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РАМАНТЫКА
ЖАЛЕЗНЫХ КОНЕЙ

Дзяржаўны візіт у Кітай
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка 28—30 верасня здзейсніць
дзяржаўны візіт у Кітайскую Народную Рэспубліку, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Праграмай візіту запланаваныя перагаворы са Старшынёй КНР
Сі Цзіньпінам. Па іх выніках чакаецца падпісанне каля 30 міжнародных дакументаў аб развіцці супрацоўніцтва ў палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай сферах.
Аляксандр Лукашэнка ў Пекіне таксама правядзе сустрэчы з
прэм'ерам Дзяржаўнага савета КНР Лі Кэцянам, старшынёй Усекітайскага камітэта Народнага палітычнага кансультатыўнага савета
Кітая Юй Чжэншэнам і старшынёй Пастаяннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан Дэцзянам. Акрамя таго,
Аляксандр Лукашэнка наведае Пекінскі ўніверсітэт, дзе сустрэнецца
з кіраўніцтвам ВНУ, студэнтамі, адкажа на іх пытанні.

Камфорт, хуткасць і якасць
Прэзідэнт даручыў удасканаліць работу
ў пунктах мытнага афармлення
Такую задачу Аляксандр Лукашэнка паставіў па выніках сустрэчы са старшынёй Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрыем
Сянько.
На сустрэчы было адзначана, што адна з задач мытнай службы — павышэнне транзітнай прывабнасці Беларусі. Памежныя і
ўнутраныя пункты мытнага афармлення павінны працаваць бездакорна, каб увесь транзіт, які ідзе па тэрыторыі краіны, не адчуваў
ніякіх цяжкасцяў з пункту гледжання камфорту, хуткасці і якасці
абслугоўвання.
У цэнтры ўвагі Аляксандра Лукашэнкі таксама была праца беларускай мытні на расійскім напрамку. «Мяне цікавяць насцярожваючыя
факты. Я хачу мець поўную інфармацыю пра паслугі, якія мы аказваем Расійскай Федэрацыі (бо Расія толькі дзякуючы нашай мытні
абараняе свае інтарэсы на заходнім напрамку, і абапіраецца яна на
мытныя органы Беларусі), каб я быў у курсе справы для размовы з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт цікавіўся, якім чынам строіцца работа мытных органаў
у сувязі з эмбарга, якое Расія ўвяла ў дачыненні да шэрагу краін Заходняй Еўропы і іншых дзяржаў. У сувязі з гэтым старшыня
Дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько звярнуў увагу, што
Беларусь дакладна выконвае свае функцыі, звязаныя з кантролем
над перамяшчэннем санкцыйных тавараў, фактычна абараняючы
расійскі бок ад незаконнага ўвозу грузаў.
Кіраўніку дзяржавы таксама далажылі аб выніках дзейнасці
мытнай службы за мінулы перыяд бягучага года, прапановах ДМК
па мінімізацыі штрафных санкцый у дачыненні да бізнес-структур,
паведамляе прэс-служба Прэзідэнта. Як было адзначана, асноўныя
паказчыкі работы мытных органаў выконваюцца. Аляксандр Лукашэнка мае намер дасканала прааналізаваць стан спраў у мытных
органах Беларусі. «Мы ў пачатку наступнага года прааналізуем
сітуацыю ў мытных органах па выніках гэтага года», — сказаў
Прэзідэнт.

Мікалай Корбут прызначаны
памочнікам Прэзідэнта
Ён вызвалены ад пасады памочніка Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь — галоўнага інспектара па
Мінскай вобласці, якую займаў да гэтага. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы
Аляксандр Лукашэнка.

Увага — ваенна-прамысловаму
комплексу
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў рабочую сустрэчу
са старшынёй Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта
Сяргеем Гурулёвым.
Аляксандр Лукашэнка падрабязна цікавіўся станам спраў у ваенна-прамысловым комплексе краіны. Абмяркоўваліся як ужо рэалізуемыя праекты, так і перспектыўныя планы арганізацый і прадпрыемстваў, якія ўваходзяць у яго сістэму.
Асобная ўвага была ўдзелена эканамічнаму становішчу ваеннапрамысловага комплексу Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы даў шэраг канкрэтных даручэнняў па пытаннях далейшага развіцця гэтай сферы.

У Мінску афіцыйна закрылі мотасезон-2016, удзел у свяце прыняў Прэзідэнт
Міжнародны фестываль HarleyDavіdson сабраў у нашай сталіцы
сёлета больш за 3 тысячы байкераў, такога маштабу яшчэ не было. Акрамя ўдзельнікаў з нашай
краіны на дарогі Мінска выехалі матацыклісты з Расіі, Эстоніі,
Латвіі, Заходняй Еўропы і нават
Новай Зеландыі (усяго прадстаўнікі 15 краін). Удзел у грандыёзным свяце прыняў і Аляксандр
Лукашэнка.
Фестываль пачаўся каля мемарыяльнага комплексу «Курган Славы».
Туды кіраўнік дзяржавы разам з сынам Мікалаем прыехалі на матацыкле
Harley Davіdson. Прэзідэнт сустрэўся з
афіцыйнымі асобамі галаўнога офіса
Harley-Davіdson і кіраўнікамі буйных
аддзяленняў кампаніі з Еўропы і краін
СНД. Затым на чале калоны матацыклістаў ён праехаў ад Кургана Славы
да Палаца спорту, дзе наведаў аб'екты
свята і паказальныя выступленні супрацоўнікаў спецпадраздзялення ДПС
«Страла».
Наша краіна, ужо па традыцыі, падрыхтавалася да фес тывалю як мае
быць. Напрыклад, гасцям з далёкага
замежжа былі адмененыя візы, на мяжы іх чакаў зялёны калідор, таксама
арганізатары паклапаціліся і пра зручнае размяшчэнне байкераў у Мінску.
У гатэлях ім прапанавалі зніжкі і турыстычныя праграмы. Адчуўшы такую
гасціннасць, шматлікія ўдзельнікі яшчэ
да заканчэння свята ўпэўнена заяўлялі,
што абавязкова вернуцца ў Беларусь.
Томі Нустрам — кіраўнік фінскай
мотасупольнасці «Harley-Davіdson»
— байкер са стажам, аб'ехаў усю Еўропу і сёння адзначае, што Беларусь
больш не белая пляма на яго, байкерскай, карце.
— Наступным летам абавязкова сюды прыедзем, калі будзе цяплей, і прысвяцім Беларусі больш часу, каб павандраваць па ўсёй краіне. Фестываль
тут выдатны, калі летась з Фінляндыі
было ўсяго сямёра байкераў, то сёлета
ўжо больш за дзесяць. Упэўнены, што

Фота БЕЛТА.
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ў будучыні гэтая колькасць будзе расці
больш прагрэсіўнымі тэмпамі, — адзначае Нустрам.
Перашкодзіць размаху свята не
змаглі ні дождж, ні хмурнае неба, ні
мокры асфальт. На шоу каля Палаца
спорту сабралася не адна тысяча гледачоў, тут былі забавы на любы густ —
20 зон актыўнасці. Дзеці дэманстравалі ўменне вадзіць ровар і катацца
на роліках, ну а лепшыя стантрайдэры
Harley-Davіdson паказвалі захапляльныя трукі на матацыклах.
Сумесныя выступленні падрыхтавалі беларускія і расійскія інспектары
ДАІ. Матацыклісты спецпадраздзялення ДПС «Страла» МУС і пілатажнай
групы «Каскад», экіпажы сталічнай і
абласной Дзяржаўтаінспекцыі прадэманстравалі контраварыйнае кіраванне, выкананне фігур вышэйшага пілатажу, кіраванне мота- і аўтатэхнікай у
экстрэмальных умовах.
— Гэта свята для многіх і я рады,
што мяне таксама запрасілі на гэты
мота-фэст. Такія зносіны дазваляюць

 Форум

ВЫСОКАЯ ТРЫБУНА ДЛЯ СУР'ЁЗНАЙ РАЗМОВЫ
ІV з'езд настаўнікаў і работнікаў адукацыі дзяржаў
— удзельніц СНД пройдзе ў Маскве 3-4 кастрычніка.
Галоўнай яго тэмай стануць інавацыі сучаснага адукацыйнага асяроддзя.
Удзел у рабоце з'езда возьмуць больш як трыста дэлегатаў з Расіі, Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана,
Малдовы, Таджыкістана і Туркменістана: кіраўнікі нацыянальных міністэрстваў адукацыі і навукі, работнікі адукацыі,
эксперты міждзяржаўных і міжурадавых арганізацый СНД,
адукацыйнай і навуковай супольнасці.
Удзельнікі з'езда разгледзяць шляхі абнаўлення і перспектывы развіцця дашкольнай адукацыі, пытанні мадэрнізацыі школьнай адукацыі і прымянення новых тэхналогій у
навучанні, суправаджэнне адоранай моладзі, інавацыйнае
развіццё дадатковай адукацыі, інклюзіўнае навучанне, па-

вышэнне міжнароднай акадэмічнай мабільнасці. У цэнтры
ўвагі акажуцца выклікі сучаснай педагагічнай адукацыі, а
таксама падрыхтоўка кадраў па найбольш запатрабаваных
на рынку працы спецыяльнасцях.
У рамках з'езда адбудзецца выстава дасягненняў у сферы адукацыі дзяржаў — удзельніц СНД, на якой будуць прадстаўлены лепшыя адукацыйныя практыкі краін, у тым ліку
інтэграцыйныя праекты па развіцці сумеснай адукацыйнай
інфраструктуры.
Для даведкі: І з'езд настаўнікаў і работнікаў адукацыі
дзяржаў — удзельніц СНД адбыўся ў 2010 годзе ў Астане
(Казахстан), ІІ з'езд у 2012 годзе прымаў Ерэван (Арменія),
а апошні з'езд праходзіў два гады таму ў Мінску.
Надзея НІКАЛАЕВА. nіkalaeva@zvіazda.by

БАТАРЭІ ЧАКАЮЦЬ ЦЯПЛА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Начальнік аддзела энергетыкі і навуковатэхнічнага развіцця Мінжылкамгаса Дзмітрый КАЗЛОЎ паведаміў, што па стане на
1 верасня выкананы работы па выпрабаванні
абсталявання 3 624 кацельняў (99% ад плана),
15 326,6 кіламетра цеплавых сетак (99%), па
прафілактычным рамонце абсталявання 3 571
кацельні (98%) і 1 801 цэнтральнага цеплавога
пункта (100%), капітальным рамонце 41 катла
(100%), ачыстцы ўнутраных паверхняў 2 015
катлоў (100%) і 1 006 бойлераў (100%).
Ён таксама адзначыў, што да 20 верасня
неабходна было замяніць 448 кіламетраў цеплавых сетак, а па стане на 14 верасня заменена
442,3 кіламетра (99%), у тым ліку з выкарыстаннем папярэдне ізаляваных труб 433,3 кіламетра (98% ад замененых).
З палівам на зіму ў нас увогуле няма ніякіх
праблем. Па стане на 14 верасня ў галіны створаны запас 13,5 тысячы тон топачнага мазуту
(118% да задання), нарыхтавана 1 млн 566,7 тысячы кубічных метраў драўнянага паліва (88%),

тонка адчуць настрой удзельнікаў, іх
менталітэт, ну і нейкія высновы для
сябе рабіць адносна нашай сумеснай
работы па бяспецы дарожнага руху,
— адзначыў міністр унутраных спраў
Ігар ШУНЕВІЧ.
Завяршылася свята па традыцыі салютам і вялікім канцэртам, на якім выступілі Дзядзя Ваня, «Дразды», «Цягні-Талкай» і, вядома, Дзіяна Арбеніна
з гуртом «Начныя снайперы».
Су свет ная су поль насць HarleyDavіdson — самая шматлікая ў свеце,
яна налічвае больш за мільён удзельнікаў і штогод праводзіць буйныя фестывалі ў Францыі, Італіі, Аўстрыі, Германіі,
Чэхіі. Байкерскі злёт — амаль як Алімпійскія гульні, займець яго прэстыжна і вельмі няпроста. Беларускі клуб
Harley-Davіdson пакуль не мае настолькі вялікіх маштабаў, але затое планы
ў яго грандыёзныя: змагацца за магчымасць правесці агульнаеўрапейскі
злёт «харлеяў» у Мінску да 115-годдзя
легендарнага брэнда.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

больш чым на 90% выкананы заданні па 11 з 15
паказчыках падрыхтоўкі да зімы водаправодна-каналізацыйнай гаспадаркі. Дзмітрый Казлоў
паведаміў, што на 14 верасня атрыманы 2 721
пашпарт гатоўнасці цеплакрыніц, якія знаходзяцца на абслугоўванні ЖКГ, або 75% ад плана.
«Увогуле ход падрыхтоўкі аб'ектаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі не адстае ад леташняга ўзроўню. Работы вядуцца ў планавым
парадку, пашпарты гатоўнасці цеплакрыніц і
спажыўцоў цеплавой энергіі будуць аформлены ў тэрмін — да 1 кастрычніка», — упэўнены
прадстаўнік міністэрства.

Не забудуць нікога
Генадзь Аксціловіч таксама папярэдзіў, што
ацяпленне ў дамах уключаецца паэтапна, на
працягу пяці дзён, і папрасіў жыхароў не тэлефанаваць у службы ЖКГ у першы дзень падключэння. «Спажыўцам няма патрэбы хвалявацца і турбаваць службы напамінам. Калі вас
не падключылі ў першы дзень, то падключаць у
другі ці трэці. Рэкамендуем грамадзянам устры-

мацца ад вала званкоў у службы эксплуатацыі,
каб не перашкаджаць планамернай рабоце па
падключэнні жыллёвага фонду да цеплавых
крыніц», — сказаў ён.

Плюс цеплавая
рэабілітацыя
Намеснік генеральнага дырэк тара па
эксплуатацыі жыллёвага фонду і вытворчых пытаннях Мінскай гарадской жыллёвай
гаспадаркі (МГЖК) Юрый КУКАШУК адзначыў, што падрыхтоўка да ацяпляльнага сезона
2016/2017 гадоў у сталіцы пачынаецца вясной
з агляду жылфонду жыллёвымі арганізацыямі,
падчас якога ўдакладняюцца аб'ёмы будучых
работ. Таму ў сталіцы халады і не прыйшлі знянацку.
Па вод ле слоў на мес ні ка ген ды рэк та ра
МГЖГ, сёлета ў Мінску выкананы рамонт
213 тысяч квадратных метраў дахаў, 154 тысяч
метраў стыкаў сценавых панэляў, праведзена
гідрапрамыванне 1,6 тысячы ўнутраных сіс-


тэм ацяплення ў 6 893 жылых дамах і рамонт
229 воданагравальнікаў, а таксама заменена
329 кубічных метраў цеплавой ізаляцыі. Акрамя
таго, пры падрыхтоўцы да эксплуатацыі ў асенне-зімовы перыяд у сталіцы была выканана
цеплавая рэабілітацыя на 116 тысячах квадратных метраў фасадаў жылых будынкаў.

У тэму
У камунальных службаў ёсць тэмпературныя нормы, паводле якіх і адбываецца
ўключэнне або выключэнне ацяплення
ў гарадскіх кватэрах. Калі 5 дзён запар
сярэднесутачная тэмпература на вуліцы
будзе ніжэйшая за 10 градусаў, то будзе ўключана ацяпленне ў адукацыйных
і медыцынскіх установах. Для таго каб
пачалі ацяпляць жылую нерухомасць, неабходная сярэднесутачная тэмпература
не вышэйшая за 8 градусаў.
Дарэчы, мінскія спецыялісты ЖКГ запэўнілі карэспандэнта «Звязды», што ў выпадку рэзкага пахаладання і замаразкаў
камунальныя службы не маюць намеру
чакаць запланаваныя 5 дзён, а пачнуць
неадкладна ацяпляць сталічнае жыллё.
І няма падстаў ім не верыць.
Сяргей КУРКАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

