне пагаднення
аб міжпарламенцкім супрацоўніцтве.
Міхаіл МЯСНІКОВІЧ, старшыня
Савета Рэспублікі, падзяліўся з гасцямі некаторымі ідэямі, якія могуць
быць выгаднымі для абедзвюх краін.
У прыватнасці, гэта рэгіянальнае супрацоўніцтва, новыя формы фінанса ва-эка на міч ных уза е ма ад но сін,
інавацыйныя тэхналогіі і прапановы
ў галіне адукацыі.
— Мы былі б вам вельмі ўдзячны за
даручэнне ўрадам правінцый прыняць
да разгляду прапановы нашых абласцей па ўсіх эканамічных пытаннях, якія
ўяўляюць узаемную цікавасць, — адзначыў спікер верхняй палаты.
Ён падкрэсліў, што сёння як гандлёвае, так і інвестыцыйнае супрацоўніцтва стрымліваецца недастатковай
плацежаздольнасцю кампаній.
— Мы мяркуем, што маштабы
можна было б павялічыць за кошт
выкарыстання аўтсорсінгавых паслуг,
— заўважыў Міхаіл Мясніковіч і патлумачыў: — У вашай краіне беларускі
бок стварае беларускую або пакістанска-беларускую кампанію (кампаніі) як
рэзідэнт Пакістана, абсталёўваецца
намі, беларускім бокам, напрыклад,
усім шлейфам кар'ернай тэхнікі (самазваламі, пагрузчыкамі) для выканання
горных работ. Створаная кампанія бу-

кілаграм яблык (апад), што пойдуць
на дзіцячае харчаванне ці трапяць на
вінаробныя заводы, прапануюць 400600 рублёў.

Колькі людзям заплацяць
за здадзеныя агуркі, капусту
і іншую гародніну, залежыць
ад попыту і прапановы
ў пэўных раёнах. Закупачныя
кошты на дзікарослую
прадукцыю — чарніцы, лісічкі,
баравікі — штогод вызначае не
беларускі рынак, а еўрапейскі.
У гэтым годзе Белкаапсаюз актыўна працуе з фермерскімі гаспадаркамі. Кажуць, прыватнікам удаецца
дасягнуць высокай якасці і добрай
ураджайнасці прадукцыі, якую яны
вырошчваюць. Ва ўсіх абласцях рэспублікі праводзіліся семінары-нарады
па супрацоўніцтве з удзелам больш
за 150 фермерскіх гаспадарак. На пачатак жніўня з фермерамі было заключана 625 дамоў на вырошчванне

22 тысяч тон садавіны і гародніны (у
1,7 раза больш, чым ў 2014-м).
Куды ж ідзе нарыхтаваная прадукцыя? Як паказвае практыка апошніх
гадоў, 70 працэнтаў гародніны паступае ў рознічную гандлёвую сетку і на
прадпрыемствы грамадскага харчавання. Амаль траціну бульбы адпраўляюць
на экспарт. З садавіны і ягад на продаж ідзе толькі шостая частка ад аб'ёму закупак. Большасць жа яблыкаў,
груш, парэчак і маліны пастаўляюць на
перапрацоўку. На замежныя рынкі кааперацыя пастаўляе каля 70 працэнтаў
дзікарослых пладоў і ягад. Доля грыбоў,
што ідзе на экспарт, — 10 працэнтаў.
Астатнія грыбы рэалізуюць у гандлёвых
пунктах краіны ў свежым і перапрацаваным выглядзе. Сёлета, дарэчы, спажывецкія таварыствы прадаюць садавіну,
гародніну, ягады не толькі ва ўласнай
гандлёвай сетцы, але таксама на рынках і кірмашах сталіцы і буйных гарадоў.
Мясцовыя кааператывы прапануюць
пакупнікам нарыхтаваныя прадукты,
як правіла, на 15-30 працэнтаў таннейшыя, чым канкурэнты.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Намеснік генеральнага дырэктара Мінскай гарадской жыллёвай
гаспадаркі Аляксей ГЕРАСІМЧЫК
ад значае, што ін фар ма ван не насельніцтва сталічных Партызанскага
і Першамайскага раёнаў аб паадрасным замацаванні хаус-майстроў
і ўскладзеных на іх функцыянальных
абавязках дазволіла знізіць колькасць пісьмовых заявак (прэтэнзій)
жыльцоў на дыспетчарскія службы
на 3-10%.

то камунальнікі ў выхадны дзень не
проста перакрыюць ваду, а зробяць
усё для таго, каб аднавіць водазабеспячэнне як мага хутчэй.
Дарэчы, на сённяшні дзень максімальны час прыбыцця на аварыйныя сітуацыі першай катэгорыі — 60
хвілін. Плануецца скараціць яго да
30 хвілін.
Да 1 лістапада гэтага года адбудзецца аб'яднанне дыспетчарскіх
службаў усіх раёнаў Мінска ў адзіную
дыспетчарскую службу з кругласутачным рэжымам працы і трохзначным
тэлефонным нумарам 115. Гэта будзе
спрыяць аператыўнасці рэагавання
на заяўкі жыхароў. Акрамя таго, мінчанам не трэба будзе думаць, куды
тэлефанаваць — у дыспетчарскую
ЖЭУ, хаус-майстру або ў аварыйную
службу. Дастаткова будзе набраць
гэты нумар і пакінуць аператару заяўку. А той не толькі пераадрасуе яе
патрэбным службам, але і пракантралюе выкананне.
Таксама зараз ствараецца мабільны дадатак, з дапамогай якога можна
будзе адправіць скаргу з фотадоказам на сайт kоmрlаt.bу. Напрыклад,
гараджанін убачыў праблему, сфатаграфаваў яе і адправіў здымак на
партал. Камунальнікі дадуць справаздачу аб праведзенай працы такім
жа чынам — размесцяць фатаграфію
на сайце.

Адзіны разліковадаведачны цэнтр
Адзіны разлікова-даведачны цэнтр
у сталіцы ўжо створаны. У яго склад

Вядома, грунт, на якім актыўна развіваюцца адносіны нашых
краін, — эканоміка. 200-мільённая краіна ў самым цэнтры Азіі —
выдатны рынак для беларускай
машынабудаўнічай і нафтахімічнай прамысловасці, адтуль жа
мы экспартуем якасныя тканіны
і прадукцыю сельскай гаспадаркі. Дарэчы, менавіта ў сельскай
гаспадарцы Пакістана вельмі запатрабаваны беларускія трактары, што сведчыць пра ўзаемадапаўняльнасць нацыянальных
эканомік.
Пакуль таваразварот паміж
Пакістанам і Беларуссю складзе
ўсяго 60 млн долараў у год, а гэта
надзвычай мала для краін з такім

Сэнс падобнай стратэгіі заклю ча ец ца ў ды вер сі фі ка цыі
рынкаў збыту нашай экспартаарыентаванай эканомікі, у набыцці эканамічнай і геапалітыч-

Ужо пасля майскага візіту
беларускай дэлегацыі
ў Ісламабад быў абвешчаны
намер давесці аб'ём
таваразвароту
да 1 млрд долараў у год,
і гэта становіцца цалкам
рэальнай задачай.
най устойлівасці праз шматвектарную знешнюю ак тыўнасць,
у стварэнні рэальнага шматпалярнага свету, дзе кожны можа знайсці партнёраў, адносіны
з якімі будуць грунтавацца на
прынцыпах роўнасці, узаемнай
выгады і павагі. Таму следам за
вельмі маштабнымі праектамі з
Кітаем Беларусь адкрывае для
сябе ў якасці доўгатэрміновых
партнёраў іншыя паўднёваазіяц кія кра і ны: В'ет нам, Ін да незію, Ін дыю. Прый шла чар га і
Пакістана.

Пакістан — адна з ключавых
краін свайго рэгіёна з магутным
патэнцыялам, аснову якога складаюць і прыродны рэсурсы, і дэмаграфічны складнік, і геапалітычнае
становішча, якое дазваляе аказваць сур'ёзны уплыў як на рэгіён,
так і на некаторыя кантынентальныя праекты. Напрыклад, праз узаемадзеянне з Кітаем па стварэнні
эканамічнага пояса «Новага шаўковага шляху», дзе Пакістан, развіваючы сваю наземную і марскую
транспартную інфрастуктуру, можа стаць адным з найважнейшых
элементаў. Ён адыгрывае важную
ролю і ў сістэме рэгіянальнай бяспекі. У краіне традыцыйна моцная
пазіцыя арміі, якая стрымлівае пашырэнне радыкальных ісламісцкіх настрояў. Нягледзячы на працяглую тэрытарыяльную спрэчку
вакол правінцыі Кашмір з Індыяй, дзякуючы менавіта дзейнаму
прэм'ер-міністру Навазу Шарыфу,
які выступае за мірны дыялог з
індыйскім бокам, адносіны паміж
краінамі стабілізаваліся.
Беларусь мае добрыя адносіны
як з Пакістанам, гэтак і з Індыяй,
маючы на мэце развіццё тых сегментаў эканомікі, якія працавалі б
на выгаду і карысць кожнага з ба-



коў. А тое, што яна пазіцыянуе сябе як міралюбная краіна, дазваляе
знаходзіць кропкі сыходжання нават з тымі дзяржавамі, стасункі якіх
між сабою не заўсёды добрыя.
Але з Пакістанам нашу краіну
можа шчыльна звязаць не толькі
эканамічны фактар. Вядома, што
Ісламабад вялікую ўвагу надае
сферы адукацыі і падрыхтоўцы
высокакваліфікаваных кадраў,
патрэбных для гаспадаркі краіны.
Штогадовы бюджэт камітэта па
адукацыі Пакістана складае каля
700 млн долараў, і значная частка

Беларусь можа актыўна
дапамагаць Пакістану
ў будаўнічай галіне, сферы
нафта- і газаздабычы.
Пакістан зацікаўлены
ў засваенні новых
тэхналогій,
якія распрацоўваюцца
нашымі навукоўцамі.
яго ідзе на атрыманне адукацыі
за мяжой. Беларускія ВНУ, сярэднія спецыяльныя навучальныя
ўстановы і прафесійна-тэхнічныя
вучылішчы ўяўляюць сапраўд-

увайшлі разлікова-даведачныя цэнтры Кастрычніцкага, Партызанскага,
Першамайскага і Цэнтральнага раёнаў Мінска. У далейшым у склад адзінага разлікова-даведачнага цэнтра
ўвойдуць усе 43 разлікова-даведачныя цэнтры Мінска.
Мяркуецца, што гэта дазволіць
па леп шыць якасць аб слу гоў вання насельніцтва, пракантраляваць
якасць працы камунальнікаў і забяспе чыць праз рыс тасць на лі чэн няў.
Акрамя таго, грамадзяне змогуць
разлічвацца за ўсе паслугі па адным
плацяжы.

Ён будзе вы знача ны па вы ніках таргоў, каб адказваць не толькі за вываз цвёрдых камунальных
ад ходаў, а цалкам за ўвесь комплекс работ па санітарна-тэхнічным
утрыманні кантэйнерных пляцовак,
кантэйнераў, месцаў для збору адходаў. Новая схема па выбары адзінага аператара, па словах Аляксея
Герасімчыка, дазволіць павялічыць
працэнт вяртання другасных матэры яль ных рэ сур саў у гас па дар чы
абарот, паменшыць аб'ём адходаў,
якія падлягаюць пахаванню, знізіць
затраты на ўтрыманне кантэйнерных пля цо вак. Экс пе ры мент ужо
распачаты на базе Партызанскага
раёна сталіцы.
Акрамя таго, як заявіў намеснік
генеральнага дырэктара Мінскай гарадской жыллёвай гаспадаркі, каб
павялічыць аб'ёмы збору другасных
матэрыяльных рэсурсаў, унітарным
прадпрыемствам «Экарэс» з пачатку
гэтага года ўведзены ў эксплуатацыю
дзве лініі па сартаванні паасобна сабраных насельніцтвам камунальных
адходаў. Сёння на прадпрыемстве
маецца 4 лініі па сартаванні цвёрдых
камунальных ад ходаў прапускной
здольнасцю да 85 тысяч тон у год.
А каб максімальна ўцягнуць другасныя матэрыяльныя рэсурсы ў абарот, на дваровых тэрыторыях горада
ў гэтым годзе плануецца ўсталяваць
больш за 2 тысячы кантэйнераў для
збору другасных матэрыяльных рэсурсаў і дадаткова набыць чатыры
смеццявозы для іх вывазу.
Святлана БУСЬКО,
buskо@zvіаzdа.bу

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Государственного предприятия «УКС Фрунзенского района г. Минска»,
опубликованное в газете «Звязда» 08.08.2015 № 150 (28008)
В декларации по объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Белбланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а»
исключить абзац: 1 двухкомнатная квартира № 362 для граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий (без господдержки), общей площадью
69,1 кв.м, цена 1 кв.м квартиры на дату опубликования проектной декларации составляет
13 287 000 белорусских рублей.
Телефон для справок: 399-53-94; 256-64-18.
УНП 190580553

АДКРЫВАЮЧЫ ПАКІСТАН
патэнцыялам эканамічнага супрацоўніцтва. Ужо пасля майскага візіту беларускай дэлегацыі ў
Ісламабад быў абвешчаны намер
давесці аб'ём таваразвароту да
1 млрд долараў у год, і гэта становіцца цалкам рэальнай задачай.
Беларусь можа актыўна дапамагаць Пакістану ў будаўнічай галіне, сферы нафта- і газаздабычы.
Пакістан зацікаўлены ў асваенні
новых тэхналогій, якія распрацоўваюцца нашымі навукоўцамі.
Апроч таго, пакістанскія кампаніі
ўжо запрошаны да ўдзелу ў кітайска-беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень», і гэта
таксама стане адным з драйвераў
развіцця двухбаковых адносін.
Увогуле, у гэтым кантэксце
актывізацыя кантактаў на найвышэйшым узроўні не з'яўляецца
выпадковасцю. Беларусь паслядоўна рэалізуе сваю знешнепалітычную стратэгію шматузроўневай інтэграцыі. Першы ўзровень — Саюзная дзяржава Расіі і
Беларусі, другі — актыўны ўдзел
у фарміраванні Еўразійскага эканамічнага саюза, а трэці — пошук партнёраў з краін так званай
«далёкай дугі»: дзяржаў Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі.

yushkevich@zviazda.by

Адзіная дыспетчарская
служба па горадзе
Адзіны аператар
Гаворка ідзе не толькі пра аварый- па цвёрдых
ныя сітуацыі, але і пра бягучы рамонт.
бытавых адходах
Інакш кажучы, калі прарвала трубу,

 Свет вакол нас

Гэтымі днямі Беларусь наведвае прэм'ер-міністр Ісламскай Рэспублікі Пакістан Наваз Шарыф. Гэта візіт у адказ
на нядаўні візіт Аляксандра
Лукашэнкі ў названую краіну. Мэта прыезду пакістанскага прэм'ера — дамовіцца
пра рэалізацыю канкрэтных
праектаў і знайсці новыя кірункі ўзаемадзеяння. У Мінску таксама неўзабаве плануецца адкрыццё пасольства
гэтай краіны.

дзе выконваць спецыяльныя паслугі,
якія аплачваюцца вашай кампаніяй-заказчыкам. Фактычна такім чынам мы
прадастаўляем таварны лізінг, што не
патрабуе з вашага боку вялікіх інвестыцыйных аднаразовых выдаткаў.
Па словах спікера верхняй палаты,
гэтыя крокі дазволяць стварыць сэрвісныя і лагістычныя цэнтры, то бок
інфраструктуру сумеснага бізнесу.
— Мая прапанова заключаецца ў
стварэнні сумеснага бізнэсу — празрыстага і партнёрскага, а значыць,
узаемавыгаднага і ўзаемапаважлівага. Наша просьба — даць надзейных
партнёраў з вашага боку.
У сваю чаргу прэм'ер-міністр Пакістана Мухамад Наваз ШАРЫФ лічыць неабходным устанавіць больш
цеснае ўзаемадзеянне паміж палатамі парламентаў Беларусі і Пакістана.
Прэм'ер-міністр адзначыў, што ўважліва выслухаў прапановы спікераў Нацыянальнага сходу, і выказаў удзячнасць
беларускаму боку за цёплы прыём і
гасціннасць. Наваз Шарыф таксама
дадаў, што Пакістан зацікаўлены ў
развіцці больш цесных сувязяў з Беларуссю ва ўсіх сферах, уключаючы
эканоміку, абарону, адукацыю.
Надзея ЮШКЕВІЧ.

ПАЧАЛІ СА СТАЛІЦЫ

«ССАБОЙКА» НЕ ЗАМЕНІЦЬ
ГАРАЧЫ БОРШЧ

 Добрая навіна

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.
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ную цікавасць для пакістанскіх
студэнтаў, і ў гэтым ёсць значны
экспартны патэнцыял беларускай
сістэмы адукацыі.
Натуральна, разам з навуковым абменам павінна актывізавацца і культурнае ўзаемадзеянне.
Пакістан — краіна з багатай гісторыка-культурнай спадчынай, але
малавядомая ў нашай дзяржаве.
Улічваючы глабальны эканамічны і палітычны зрух ва ўсходнім
кірунку ды Азіі ўвогуле Пакістан
цікавы і як партнёр, і як краіна для
вывучэння. А гэта значыць, у найбліжэйшы час ужо ў Беларусі будуць запатрабаваны спецыялісты,
якія б ведалі і разумелі гэтую краіну, дапамагаючы рознабаковаму
развіццю беларуска-пакістанскага
ўзаемадзеяння.
Неўзабаве будуць вядомы
асноўныя вынікі афіцыйнага візіту
пакістанскага лідара ў Беларусь,
але ўжо зараз можна прагназаваць, што закладваюцца асновы
грунтоўных і вельмі перспектыўных адносін паміж нашымі краінамі з вялікім патэнцыялам росту.
Аляксей ДЗЕРМАНТ,
навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі НАН Беларусі.



И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В ТО Р Н О ГО АУ К Ц И О Н А
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ООО «Стройснабкомплект» (продавец)
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ

лечебно-профилактического корпуса,
общей площадью 2549,5 кв.м (инв. № 600/С-41842),
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
623685200001000513, площадью 1,4240 га
по адресу: Минская область, Минский район,
Острошицко-Городокский с/с, район аг. Острошицкий Городок.
На зем. участке имеются ограничения прав в использовании: зона массового
отдыха населения и туризма (зона отдыха «Острошицкий Городок», санаторийпрофилакторий «Мир»), охранная зона водных объектов, используемых для
питьевого водоснабжения (водозабор «Боровляны»).
Начальная цена с НДС – 2 900 000 000 бел. руб.
Задаток 10% от начальной цены (290 000 000 бел. руб.), перечисляется на
р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г.
Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение
20 (десяти) банковских дней со дня проведения, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона
возмещает победитель торгов (покупатель).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущее объявление было опубликовано в газете «Звязда» от 24.06.2015.
Аукцион состоится 24.08.2015 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
06.07.2015 до 16.00 по указанному адресу.
Тел: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

