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АГУЛЬ НАЯ МЭ ТА — МIР I ЗГО ДА
Тое, што ад бы ва ец ца ў кра i не, аб мер ка ва лi пар ла мен та рыi, пра ва ахоў нi кi i жур на лiс ты

Ра бо ту бу даў нi чай га лi ны i 

па вы шэн не яе эфек тыў нас-

цi аб мяр коў ва лi на на ра дзе 

ў Прэ зi дэн та Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi. Але су стрэ чу ён 

па чаў з аб вяр жэн ня плё так i 

рас тлу ма чыў, якiя на ступ ствы 

то яць за бас тоў кi на прад пры-

ем ствах.

Ка лек ты вы — 
гэ та ас но ва

«Я па куль жы вы i не за мя жой, 

як тут не ка то рыя на шы па ва жа ныя 

«свя до мыя» рас круч ва юць: «Прэ зi-

дэнт па кi нуў кра i ну i зна хо дзiц ца за 

мя жой», — па ве да мiў Прэ зi дэнт.

Раз мо ва ад бы ла ся на зло бу дня, 

у за ле пры сут нi ча лi кi раў нi кi асноў-

ных бу даў нi чых ар га нi за цый.

«За раз пы та юц ца рас хiс таць 

пра цоў ныя ка лек ты вы, вы, на-

пэў на, гэ та доб ра ве да е це, доб ра 

ад чу ва е це. Пра цоў ныя ка лек ты-

вы — гэ та ас но ва на шай кра i ны. 

Вы маю па зi цыю ве да лi i ве да е це, 

ка лi ў ча сы пан дэ мii я прак тыч на 

за ба ра нiў зваль няць лю дзей, вы-

кiд ва ю чы iх на ву лi цу. Цяж ка, скла-

да на — але i за раз ня прос та. Ма-

лай чы ны бу даў нi кi, у iх пра сцейшая

сi ту а цыя, яны ўсе за ня тыя спра-

вай, але тым не менш спра бу юць 

i бу даў нi коў там хiс нуць», — ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён на га даў сваю ад на знач ную 

па зi цыю: у цяж кiя ча сы пан дэ мii 

нi ко га не пры му ша лi. Тры маць нi-

ко га не трэ ба i за раз.

«Ка лi лю дзi хо чуць пра ца ваць, 

ка лi лас ка: вось ра бо та, пры ходзь-

це, пра цуй це. Ка лi ча ла век не хо-

ча пра ца ваць, мы ж яго на лан-

цу гу не за цяг нем, та му iм прос-

та — лю дзям, ка лек ты вам — трэ-

ба рас тлу ма чыць», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У прык лад кi раў нiк дзяр жа вы 

пры вёў прад пры ем ства «Бе ла-

русь ка лiй». Па сло вах Прэ зi дэн-

та, на ват двух дзён ная за бас тоў ка 

пры вя дзе да та го, што га лоў ныя 

су свет ныя кан ку рэн ты ў гэ тай сфе-

ры з Ра сii i Ка на ды «пе ра хрыс цяц-

ца i ху цень ка на ры нак па ста вяць 

тое, што яны хо чуць па ста вiць».

«Што да МТЗ, МАЗ i гэ так да-

лей — бо гам про сiм: вы сён ня не 

вы ра бi це дзе сяць трак та роў, не 

па ста вi це iх на ры нак — заўт ра 

нем цы пры едуць з аме ры кан ца мi, 

пры вя зуць сваю тэх нi ку, ра сi я не 

так са ма пе ра хрыс цяц ца. Толь кi 

трэ ба ра зу мець, што эка но мi ка 

сён ня ў све це толь кi-толь кi па-

чы нае ажы ваць (яна ў пан дэ мiю 

бы ла спы не на) i ўсе зма га юц ца 

за гэ тыя рын кi, каб уцю хаць ней кi 

трак тар i iн шае. Ка лi мы спы нiм-

ся, мы нi ко лi не рас кру цiм сваю 

вы твор часць», — па пя рэ дзiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах Прэ зi дэн та, сфе ру 

бу даў нiц тва дзяр жа ва вы цяг ну ла 

з за ня па ду, з'я вi лi ся за ка зы, аб' ём 

ра бот, пры рост вы твор час цi.

Ап ты мi за цыя нор маў 
i элект рыч насць 
у кож ны дом

Увесь комп лекс за дач па га лi не 

пад ра бяз на раз гле дзе лi на рэс пуб-

лi кан скiм се мi на ры-на ра дзе 23 лiс-

та па да 2018 го да. Вы пра ца ва ныя 

та ды ра шэн нi i на прам кi па вы шэн-

ня эфек тыў нас цi га лi ны за ма ца ва-

ны ў да ку мен це са ма га вы со ка га 

ўзроў ню — Ды рэк ты ве № 8.

Да ку мент, пад пi са ны ў са ка вi ку 

мi ну ла га го да, утрым лi вае за да-

чы па лiк вi да цыi на яў ных у га лi не 

праб лем, ме на вi та, — за ха ван ня 

нар ма тыў ных тэр мi наў бу даў нiц-

тва аб' ек таў, у тым лi ку жы лых 

да моў, пад тры ман ня ся рэд ня га 

кош ту квад рат на га мет ра жыл ля 

з дзяр жаў най пад трым кай у па-

ме ры, якi не пе ра вы шае ся рэд-

ня ме сяч ную за ра бот ную пла ту, 

знi жэн ня да ад на го го да тэр мi ну 

на кi ра ван ня шмат дзет ных сем' яў 

на бу даў нiц тва жыл ля.

Ра шэн нi, вы кла дзе ныя ў Ды-

рэк ты ве, па вiн ны бы лi спры яць 
раз вiц цю га ра доў-спа да рож нi каў, 
па ве лi чэн ню аб' ёмаў бу даў нiц тва 
арэнд на га жыл ля, комп лекс на му 
раз вiц цю на се ле ных пунк таў, па вы-
шэн ню якас цi i ска ра чэн ню тэр мi наў 
пад рых тоў кi пра ект най да ку мен та-
цыi, па вы шэн ню кан ку рэн та здоль-
нас цi ар га нi за цый буд комп лек су на 
ўнут ра ным i знеш нiх рын ках.

Прэ зi дэнт на га даў, што «важ-
ней шым пры яры тэ там дзяр жаў най 
па лi ты кi ў га лi ны заў сё ды з'яў ля ла-
ся жыл лё вае бу даў нiц тва».

Тут ак ту аль ныя пы тан нi, якія 
прагучалі на на ра дзе: як рэ гi ё на мi 
вы ра ша ец ца за да ча па лiк вi да цыi 
чар гi ся род шмат дзет ных сем' яў, 
якiя ме ры пры ня ты па раз вiц цi рын-
ку арэнд на га жыл ля, па ве лi чэн ню 
до лi да моў, збу да ва ных за кошт 
срод каў ве дам стваў i прад пры ем-
стваў, што зроб ле на для та го, каб 
бу да ваць больш ма ла па вяр хо ва га, 

iн ды вi ду аль на га жыл ля?

«I не аб ход на не за бы ваць шы-

рэй вы ка рыс тоў ваць элект рыч-

насць. Ужы ваць яе для ацяп лен-

ня ў но вых да мах. Аб ста ля ваць iх 

элект ра плi та мi. Мы, да рэ чы, учо-

ра з энер ге ты ка мi гэ тае пы тан не 

сур' ёз на раз гле дзе лi, i там ёсць доб-

рая пра па но ва па па ве лi чэн нi аб'-

ёмаў спа жы ван ня элект рыч нас цi для 

жыл ля», — да даў лi дар кра i ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што ў свой час пра вя лi маш таб ную 

ма дэр нi за цыю прад пры ем стваў 

бу даў нi ча га комп лек су, ку ды бы лi 

ўкла дзе ныя вя лi кiя бюд жэт ныя i 

бан каў скiя рэ сур сы.

«Ня даў на пры ня лi да дат ко выя 

ме ры, на кi ра ва ныя на ста бi лi за-

цыю ра бо ты гэ тых прад пры ем-

стваў. Як вы ка на ны гэ тыя за да чы, 

як яны вы кон ва юц ца? Цi вяр та юц-

ца вы дзе ле ныя срод кi?» — спы таў 

у пры сут ных Прэ зi дэнт.

Па сло вах кi раў нi ка кра i ны, ён 

не ад на ра зо ва ўзнi маў пы тан не аб 

тым, што ў бу даў нi чай га лi не ўсё 

за над та за рэ гу ля ва на. Нор мы i 

пра вi лы, якiя пры мя ня юц ца пры 

пра ек та ван нi, бу даў нiц тве i пры ём -

цы аб' ек таў у экс плу а та цыю, 

з'яў ля юц ца за лiш нi мi.

«Мно гiя гэ тыя нор мы даў но ма-

раль на са ста рэ лi i ма юць па трэ бу 

ў кар ды наль най пе ра пра цоў цы i 

ап ты мi за цыi. Ад па вед ныя ра шэн нi 

бы лi пры ня тыя, цi змя нi лi мы гэ тыя 

нор мы, цi пры бра лi за лiш нюю бю-

ра кра тыю, цi пад ня лi гэ тыя нор мы, 

як у нас пры ня та ка заць, да ўзроў-

ню еў ра пей скiх стан дар таў. Што з 

гэ тым пы тан нем?» — пра цяг нуў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У чэр ве нi 2019 го да вы да дзе-

ны ўказ, якi пра ду гледж вае рас-

пра цоў ку прын цы по ва но вых 

тэх нiч ных нар ма тыў ных пра ва-

вых ак таў — бу даў нi чых нор маў i 

пра вi лаў. Прэ зi дэнт за пы таў, што 

зроб ле на ў гэ тым кi рун ку.

Ён па цi ка вiў ся так са ма, як сён-

ня iдуць спра вы на шкля ных за-

во дах, як вы кон ва ец ца за да ча па 

iх за груз цы i мi нi мi за цыi за ку пак 

шкля ной та ры за мя жой.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У пар ла мен це прай шла су стрэ ча дэ пу та таў пя цi па-

ста ян ных ка мi сiй, прад стаў нi коў Бе ла рус ка га Хель-

сiнк ска га ка мi тэ та, Мiж на род най фе дэ ра цыi пра воў 

ча ла ве ка, Бе ла рус ка га са ю за жур на лiс таў i Бе ла рус-

кай аса цы я цыi жур на лiс таў. Яны аб мер ка ва лi сi ту а-

цыю, якая склад ва ец ца ў Бе ла ру сi, i маг чы мыя шля хi 

яе вы ра шэн ня.

Стар шы ня Па ста ян най ка мi сii па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сi нах i СМI Па ла ты прад стаў нi коў 

Ге надзь ДА ВЫ ДЗЬКА ў па чат ку су стрэ чы пад крэс лiў, што 

яна не ня се пра та коль на га ха рак та ру.

«Гэ та прос та су стрэ ча за цi каў ле ных лю дзей, якiя лю бяць 

сваю Ра дзi му, хо чуць, каб у нас бы лi мiр i зго да ў гра мад-

стве», — ска заў дэ пу тат.

«У нас вель мi шмат iн фар ма цыi, у кож на га свой пункт 

гле джан ня. Але мы, я так ду маю, аб' яд на ны ў гэ ты мо-

мант на гэ тай су стрэ чы ад ной iдэ яй: каб у нас быў мiр. 

Мы па вiн ны шчы ра па га ва рыць i, са мае га лоў нае, пра-

па на ваць шля хi, што ра бiць», — пад крэс лiў пар ла мен-

та рый.

«Нас аб' яд ноў вае жа дан не нар ма лi за ваць сi ту а цыю, 

каб у бу ду чы ню мы пай шлi не за леж най i су ве рэн най кра i-

най», — ад зна чыў Ге надзь Да вы дзька.

Стар шы ня Бе ла рус ка га Хель сiнк ска га ка мi тэ та Алег 

ГУ ЛАК вы клаў дэ пу та там, якiм ба чыц ца ста но вi шча спраў 

пра ва аба рон чым ар га нi за цы ям. Ён па дзя ка ваў за маг чы-

масць аб мер ка ваць сi ту а цыю i па шка да ваў, што «та кiх 

маг чы мас цяў, на жаль, бы ло ма ла ра ней».

«За раз вель мi шмат проб лем з тым, што сiс тэм нае комп-

лекс нае ўспры ман не кар цi ны ў мно гiх роз нае. Праз гэ та 

ро бяц ца роз ныя вы сновы», — кан ста та ваў Алег Гу лак.

Ад каз ва ю чы на пы тан нi жур на лiс таў, стар шы ня Бе ла рус-

ка га Хель сiнк ска га ка мi тэ та пад крэс лiў, што за раз вель мi 

важ на ства рыць умо вы для дыя ло гу. У лi ку пер шых кро каў, 

якiя трэ ба зра бiць, ён на зваў аба вяз ко вае вы зва лен не ўсiх 

за тры ма ных.

«Лю дзi па вiн ны ба чыць, што вы зва ля юць iх дзя цей, род-

ных», — ска заў Алег Гу лак.

«Мой га лоў ны за клiк — усiм быць мiр ны мi, каб усё за-

ста ва ла ся ў мiр ных рам ках, не звяр тац ца да гвал ту», — 

рэ зю ма ваў ён.

Па вод ле Бел ТА.

ПРА ЖЫЛ ЛЁ І НЕ ТОЛЬКІ

 У тэ му
У Бе ла ру сi бу дзе ство ра ны 
шкля ны хол дынг

Рус лан ПА РХА МО ВIЧ, мi нiстр ар хi тэк ту-

ры i бу даў нiц тва, вы сту па ю чы з дак ла дам, 

па ве да мiў, што пры рост ва ла вой да баў ле най 

вар тас цi па сек та ры за шэсць ме ся цаў го да 

склаў 6 %. За бяс пе ча на су ад ня сен не ся рэд-

ня га кош ту ад на го квад рат на га мет ра жыл ля 

i на мi наль на га ся рэд ня ме сяч на га за роб ку на 

ўзроў нi 0,86. Па сло вах мi нiст ра, ся рэд нi за ро-

бак бу даў нi ка ў кра i не — 1309 руб лёў, тэмп рос-

ту ў па раў на ннi з мi ну лым го дам — 115 %. Па

вы нi ках паў год дзя ўве дзе на ў экп лу а та цыю 

1 мiль ён 774 ты ся чы «квад ра таў» жыл ля.

По тым ужо ў раз мо ве з жур на лiс та мi ён 

да даў, што аб мер ка ва ны пы тан нi па этап на га 

па ве лi чэн ня бу даў нiц тва жыл ля на пя цi год-

ку — i арэнд на га, i для шмат дзет ных, i элек-

тар жыл ля.

Па сло вах мi нiст ра, амаль ус ту пi ла ў дзе ян-

не iпа тэ ка. Указ аб та кiм вi дзе крэ ды та ван ня 

быў пры ня ты ў кра са вi ку, i ён ус ту пае ў сi лу 

пас ля шасці ме ся цаў з дня апуб лi ка ван ня.

«Акра мя гэ та га рых ту ец ца ўказ па жыл лё вых 

бу даў нi чых збе ра жэн нях. Вось-вось ён бу дзе 

ўне се ны на раз гляд. Тут цэ лы комп лекс нар ма-

тыў ных да ку мен таў, якiя ўжо прай шлi, i яшчэ 

шэ раг да ку мен таў рых ту ец ца да раз гля ду i пры-

няц ця», — па ве да мiў Рус лан Па рха мо вiч.

Ён за явiў, што на на ра дзе бы лi раз гле джа-

ны пы тан нi па ства рэн нi бу даў нi ча га шкля но га 

хол дын га. У най блi жэй шы час бу дзе пра во-

дзiц ца ак тыў ная ра бо та па яго ства рэн нi.

Больш пад ра бяз на пра гэ та рас ска заў 

Юрый СКРЫП КО, ге не раль ны ды рэк тар 

Гро дзен ска га шкло за во да: «Аб мяр коў ва ла-

ся пы тан не аб ства рэн нi ў Бе ла ру сi шкля но га 

хол дын га. Ёсць ста ноў чыя пры кла ды i вы дат-

ны эфект ад аб' яд нан ня».

На яго дум ку, га лоў ная ка рысць ад но вай 

фор мы — аб' ядан не кам пе тэн цый.

Не каль кi га доў та му Гро дзен скi шкло за вод 

быў аб' яд на ны з та кiм жа прад пры ем ствам у 

па сёл ку Ялi за ва. «Здзел ка бы ла рэ за нанс-

ная. Прай шло два га ды, i ўсе за да во ле ныя, 

аб мя ня лi ся во пы там, ста лi тан ней куп ляць 

сы ра вi ну, лепш пра да ваць сваю пра дук цыю. 

Усё гэ та да зво лi ла па вы сiць эфек тыў насць у 

ра зы», — звяр нуў ува гу Юрый Скрып ко.

Раз гляд ра шэн ня аб хол дын гу ўжо на фi-

наль най ста дыi, i ён бу дзе ство ра ны, па сло вах 

ген ды рэк та ра, у най блi жэй шы час.

Га ра ды-спа да рож нi кi — 
пi я не ры

Кi раў нi ка дзяр жа вы пра iн фар ма ва лi аб вы-

ка нан нi яго да ру чэн няў па ак ту а лi за цыi пла наў 

га ра доў-спа да рож нi каў Сма ля вiч, Ру дзен ска i 

Фа нi па ля.

Як па ве да мiў жур на лiс там ды рэк тар Бел-

НДIП го ра да бу даў нiц тва Аляк сандр ХIЖ НЯК, 

ад па вед ныя пра ек ты га то выя да гра мад ска-

га аб мер ка ван ня, экс пер тыз, уз гад нен няў i 

прад стаў лен ня кi раў нi ку дзяр жа вы на за цвяр-

джэн не. Ге не раль ныя пла ны ас тат нiх га ра-

доў-спа да рож нi каў бу дуць ак ту а лi за ва ныя ў 

на ступ ным го дзе.

«Раз мо ва iдзе аб тым, што раз вi ваць трэ ба 

не толь кi жыл лё вае бу даў нiц тва, але i ства-

раць умо вы, каб у лю дзей бы лi ра бо чыя мес-

цы. У пры ват нас цi, Сма ля вi чы зна хо дзяц ца ў 

звяз цы з iн дуст ры яль ным пар кам «Вя лi кi ка-

мень» — на ту раль на, лю дзi бу дуць пра ца ваць 

там. У Ру дзен ску раз вi ва ец ца буй ны iн вес ты-

цый ны пра ект БНБК, та му ў гэ тым го ра да бу-

даў нi чым пра ек це пры ня та ра шэн не аб фар-

мi ра ван нi пра мыс ло ва га пар ка «Ру дзенск» на 

пры лег лых тэ ры то ры ях. У Фа нi па лi ак тыў на 

бу дзе раз вi вац ца тэ ры то рыя Сва бод най эка-

на мiч най зо ны «Мiнск» учас так Фа нi паль», — 

пра iн фар ма ваў Аляк сандр Хiж няк.

Гэ тыя га ра ды — свое асаб лi выя пi лот ныя 

пра ек ты, пра цяг нуў ды рэк тар прад пры ем-

ства.

Акра мя та го, кi раў нiк дзяр жа вы пад тры маў 

пра па но ву аб па вы шэн нi ста ту су ар хi тэк та-

раў у Бе ла ру сi, аб ума ца ван нi гэ тай служ бы 

з на ступ ным пад па рад ка ван нем Мi нiс тэр ству 

ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тва.

«Раз вi ваць га ра ды па вiн ны пра фе сi я на лы. 

У пры ват нас цi, у на сель нiц тва вя лi кая ма са 

пы тан няў па ар хi тэк тур ным аб лiч чы га ра доў, 

бу даў нiц тве: дзесь цi бу ду ем вы сот нае жыл лё 

ў ся дзiб ным, дзе гэ та аб са лют на ды са нуе з 

ака ля ю чай за бу до вай, i гэ тай да лей», — рас-

тлу ма чыў ён не аб ход насць удзе лу кi раў нi ка 

дзяр жа вы ў раз вiц цi ай чын най ар хi тэк тур най 

служ бы.
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