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ПА ЧА ЛІ СА СТА ЛІ ЦЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На мес нік ге не раль на га ды рэк-
та ра Мін скай га рад ской жыл лё вай 
гас па дар кі Аляк сей ГЕ РА СІМ ЧЫК 
ад зна чае, што ін фар ма ван не на-
сель ніц тва ста ліч ных Пар ты зан ска га 
і Пер ша май ска га ра ё наў аб па ад-
рас ным за ма ца ван ні ха ус-май строў 
і ўскла дзе ных на іх функ цы я наль ных 
аба вяз ках да зво лі ла зні зіць коль-
касць пісь мо вых за явак (прэ тэн зій) 
жыль цоў на дыс пет чар скія служ бы 
на 3-10%.

Адзі ная дыс пет чар ская 
служ ба па го ра дзе

Га вор ка ідзе не толь кі пра ава рый-
ныя сі ту а цыі, але і пра бя гу чы ра монт. 
Інакш ка жу чы, ка лі пра рва ла тру бу, 
то ка му наль ні кі ў вы хад ны дзень не 
прос та пе ра кры юць ва ду, а зро бяць 
усё для та го, каб аднавіць во да за бес-
пя чэн не як ма га хут чэй.

Да рэ чы, на сён няш ні дзень мак-
сі маль ны час пры быц ця на ава рый-
ныя сі ту а цыі пер шай ка тэ го рыі — 60 
хві лін. Пла ну ец ца ска ра ціць яго да 
30 хві лін.

Да 1 ліс та па да гэ та га го да ад бу-
дзец ца аб' яд нан не дыс пет чар скіх 
служ баў усіх ра ё наў Мін ска ў адзі ную 
дыс пет чар скую служ бу з круг ла су тач-
ным рэ жы мам пра цы і трох знач ным 
тэ ле фон ным ну ма рам 115. Гэ та бу дзе 
спры яць апе ра тыў нас ці рэ ага ван ня 
на за яў кі жы ха роў. Акра мя та го, мін-
ча нам не трэ ба бу дзе ду маць, ку ды 
тэ ле фа на ваць — у дыс пет чар скую 
ЖЭУ, ха ус-май стру або ў ава рый ную 
служ бу. Да стат ко ва бу дзе на браць 
гэ ты ну мар і па кі нуць апе ра та ру за-
яў ку. А той не толь кі пе ра ад рас уе яе 
па трэб ным служ бам, але і пра кант-
ра люе вы ка нан не.

Так са ма за раз ства ра ец ца ма біль-
ны да да так, з да па мо гай яко га мож на 
бу дзе ад пра віць скар гу з фо та до ка-
зам на сайт kоmрlаt.bу. На прык лад, 
га ра джа нін уба чыў праб ле му, сфа-
та гра фа ваў яе і ад пра віў зды мак на 
пар тал. Ка му наль ні кі да дуць спра ва-
зда чу аб пра ве дзе най пра цы та кім 
жа чы нам — раз мес цяць фа та гра фію 
на сай це.

Адзі ны раз лі ко ва-
да ве дач ны цэнтр

Адзі ны раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр 
у ста лі цы ўжо ство ра ны. У яго склад 

увай шлі раз лі ко ва-да ве дач ныя цэнт-
ры Каст рыч ніц ка га, Пар ты зан ска га, 
Пер ша май ска га і Цэнт раль на га ра ё-
наў Мін ска. У да лей шым у склад адзі-
на га раз лі ко ва-да ве дач на га цэнт ра 
ўвой дуць усе 43 раз лі ко ва-да ве дач-
ныя цэнт ры Мін ска.

Мяр ку ец ца, што гэ та да зво ліць 
па леп шыць якасць аб слу гоў ван-
ня на сель ніц тва, пра кант ра ля ваць 
якасць пра цы ка му наль ні каў і за бяс-
пе чыць праз рыс тасць на лі чэн няў. 
Акра мя та го, гра ма дзя не змо гуць 
раз ліч вац ца за ўсе па слу гі па ад ным 
пла ця жы.

Адзі ны апе ра тар 
па цвёр дых 
 бы та вых ад хо дах

Ён бу дзе вы зна ча ны па вы ні-
ках тар гоў, каб ад каз ваць не толь-
кі за вы ваз цвёр дых ка му наль ных 
ад хо даў, а цал кам за ўвесь комп-
лекс ра бот па са ні тар на-тэх ніч ным 
утры ман ні кан тэй нер ных пля цо вак, 
кан тэй не раў, мес цаў для збо ру ад-
хо даў. Но вая схе ма па вы ба ры адзі-
на га апе ра та ра, па сло вах Аляк сея 
Ге ра сім чы ка, да зво ліць па вя лі чыць 
пра цэнт вяр тан ня дру гас ных ма тэ-
ры яль ных рэ сур саў у гас па дар чы 
аба рот, па мен шыць аб' ём ад хо даў, 
якія пад ля га юць па ха ван ню, зні зіць 
за тра ты на ўтры ман не кан тэй нер-
ных пля цо вак. Экс пе ры мент ужо 
рас па ча ты на ба зе Пар ты зан ска га 
ра ё на ста лі цы.

Акра мя та го, як за явіў на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра Мін скай га-
рад ской жыл лё вай гас па дар кі, каб 
па вя лі чыць аб' ёмы збо ру дру гас ных 
ма тэ ры яль ных рэ сур саў, уні тар ным 
прад пры ем ствам «Эка рэс» з па чат ку 
гэ та га го да ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
дзве лі ніі па сар таванні па асоб на са-
бра ных на сель ніц твам ка му наль ных 
ад хо даў. Сён ня на прад пры ем стве 
ма ец ца 4 лі ніі па сар таванні цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў пра пуск ной 
здоль нас цю да 85 ты сяч тон у год. 
А каб мак сі маль на ўцяг нуць дру гас-
ныя ма тэ ры яль ныя рэ сур сы ў аба-
рот, на два ро вых тэ ры то ры ях го ра да 
ў гэ тым го дзе пла ну ец ца ўста ля ваць 
больш за 2 ты ся чы кан тэй не раў для 
збо ру дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-
сур саў і да дат ко ва на быць ча ты ры 
смец ця во зы для іх вы ва зу.

Свят ла на БУСЬ КО, 
buskо@zvіаzdа.bу
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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», санаторий-
профилакторий «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 услови-
ях 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.Тел: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

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 фир-
менным 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

Гэ ты мі дня мі Бе ла русь на-
вед вае прэм' ер-мі ністр Іс лам-
скай Рэс пуб лі кі Па кі стан На-
ваз Ша рыф. Гэ та ві зіт у ад каз 
на ня даў ні ві зіт Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі ў на зва ную кра і-
ну. Мэ та пры ез ду па кі стан-
ска га прэм' е ра — да мо віц ца 
пра рэа лі за цыю кан крэт ных 
пра ек таў і знай сці но выя кі-
рун кі ўза е ма дзе ян ня. У Мін-
ску так са ма не ўза ба ве пла-
ну ец ца ад крыц цё па соль ства 
гэ тай кра і ны.

Вя до ма, грунт, на якім ак тыў-
на раз ві ва юц ца ад но сі ны на шых 
кра ін, — эка но мі ка. 200-міль ён-
ная кра і на ў са мым цэнт ры Азіі — 
вы дат ны ры нак для бе ла рус кай 
ма шы на бу даў ні чай і наф та хі міч-
най пра мыс ло вас ці, ад туль жа 
мы экс пар ту ем якас ныя тка ні ны 
і пра дук цыю сель скай гас па дар-
кі. Да рэ чы, ме на ві та ў сель скай 
гас па дар цы Па кі ста на вель мі за-
па тра ба ва ны бе ла рус кія трак та-
ры, што свед чыць пра ўза е ма-
да паў няль насць на цы я наль ных 
эка но мік.

Па куль та ва ра зва рот па між 
Па кі ста нам і Бе ла рус сю скла дзе 
ўся го 60 млн до ла раў у год, а гэ та 
над звы чай ма ла для кра ін з та кім 

па тэн цы я лам эка на міч на га су-
пра цоў ніц тва. Ужо пас ля май ска-
га ві зі ту бе ла рус кай дэ ле га цыі ў 
Іс ла ма бад быў аб ве шча ны на мер 
да вес ці аб' ём та ва ра зва ро ту да 
1 млрд до ла раў у год, і гэ та ста но-
віц ца цал кам рэ аль най за да чай.

Бе ла русь мо жа ак тыў на да па-
ма гаць Па кі ста ну ў бу даў ні чай га-
лі не, сфе ры наф та- і га за зда бы чы. 
Па кі стан за ці каў ле ны ў а сва ен ні 
но вых тэх на ло гій, якія рас пра цоў-
ва юц ца на шы мі на ву коў ца мі. 
Апроч та го, па кі стан скія кам па ніі 
ўжо за про ша ны да ўдзе лу ў кі-
тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль-
ным пар ку «Вя лі кі ка мень», і гэ та 
так са ма ста не ад ным з драй ве раў 
раз віц ця двух ба ко вых ад но сін.

Уво гу ле, у гэ тым кан тэкс це 
ак ты ві за цыя кан так таў на най-
вы шэй шым уз роў ні не з'яў ля ец ца 
вы пад ко вас цю. Бе ла русь пас ля-
доў на рэа лі зуе сваю знеш не па-
лі тыч ную стра тэ гію шмат уз роў-
не вай ін тэ гра цыі. Пер шы ўзро-
вень — Са юз ная дзяр жа ва Ра сіі і 
Бе ла ру сі, дру гі — ак тыў ны ўдзел 
у фар мі ра ван ні Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ю за, а трэ ці — по-
шук парт нё раў з кра ін так зва най 
«да лё кай ду гі»: дзяр жаў Азіі, Аф-
ры кі, Ла цін скай Аме ры кі.

Сэнс па доб най стра тэ гіі за-
клю ча ец ца ў ды вер сі фі ка цыі 
рын каў збы ту на шай экс пар та-
а ры ен та ва най эка но мі кі, у на-
быц ці эка на міч най і геа па лі тыч-

най устой лі вас ці праз шмат век-
тар ную знеш нюю ак тыў насць, 
у ства рэн ні рэ аль на га шмат па-
ляр на га све ту, дзе кож ны мо-
жа знай сці парт нё раў, ад но сі ны 
з які мі бу дуць грун та вац ца на 
прын цы пах роў на сці, уза ем най 
вы га ды і па ва гі. Та му сле дам за 
вель мі маш таб ны мі пра ек та мі з 
Кі та ем Бе ла русь ад кры вае для 
ся бе ў якас ці доў га тэр мі но вых 
парт нё раў ін шыя паўд нё ва а зі-
яц кія кра і ны: В'ет нам, Ін да не-
зію, Ін дыю. Прый шла чар га і 
Па кі ста на.

Па кі стан — ад на з клю ча вых 
кра ін свай го рэ гі ё на з ма гут ным 
па тэн цы я лам, асно ву яко га скла-
да юць і пры род ны рэ сур сы, і дэ ма-
гра фіч ны склад нік, і геа па лі тыч нае 
ста но ві шча, якое да зва ляе аказ-
ваць сур' ёз ны уплыў як на рэ гі ён, 
так і на не ка то рыя кан ты нен таль-
ныя пра ек ты. На прык лад, праз уза-
е ма дзе ян не з Кі та ем па ства рэн ні 
эка на міч на га по яса «Но ва га шаў-
ко ва га шля ху», дзе Па кі стан, раз-
ві ва ю чы сваю на зем ную і мар скую 
транс парт ную інф ра стук ту ру, мо-
жа стаць ад ным з най важ ней шых 
эле мен таў. Ён ады гры вае важ ную 
ро лю і ў сіс тэ ме рэ гі я наль най бяс-
пе кі. У кра і не тра ды цый на моц ная 
па зі цыя ар міі, якая стрым лі вае па-
шы рэн не ра ды каль ных іс ла місц-
кіх на стро яў. Ня гле дзя чы на пра-
цяг лую тэ ры та ры яль ную спрэч ку 
ва кол пра він цыі Каш мір з Ін ды-
яй, дзя ку ю чы ме на ві та дзе йна му 
прэм' ер-мі ніст ру На ва зу Ша ры фу, 
які вы сту пае за мір ны дыя лог з 
ін дый скім бо кам, ад но сі ны па між 
кра і на мі ста бі лі за ва лі ся.

Бе ла русь мае доб рыя ад но сі ны 
як з Па кі ста нам, гэ так і з Ін ды яй, 
ма ю чы на мэ це раз віц цё тых сег-
мен таў эка но мі кі, якія пра ца ва лі б 
на вы га ду і ка рысць кож на га з ба-

коў. А тое, што яна па зі цы я нуе ся-
бе як мі ра люб ная кра і на, да зва ляе 
зна хо дзіць кроп кі сы хо джан ня на-
ват з ты мі дзяр жа ва мі, ста сун кі якіх 
між са бою не заў сё ды доб рыя.

Але з Па кі ста нам на шу кра і ну 
мо жа шчыль на звя заць не толь кі 
эка на міч ны фак тар. Вя до ма, што 
Іс ла ма бад вя лі кую ўва гу на дае 
сфе ры аду ка цыі і пад рых тоў цы 
вы со ка ква лі фі ка ва ных кад раў, 
па трэб ных для гас па дар кі кра і ны. 
Што га до вы бюд жэт ка мі тэ та па 
аду ка цыі Па кі ста на скла дае ка ля 
700 млн до ла раў, і знач ная част ка 

яго ідзе на а тры ман не аду ка цыі 
за мя жой. Бе ла рус кія ВНУ, ся-
рэд нія спе цы яль ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы і пра фе сій на-тэх ніч ныя 
ву чы лі шчы ўяў ля юць са праўд-

ную ці ка васць для па кі стан скіх 
сту дэн таў, і ў гэ тым ёсць знач ны 
экс парт ны па тэн цы ял бе ла рус кай 
сіс тэ мы аду ка цыі.

На ту раль на, ра зам з на ву ко-
вым аб ме нам па він на ак ты ві за-
вац ца і куль тур нае ўза е ма дзе ян не. 
Па кі стан — кра і на з ба га тай гіс то-
ры ка-куль тур най спад чы най, але 
ма ла вя до мая ў на шай дзяр жа ве. 
Уліч ва ю чы гла баль ны эка на міч-
ны і па лі тыч ны зрух ва ўсход нім 
кі рун ку ды Азіі ўво гу ле Па кі стан 
ці ка вы і як парт нёр, і як кра і на для 
вы ву чэн ня. А гэ та зна чыць, у най-
блі жэй шы час ужо ў Бе ла ру сі бу-
дуць за па тра ба ва ны спе цы я ліс ты, 
якія б ве да лі і ра зу ме лі гэ тую кра-
і ну, да па ма га ю чы роз на ба ко ва му 
раз віц цю бе ла рус ка-па кі стан ска га 
ўза е ма дзе ян ня.

Не ўза ба ве бу дуць вя до мы 
асноў ныя вы ні кі афі цый на га ві зі ту 
па кі стан ска га лі да ра ў Бе ла русь, 
але ўжо за раз мож на праг на за-
ваць, што за клад ва юц ца асно вы 
грун тоў ных і вель мі перс пек тыў-
ных ад но сін па між на шы мі кра і на-
мі з вя лі кі м па тэн цы я лам рос ту.

Аляк сей ДЗЕР МАНТ,
на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты-
ту та фі ла со фіі НАН Бе ла ру сі.

�
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АД КРЫ ВА ЮЧЫ ПА КІ СТАН

Ужо пас ля май ска га ві зі ту 
бе ла рус кай дэ ле га цыі 
ў Іс ла ма бад быў аб ве шча ны 
на мер да вес ці аб' ём 
та ва ра зва ро ту 
да 1 млрд до ла раў у год, 
і гэ та ста но віц ца цал кам 
рэ аль най за да чай.

Бе ла русь мо жа ак тыў на 
да па ма гаць Па кі ста ну 
ў бу даў ні чай га лі не, сфе ры 
наф та- і га за зда бы чы. 
Па кі стан за ці каў ле ны 
ў за сва ен ні но вых 
тэх на ло гій, 
якія рас пра цоў ва юц ца 
на шы мі на ву коў ца мі.

Учо ра пад час су стрэ чы ў Па ла це 
прад стаў ні коў спі ке раў абедз-
вюх па лат На цы я наль на га схо ду 
з прэм' ер-мі ніст рам Па кі ста на 
аб мяр коў ва лі ся як перс пек ты вы 
між пар ла менц ка га су пра цоў ніц-
тва, так і ўза е ма вы гад ныя пра-
ек ты па эка на міч ным уза е ма-
дзе ян ні.

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар-
шы ня Па ла ты прад стаў ні коў, на па-
чат ку за ўва жыў, што на між на род най 
арэ не абедз ве дзяр жа вы ўжо ма юць 
во пыт су пра цоў ніц тва.

— У на шых кра ін шмат агуль ных 
ін та рэ саў, што аб умоў лі вае па да бен-
ства па зі цый, у тым лі ку і ў між на род-
ным па рад ку дня, — ад зна чыў спі кер 
ніж няй па ла ты. — Уза е ма дзе ян не 
Бе ла ру сі і Па кі ста на ў рам ках ААН 
но сіць уз ва жа ны, кан струк тыў ны ха-
рак тар. Мы ра зам вы сту па ем су праць 
вы ка ры стан ня пра ва аба рон чай тэ ма-
ты кі ў якас ці ін стру мен та па лі тыч на га 
ціс ку на су ве рэн ную дзяр жа ву. Упэў-
не ны, па сту по вае па шы рэн не та кой 
пад трым кі па клю ча вых для на шых 
дзяр жаў пы тан нях да зво ліць больш 
па спя хо ва ад стой ваць свае ін та рэ сы 
як у рам ках ААН, так і ў ін шых між-
на род ных фар ма тах: у Шан хай скай 
ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва, Між пар-
ла менц кім са ю зе.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
пад крэс ліў, што бе ла рус кі бок асаб-
лі вае зна чэн не на дае раз віц цю між-
пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня.

— Пад час ма ю чай ад быц ца чац-
вёр тай су свет най кан фе рэн цыі спі-
ке раў пар ла мен таў у Нью-Ёр ку ў 
па чат ку ве рас ня бу ду ра ды маг чы-
мас ці су стрэц ца са стар шы нёй На цы-
я наль най асамб леі Па кі ста на. Мы ча-
ка ем ві зі ту ў Бе ла русь пар ла менц кай 
дэ ле га цыі ва шай кра і ны на ча ле са 
стар шы нёй На цы я наль най асамб леі 
Сар да рам Ая зам Са ды кам.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка звяр нуў 
ува гу на тое, што ак ты ві за цыя між пар-
ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня на дасць 
да дат ко вы ім пульс ганд лё ва-эка на міч-
на му су пра цоў ніц тву на шых кра ін.

— Па ла та прад стаў ні коў возь ме 
пад кант роль пра цэс вы ка нан ня ўнут-
ры дзяр жаў ных пра цэ дур па пад пі са-
ных да ку мен тах. Усе між на род ныя 
да га во ры, што пад ля га юць ра ты фі-
ка цыі, бу дуць раз гле джа ны ў пры-
яры тэт ным па рад ку.

Спі кер ніж няй па ла ты па ве да міў, 
што ў На цы я наль ным схо дзе ство ра на 
пра цоў ная гру па па су пра цоў ніц тве з 
пар ла мен там Па кі ста на, і вы ка заў спа-
дзя ван не, што гэ тая іні цы я ты ва бу дзе 
пад тры ма на і па кі стан скі мі пар ла мен-
та ры я мі. Перс пек тыў ным, на яго дум-

ку, уяў ля ец ца пад пі сан не па гад нен ня 
аб між пар ла менц кім су пра цоў ніц тве.

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі, па дзя ліў ся з гас-
ця мі не ка то ры мі ідэ я мі, якія мо гуць 
быць вы гад ны мі для абедз вюх кра ін. 
У пры ват нас ці, гэ та рэ гі я наль нае су-
пра цоў ніц тва, но выя фор мы фі нан-
са ва-эка на міч ных уза е ма ад но сін, 
іна ва цый ныя тэх на ло гіі і пра па но вы 
ў га лі не аду ка цыі.

— Мы бы лі б вам вель мі ўдзяч ны за 
да ру чэн не ўра дам пра він цый пры няць 
да раз гля ду пра па но вы на шых аб лас-
цей па ўсіх эка на міч ных пы тан нях, якія 
ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць, — ад-
зна чыў спі кер верх няй па ла ты.

Ён пад крэс ліў, што сён ня як ганд-
лё вае, так і ін вес ты цый нае су пра цоў-
ніц тва стрым лі ва ец ца не да стат ко вай 
пла це жаз доль нас цю кам па ній.

— Мы мяр ку ем, што маш та бы 
мож на бы ло б па вя лі чыць за кошт 
вы ка ры стан ня аў тсор сін га вых па слуг, 
— за ўва жыў Мі ха іл Мяс ні ко віч і па тлу-
ма чыў: — У ва шай кра і не бе ла рус кі 
бок ства рае бе ла рус кую або па кі стан-
ска-бе ла рус кую кам па нію (кам па ніі) як 
рэ зі дэнт Па кі ста на, аб ста лёў ва ец ца 
на мі, бе ла рус кім бо кам, на прык лад, 
усім шлей фам кар' ер най тэх ні кі (са ма-
зва ла мі, па груз чы ка мі) для вы ка нан ня 
гор ных ра бот. Ство ра ная кам па нія бу-

дзе вы кон ваць спе цы яль ныя па слу гі, 
якія аплач ва юц ца ва шай кам па ні яй-за-
каз чы кам. Фак тыч на та кім чы нам мы 
пра да стаў ля ем та вар ны лі зінг, што не 
па тра буе з ва ша га бо ку вя лі кіх ін вес-
ты цый ных ад на ра зо вых вы дат каў.

Па сло вах спі ке ра верх няй па ла ты, 
гэтыя кро кі да зво ляць ства рыць сэр-
віс ныя і ла гіс тыч ныя цэнт ры, то бок 
інф ра струк ту ру су мес на га біз не су.

— Мая пра па но ва за клю ча ец ца ў 
ства рэн ні су мес на га біз нэ су — праз-
рыс та га і парт нёр ска га, а зна чыць, 
уза е ма вы гад на га і ўза е ма па важ лі ва-
га. На ша прось ба — даць на дзей ных 
парт нё раў з ва ша га бо ку.

У сваю чар гу прэм' ер-мі ністр Па-
кі ста на Му ха мад На ваз ША РЫФ лі-
чыць не аб ход ным уста на віць больш 
цес нае ўза е ма дзе ян не па між па ла та-
мі пар ла мен таў Бе ла ру сі і Па кі ста на. 
Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што ўваж лі-
ва вы слу хаў пра па но вы спі ке раў На цы-
я наль на га схо ду, і вы ка заў удзяч насць 
бе ла рус ка му бо ку за цёп лы пры ём і 
гас цін насць. На ваз Ша рыф так са ма 
да даў, што Па кі стан за ці каў ле ны ў 
раз віц ці больш цес ных су вя зяў з Бе-
ла рус сю ва ўсіх сфе рах, уклю ча ю чы 
эка но мі ку, аба ро ну, аду ка цыю.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by
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АМ БІ ЦЫЙ НЫЯ 
МЭ ТЫ

Сё лет ні год 
ста не сім ва ліч ным 

для бе ла рус ка-па кі стан скіх ад но сін
Та кую дум ку кі раў нік бе ла рус ка га ўра да 
Анд рэй КА БЯ КОЎ вы ка заў на су стрэ чы з 
прэм' ер-мі ніст рам Па кі ста на На ва зам Ша ры-
фам, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«У гэ тым го дзе мы за клад ва ем тры ва лы пад-
мурак для зблі жэн ня на шых эка на міч ных ад но сін. 
Пе ра ка на ны, праз год мы вый дзем на зу сім но вы 
ўзро вень», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў.

Са дзей ні чаць гэ та му бу дзе най перш ства рэн-
не су мес най бе ла рус ка-па кі стан скай ка мі сіі па 
ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве. У Мін ску 
7 жніў ня бя гу ча га го да ад бы ло ся яе пер шае па-
ся джэн не. «Вы со кі ўзро вень су стар шынь ка мі сіі 
з'яў ля ец ца за ло гам хут ка га і эфек тыў на га вы-
ра шэн ня тых пы тан няў, якія ўзні ка юць у ганд-
лё ва-эка на міч най сфе ры», — лі чыць бе ла рус кі 
прэм' ер.

Іс на ван не гэ та га ін сты ту та, упэў не ны Анд рэй 
Ка бя коў, бу дзе са дзей ні чаць і та му, што ба кі ў 
най блі жэй шы час ра ды каль на па вя лі чаць ганд-
лё ва-эка на міч ны аба рот. На яго дум ку, $58 млн 
та ва ра аба ро ту, які склаў ся па вы ні ках 2014 го да, 
да лё ка не ад па вя да юць па тэн цы яль ным маг чы-
мас цям ба коў. «Я лі чу, што мы па він ны ста віць пе-
рад са бой ам бі цый ныя мэ ты. Стра тэ гіч ны ха рак тар 
ад но сін па між на шы мі кра і на мі дасць маг чы масць 
за бяс пе чыць рост па клю ча вых на прам ках на ша га 
су пра цоў ніц тва», — ска заў кі раў нік бе ла рус ка га 
ўра да.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад на праб ле ма — пад час жні ва вя лі кая на груз ка на 
пра цаў ніц гра мад ска га хар ча ван ня. Што дзень да во дзіц-
ца га та ваць на некалькі дзясяткаў ча ла век. Але яны ра-
зу ме юць, што ме ха ні за та рам на по лі на шмат ця жэй, чым 
ім, што ад якас на га хар ча ван ня за ле жыць іх зда роўе і ў 
кан чат ко вым вы ні ку — пра цоў ны на строй.

На ме ха ніч ным два ры мы су стрэ лі кам бай не раў, якія 
ча ка лі, ка лі вы сах не ра са, каб вы вес ці сва іх «сталь ных» 
ко ней у по ле.

— Са праў ды, кор мяць нас вы дат на: на ва рыс тыя су-
пы ды бар шчы, мяс ныя вы ра бы, са ла ты з ага род ні ны, 
гар ба та, ка ва, со кі, кам по ты, вы печ ка, — га во рыць Вік-
тар Ра бец кі, які на жні ве ўжо 23-і се зон. — Я не за стаў 
тыя ча сы, ка лі ме ха ні за та рам да во дзі ла ся браць абе ды 
з до му. А што там мож на бы ло ўзяць, акра мя лус ты 
хле ба, шмат ка са ла, па мі до ра, агур ка. Ка лі па раў ноў-
ваць хар ча ван не, то яно ста ла больш зба лан са ва нае, 
раз на стай нае.

Ка ле гі па га джа юц ца з мер ка ван нем Вік та ра. А яшчэ 
да да юць, што куль ту ра хар ча ван ня, аб слу гоў ван ня 
ўдзель ні каў жні ва ста лі больш цы ві лі за ва ны мі. Ра ней 
да во дзі ла ся пе ра кус ваць на «хут кую» ру ку пад сцір тай 

са ло мы ці ў ка бі не кам бай на. Ця пер мож на спа кой-
на па ес ці ў спе цы яль на аб ста ля ва ным для гэ та га 
аў та транс пар це.

— І ўсё ж та кі, маг чы ма, хат няя «сса бой ка» бы ла 
б смач ней шай за ка зён ныя хар чы? — па ці ка ві ла ся ў 
сва іх су бя сед ні каў.

— Ка ва лак са ла ці вэн джа най каў ба сы нель га 
па раў наць з га ра чым бар шчом. Тым больш, што і 
кошт абе даў цал кам за да валь няе, — па чу ла ў ад-
каз. — Ды і сіс тэ ма хар ча ван ня з кож ным го дам удас-
ка наль ва ец ца, у ме ню да баў ля юц ца но выя стра вы, 
аба вяз ко вы мі ста лі «ві та мі ны»: све жая га род ні на, 
па мі до ры, агур кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by
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ШМАТ АГУЛЬ НЫХ ІН ТА РЭ САЎ
НА ША КРА І НА ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НА Ў НА ДЗЕЙ НЫХ ПАРТ НЁ РАХ З ПА КІ СТА НА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Чар ніц ка а пе ра цыя за ку пі ла тры 

ты ся чы тон — у 2,7 ра за бо лей, чым 
уда ло ся са браць на па ча так ле таш-
ня га жніў ня. Най больш іх са бра лі ў 
Брэсц кай воб лас ці — у Ган ца віц кім, 
Іва цэ віц кім і Іва наў скім ра ё нах. За па-
сы гры боў па куль скла да юць 14 тон.

За тое ран няя га род ні на ўра дзі ла. 
Спа жыў та ва рыст вы рэс пуб лі кі са бра лі 
2,4 ты ся чы тон та ма таў, амаль сем з 
па ло вай ты сяч тон агур коў, па 6,2 ты-
ся чы тон ка пус ты і буль бы (на рых тоў-
кі буль бы на 7 пра цэн таў пе ра вы сі лі 
ле таш ні ўзро вень). У лі да рах па ран-
няй га род ні не тра ды цый на Сто лін скі і 
Пін скі ра ё ны Брэст чы ны. Ка а пе ра цыя 
пра цяг вае на бы ваць се зон ную пра дук-
цыю. У пла нах за ку піць 48 ты сяч тон 
га род ні ны: агур коў — 8,2 ты ся чы тон, 
ка пус ты — 17,5, бу ра коў — 4,2, морк-
вы — 5,3, цыбулі — 7,6. Акра мя та го, 
спа жы вец кія та ва рыст вы збі ра юц ца 
на рых та ваць за се зон 123 ты ся чы тон 
са да ві ны і ягад.

Каб бы ло дзе тры маць за куп ле ныя 
да ры ле су, яшчэ да па чат ку се зо на 
Бел ка ап са юз пад рых та ваў 287 ха ла-
дзіль ных ка мер, раз лі ча ных на 6,5 ты-

ся чы тон дзі ка рос лых ягад і гры боў. 
На са да ві ну і га род ні ну ад ве дзе на 
141 схо ві шча (ка ля 400 ад се каў для 
асоб на га за хоў ван ня пра дук цыі), дзе 
мож на раз мяс ціць амаль 33 ты ся чы 
тон сы ра ві ны. Што год пра во дзіц ца па-
этап ная ма дэр ні за цыя ка мер: яны за-
бяс печ ва юц ца ак тыў най вен ты ля цы яй 
і аха лодж ван нем. За 2011—2014 га-
ды бы ло па леп ша на 288 па мяш кан няў 
агуль най ёміс тас цю больш за 15 ты сяч 
тон. Сё ле та пад ма дэр ні за цыю пад па лі 
яшчэ 58 ка мер у 45 схо ві шчах.

КОШТ НА ГРЫ БЫ 
ВЫ ЗНА ЧАЕ ЕЎ РО ПА

За куп кай пра дук цыі ў на сель ніц тва 
зай ма юц ца 700 на рых тоў чых пунк таў. 
Кож нае ра ён нае спа жыў та ва рыст ва 
ар га ні зуе пра цу ад трох да дзе ся ці 
се зон ных пунк таў пры ёму, як ста цы-
я нар ных, так і до ма. Яшчэ сем ты сяч 
кра маў, ку ды мож на зда ваць са да ві-
ну, га род ні ну і да ры ле су, зна хо дзяц ца 
ў сель скай мяс цо вас ці. Пад час се зо на 
ма са вых на рых то вак да дат ко ва пры-
ма юць на пра цу паў та ры ты ся чы па-
за штат ных ра бот ні каў.

— Каб быць кан ку рэн та здоль ны мі, 
мы вы ву ча ем кош ты на ўнут ра ным 
і знеш нім рын ках і з улі кам вы ні каў 
ма ні то рын гу рэ гу ляр на пе ра гля да ем 
за ку пач ныя кош ты на пра дук цыю, — 
ад зна ча юць ва ўпраў лен ні на рых то-
вак Бел ка ап са ю за. — Коль кі лю дзям 
за пла цяць за зда дзе ныя агур кі, ка-
пус ту і ін шую га род ні ну, за ле жыць ад 
по пы ту і пра па но вы ў пэў ных ра ё нах. 
За ку пач ныя кош ты на дзі ка рос лую 
пра дук цыю — чар ні цы, лі січ кі, ба ра-
ві кі — што год вы зна чае не бе ла рус кі 
ры нак, а еў ра пей скі.

Буль бу ў на сель ніц тва спа жыў ка -
а пе ра цыя сён ня на бы вае па 3-5 ты-
сяч руб лёў за кі ла грам, ка пус ту — па 
2-3,5 ты ся чы. За зда дзе ны кі ла грам 
та ма таў пра па ну юць ад шас ці да 
вась мі ты сяч, агур коў — ад ну ты ся чу 
(ка лі пры нес ці кар ні шо ны, то за пла-
цяць і па во сем ты сяч руб лёў). Ад 20 
да 26 ты сяч мож на атры маць за кі ла-
грам чар ніц, за кі ла грам лі сі чак — ад 
25 да 40 ты сяч. «Га на ра ры» за яб-
лы кі для пра мыс ло вай пе ра пра цоў кі 
фар мі ру юц ца ў за леж нас ці ад та го, 
па якім кошце са да ві ну бу дуць пры-
маць са мі прад пры ем ствы. Ця пер за 

кі ла грам яб лык (апад), што пой дуць 
на дзі ця чае хар ча ван не ці тра пяць на 
ві на роб ныя за во ды, пра па ну юць 400-
600 руб лёў.

У гэ тым го дзе Бел ка ап са юз ак тыў-
на пра цуе з фер мер скі мі гас па дар-
ка мі. Ка жуць, пры ват ні кам уда ец ца 
да сяг нуць вы со кай якас ці і доб рай 
ура джай нас ці пра дук цыі, якую яны 
вы рошч ва юць. Ва ўсіх аб лас цях рэс-
пуб лі кі пра во дзі лі ся се мі на ры-на ра ды 
па су пра цоў ніц тве з удзе лам больш 
за 150 фер мер скіх гас па да рак. На па-
ча так жніў ня з фер ме ра мі бы ло за-
клю ча на 625 да моў на вы рошч ван не 

22 ты сяч тон са да ві ны і га род ні ны (у 
1,7 ра за больш, чым ў 2014-м).

Ку ды ж ідзе на рых та ва ная пра дук-
цыя? Як па каз вае прак ты ка апош ніх 
га доў, 70 пра цэн таў га род ні ны па сту-
пае ў роз ніч ную ганд лё вую сет ку і на 
прад пры ем ствы гра мад ска га хар ча ван-
ня. Амаль тра ці ну буль бы ад праў ля юць 
на экс парт. З са да ві ны і ягад на про-
даж ідзе толь кі шос тая част ка ад аб'-
ёму за ку пак. Боль шасць жа яб лы каў, 
г руш, па рэ чак і ма лі ны па стаў ля юць на 
пе ра пра цоў ку. На за меж ныя рын кі ка а-
пе ра цыя пастаўляе ка ля 70 пра цэн таў 
дзі ка рос лых пла доў і ягад. До ля гры боў, 
што ідзе на экс парт, — 10 пра цэн таў. 
Ас тат нія гры бы рэа лі зу юць у ганд лё вых 
пунк тах кра і ны ў све жым і пе ра пра ца ва-
ным вы гля дзе. Сё ле та, да рэ чы, спа жы-
вец кія та ва рыст вы пра да юць са да ві ну, 
га род ні ну, яга ды не толь кі ва ўлас най 
ганд лё вай сет цы, але так са ма на рын-
ках і кір ма шах ста лі цы і буй ных га ра доў. 
Мяс цо выя ка а пе ра ты вы пра па ну юць 
па куп ні кам на рых та ва ныя пра дук ты, 
як пра ві ла, на 15-30 пра цэн таў тан ней-
шыя, чым кан ку рэн ты.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Коль кі лю дзям за пла цяць 
за зда дзе ныя агур кі, ка пус ту 
і ін шую га род ні ну, за ле жыць 
ад по пы ту і пра па но вы 
ў пэў ных ра ё нах. За ку пач ныя 
кош ты на дзі ка рос лую 
пра дук цыю — чар ні цы, лі січ кі, 
ба ра ві кі — што год вы зна чае не 
бе ла рус кі ры нак, а еў ра пей скі.

ЯГА ДЫ ЎРА ДЗІ ЛІ, А ГРЫ БОЎ НЯ МА
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«ССА БОЙ КА» НЕ ЗА МЕ НІЦЬ 
ГА РА ЧЫ БОРШЧ

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

ПА ЛІ КЛІ НІ КА 
СТА ЛА БЛІ ЖЭЙ

Брэсц кая га рад ская па лі клі ні ка №3, якая не 
так даў но ўве дзе на ў строй, акра мя га ра джан, 
па ча ла аб слу гоў ваць сель скіх жы ха роў.

Ня даў на да ме ды цын скай уста но вы да лу чы лі 
Му ха вец кую ам бу ла то рыю з тры ма ФА Па мі — а 
гэ та 2570 вяс коў цаў, у тым лі ку 720 дзя цей. Ра ней 
яны бы лі пры ма ца ва ны да па лі клі ні кі ў брэсц кім 
мік ра ра ё не «Рэ чы ца», да бі рац ца ту ды да ўра ча-
спе цы я ліс та трэ ба бы ло праз увесь го рад. Па-
вод ле слоў га лоў на га ўра ча трэ цяй па лі клі ні кі 
Іга ра Дзер ка ча, та кая рэ ар га ні за цыя зроб ле на 
для зруч нас ці сяль чан і па спры яе да ступ нас ці 
ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня. Па сё лак Му ха вец 
раз ме шча ны ў вась мі кі ла мет рах на поў дзень ад 
Брэс та. А на зва ная па лі клі ні ка ўзве дзе на ме на-
ві та ў Паў днё вым мік ра ра ё не. І па цы ен там, якія 
пры бы ва юць у го рад рэй са вы мі аў то бу са мі, ця пер 
не трэ ба пе ра са джвац ца на га рад скі транс парт і 
пе ра адоль ваць знач на боль шыя ад лег лас ці яшчэ 
і па го ра дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

6360,5

37,6

75,2

1271
40,9
92,2

 —

  

1147
50,4
69,3

Гродзенская 
вобл.:

Брэсцкая 
вобл.:

640,4
33

49,7

Віцебская 
вобл.:

1527,2
39,7
71,6

Мінская 
вобл.:

906,1
29,2
98,4

Гомельская 
вобл.:

868,7
32,8
77,3

Магілёўская 
вобл.:

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Гэ та сот ні міль ё наў до ла раў, а мо жа, і міль яр ды. Аца ніць цяж ка. 
Але са мае га лоў нае — Па кі стан ня се не ма лыя стра ты, губ ляе най-
леп шых сва іх ва ен ных, спе цы я ліс таў. Гэ та не ацэн ны, ка ла саль ны 
ўклад Іс лам скай Рэс пуб лі кі Па кі стан, — ска заў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. — Гэ та да ты чыц ца ўсіх, і мы па він ны быць удзяч ны за тыя 
на ма ган ні кі раў ніц тву Па кі ста на». Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 
сё лет ні год стаў зна ка вым для бе ла рус ка-па кі стан скіх ад но сін. Ство-
ра ны тры ва лы пад му рак для зблі жэн ня кра ін у са мых роз ных сфе-
рах — па лі ты цы, эка но мі цы, на ву цы, аду ка цыі, куль ту ры. «Бе ла русь 
лі чыць Па кі стан сва ім на дзей ным парт нё рам у Азі яц кім рэ гі ё не», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

НАШ НА ДЗЕЙ НЫ ПАРТ НЁР...


