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ЦЯП ЛО 
АД ШЭ РЫХ СЦЁ КАЎ
У Грод не па бу да ва ны дом, які сам ся бе аба грэе

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця са ма га су час на-
га энер га эфек тыў на га шмат па вяр хо ві ка прай шла з 
удзе лам ві цэ-прэм' е ра Ана то ля КА ЛІ НІ НА, па ста ян на га 
прад стаў ні ка Пра гра мы раз віц ця ААН у Бе ла ру сі Са на кі 
СА МА РА СІН ХІ, мяс цо вых улад і бу ду чых жы ха роў.

На ва сё ла мі ў но вым до ме па ву лі цы Дзяр жын ска га ста нуць 
500 гро дзен цаў. Мно гія з іх са бра лі ся на цы ры мо нію ад крыц ця, 
дзе атры ма лі пісь мо вую ін струк цыю, як пра віль на ка рыс тац ца 
сва і мі ква тэ ра мі. А іх у но вым до ме роў на 120. Жы ха роў па-
пя рэ дзі лі — дом бу дзе на кант ро лі не толь кі ў прад пры ем ства 
«Грод на жыл буд», якое ўзво дзі ла бу ды нак, але і ў ка му наль най 
служ бы. У штат ЖЭ Са спе цы яль на для аб слу гоў ван ня но ва га 
аб' ек та ўвод зяц ца па са ды ін жы не ра і элект ры ка.

Но вы дом лі та раль на на шпі га ва ны скла да ны мі тэх на ла-
гіч ны мі на він ка мі, якія звя за ны з эка но мі яй энер гіі. Пра ект 
рас пра ца ва ны та кім чы нам, каб мак сі маль на вы ка рыс таць 
пад зем нае цяп ло, шэ рыя сцё кі (ка на лі за цыю), цяп ло га рад ско-
га ка лек та ра. Уста ноў ле на сіс тэ ма рэ ку пе ра цыі, якая да зво-
ліць аба грэць дом без пад клю чэн ня цэнт раль на га ацяп лен ня 
на ват у шас ці гра дус ныя ма ра зы. Жы ха ры змо гуць рэ гу ля ваць 
тэм пе ра ту ру па вет ра са ма стой на. А ў кра нах па ста ян на бу-
дзе га ра чая ва да, не за леж на ад се зон на га ад клю чэн ня. Пры 
гэ тым рас ход цеп ла вой энер гіі змен шыц ца ў тры ра зы. Жы ха-
рам абя ца юць зні жэн не пла ты за ацяп лен не на 60—80 руб лёў 
у год. Эка но мія прад ба чыц ца і па элект ра энер гіі — на фа са дзе 
до ма і на да ху ўста ноў ле на 300 со неч ных па не ляў.

Ана толь Ка лі нін пад крэс ліў, што жыл лё — га лоў нае ў 
са цы яль най па лі ты цы Бе ла ру сі:

— Што год у кра і не ўво дзіц ца больш за ча ты ры міль ё ны 
квад рат ных мет раў жыл ля. Па да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа-
вы вя дзец ца лі нія па зні жэн ні яго са бе кош ту. Да кан ца го да 
мы па він ны вый сці на ўзро вень кош ту ад на го квад рат на га 
мет ра жыл ля, якое ўво дзіц ца з дзярж пад трым кай, роў ны 
ся рэд няй за ра бот най пла це па кра і не.

Ця пер 60% но ва бу доў ляў ўзво дзіц ца з пры мя нен нем 
энер га эфек тыў ных тэх на ло гій, па ве да міў на ўра чыс тай 
цы ры мо ніі ві цэ-прэм' ер.

Грод на ўжо мае во пыт уз вя дзен ня энер га эфек тыў на га 
до ма. Ён зна хо дзіц ца по бач з но вым і па бу да ва ны во сем га-
доў та му. На той мо мант дом быў тэх на ла гіч на пра грэ сіў ным, 
бо да зво ліў у 15—20 ра зоў зні зіць спа жы ван не цяп ла. Но вы 
жы лы аб' ект мае яшчэ больш оп цый, за зна чыў на мес нік стар-
шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір ДЗЯШ КО:

— Ка лі дом пер ша га па ка лен ня спа жы ваў амаль 
40 кВт/г на куб. м, то ў до ме дру го га па ка лен ня гэ ты па-
каз чык скла дае 15. Маг чы ма, га доў праз 10 усё жыл лё вае 
бу даў ніц тва бу дзе та кім.

Па куль «ра зум ныя да мы» дру го га па ка лен ня мож на на-
зваць экс пе ры мен таль ны мі. Іх па бу да ва на ўся го тры — у 
Ма гі лё ве, Мін ску і цяпер у Грод не. Гэ та пра ект рэа лі за ва ны 
з да па мо гай Пра гра мы раз віц ця ААН (ПРА АН) Дэ парт амен-
там па энер га эфек тыў нас ці Дзярж стан дар ту і Мі ніс тэр ствам 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі. Так, на срод кі ПРА АН, 
а гэ та 850 тыс. до ла раў, уста ноў ле на энер га эфек тыў нае 
ін жы нер нае аб ста ля ван не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by



ВЫ РА ШЫЦЬ ПРАБ ЛЕ МЫ НА МЕС ЦАХ
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг вае на пла на вай асно-

ве ажыц цяў ляць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян у рэ гі ё нах. 
Гэ тая ра бо та да зва ляе не толь кі да ве дац ца і вы ра шыць 
іс ну ю чыя пы тан ні, якія тур бу юць гра ма дзян, але і не па-
срэд на ажыц ця віць ма ні то рынг сі ту а цыі на мес цах.

На гэ тым тыд ні пры ёмы прой дуць у Ві цеб скай і Брэсц-
кай аб лас цях, а так са ма ў Мін ску па на ступ ным гра фі ку:

24 мая з 9.00 да 12.00

КА ЛІ НІН Ігар Іва на віч — на чаль нік ад дзе ла ана лі зу і 
кант ро лю га лоў на га ўпраў лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра-
ма дзян і юры дыч ных асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та (мес ца 
пры ёму — ад мі ніст ра цыя Фрун зен ска га ра ё на г. Мін ска);

25 мая з 14.00 да 16.00

КАР ПЯК Ула дзі мір Ва лян ці на віч — па моч нік Прэ зі-
дэн та, ін спек тар па г. Мін ску (мес ца пры ёму — ад мі ніст-
ра цыя За вод ска га ра ё на г. Мін ска);

26 мая з 10.00 да 13.00 (мес ца пры ёму — Ваў ка выс-
кі рай вы кан кам), з 15.30 да 18.30 (мес ца пры ёму — 
Зэ львен скі рай вы кан кам)

ШЛЫК Ры гор Іва на віч — на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та;

27 мая з 08.30 да 11.30
ШЛЫК Ры гор Іва на віч — на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 
асоб Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та (мес ца пры ёму — Сло-
нім скі рай вы кан кам).

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў па 
ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка наў чых 
ка мі тэ таў і ад мі ніст ра цый ра ё наў г. Мін ска (За вод скі ра-
ён — 2951581, Фрун зен скі ра ён — 2072158).

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

шэ раг ра бо чых су стрэч. 

Клю ча выя тэ мы: ап ты мі за цыя 

і за да чы на блі жэй шую 

перс пек ты ву для кож най 

кан крэт най сфе ры.

З ак цэн там на кад ры
Пад час су стрэ чы з кі раў ні ком Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ляй Ка ча на-
вай Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзняў шэ раг 
тэм. Пер шай ся род іх ён на зваў ап ты мі-
за цыю дзяр жаў на га апа ра ту.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, да 
ап ты мі за цыі ні я ка га па вы шэн ня зар пла-
ты ў дзярж апа ра це «ні на ёту не па він на 
быць і не бу дзе. Мы пра гэ та ўмо ві лі ся. 
Дру гое пы тан не — дэ бю ра кра ты за цыя. 
Па ра ўжо вам пры сту паць да гэ та га пы-
тан ня. Гэ ты пра цэс так са ма не па він ны 
ўпус каць».

Удзя ліў ува гу кі раў нік кра і ны і раз-
ня во лен ню дзе ла вой іні цы я ты вы. Ён 
па ці ка віў ся, ка лі бу дуць пад рых та ва-
ны ад па вед ныя да ку мен ты. На тал ля 
Ка ча на ва па ве да мі ла, што пра цэс іх аб-
мер ка ван ня ўжо скон чыў ся.

Яшчэ ад на тэ ма, якую ўзняў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час раз мо-
 вы — пе ра фар ма та ван не ў сфе ры спор-
ту. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, па ві-
нен быць глы бо кі ана ліз тых пра цэ саў, 
якія ад бы ва юц ца ў на шым спор це. Ён 
да ру чыў На тал лі Ка ча на вай гэ тае пы-
тан не ўзяць пад кант роль:

— Гэ та га лоў нае ідэа ла гіч нае пы тан-
не, мы ні ко лі гэ та га не ха ва лі. Га лоў ная 
ідэа ло гія — гэ та спорт, бо спар тыў ныя 
спа бор ніц твы гля дзяць міль ё ны. Нех та 
адзін від спор ту, нех та — дру гі. Але гэ та 
ўздзе ян не на лю дзей. Ка лі дрэн на гу ляе 
ка ман да — та кі і на строй у лю дзей, доб-
ра — гэ та на тхняе лю дзей.

Звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт і на кад ра-
выя пы тан ні. Ён пад крэс ліў, што гэ та 
га лоў ныя пы тан ні Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та:

— Ня даў на аб ра лі Ся мё на Ба ры са ві ча 
Ша пі ру кі раў ні ком Фе дэ ра цыі (Фе дэ ра-
цыі ха кея — Заўв. аўт.)... Вель мі вя лі кую 
ра бо ту прый дзец ца пра вес ці. Я пра сіў, 
каб яго па пя рэ дзі лі, што ў на груз ку мы 
яму да дзім буй ное дзяр жаў нае да ру чэн-
не, ней кі вы ра жам блок для кант ро лю. 
Во пыт яго трэ ба вы ка рыс тоў ваць.

Асоб ным бло кам аб мяр коў ва лі ся 
ме ра пры ем ствы на ўзроў ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы:

— Мы па ЖКГ па він ны на ўзроў ні кі-
раў ні ка дзяр жа вы раз гле дзець пы тан ні 
і па ста віць кроп ку, мы па він ны яшчэ 
раз вяр нуц ца да пы тан няў бу даў ніц-
тва. Маг чы ма, мы па він ны па вёс цы 
пра вес ці буй ное ме ра пры ем ства, па 
аду ка цыі. Гэ та зна чыць, пяць-шэсць 
ме ра пры ем стваў мы па він ны пра вес ці 
на ўзроў ні Прэ зі дэн та, дзе рас ста віць 
усе кроп кі над «і». А гэ та са мыя та-
кія буй ныя ме ра пры ем ствы, з вя лі кім 
удзе лам лю дзей. Ну і ме ра пры ем ствы 
мен шыя — на кшталт спар тыў на га, па 
раз ня во лен ні дзе ла вой ак тыў нас ці — 
гэ та так са ма бу дзе з мен шай коль кас-
цю лю дзей, але мы пуб ліч на па він ны 
па ста віць кроп кі над «і» і ў гэ тых пра-
цэ сах. Гэ та ўжо ра бо та Прэ зі дэн та, яе 
пла на ван не...

Су вя зі ўнут ры
і за мя жой

Учо ра Прэ зі дэнт пры няў так са ма з 
дак ла дам стар шы ню След ча га ка мі тэ та 
Іва на На ске ві ча.

— На мі ну лым тыд ні з дак ла да мі 
ў мя не бы лі прад стаў ні кі на ша га сі ла во га
бло ка, —зга даў кі раў нік кра і ны. — Я ім 
за да ваў га лоў ныя пы тан ні — як у нас 
раз ві ва юц ца па дзеі пас ля рэ фор мы 
пра ва ахоў най сіс тэ мы. След чы ка мі тэт 
мы вы дзе лі лі. Спа дзя ю ся на тое, што 
след ства бу дзе не за леж ным, сум лен-
ным, прын цы по вым... Ці ад бы ло ся гэ та? 
Я вам прак тыч на ад рас ую тое ж пы-
тан не, што і ін шым сі ла ві кам, якія мне 
дак лад ва лі на мі ну лым тыд ні. Я ха чу 
мець аб' ек тыў ную ін фар ма цыю: што не 
атрым лі ва ец ца, мо жа, пад трым ка па-
трэб на ней кая.

Спы таў Аляк сандр Лу ка шэн ка і пра 
шэ раг кры мі наль ных спраў, якія зна хо-
дзяц ца на кант ро лі ў Прэ зі дэн та. Асоб на 
раз мо ва зай шла пра су пра цоў ніц тва 
з за меж ны мі ка ле га мі. Кі раў нік дзяр-
жа вы па пра сіў не губ ляць ад но сін са 
След чым ка мі тэ там Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, у пры ват нас ці з яго стар шы нёй 
Аляк санд рам Баст ры кі ным.

— У вас уста на ві лі ся, як я ра зу-
мею, ня дрэн ныя кан так ты у тым лі ку і 
з Фе дэ раль ным бю ро рас сле да ван няў 
Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, з імі трэ ба 
пад трым лі ваць ад но сі ны, та му што вы
бу дзе це па ста ян на пе ра ся кац ца, — 
за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да ру чыў Іва ну На ске ві-
чу аса біс та ра за брац ца з не пры ем най 
сі ту а цы яй, якая ад бы ла ся з Ле а ні дам 

Пянь коў скім, які ня даў на ўзна ча ліў Ар-
шан скі рай вы кан кам. Яна звя за на з 
дзе ян ня мі апе ра тыў ных служ баў у да-
чы нен ні да служ бо вай асо бы:

— Хто даў пра ва да ча ла ве ка, уз год-
не на га да пры зна чэн ня Прэ зі дэн там, 
уры вац ца ў дом? Бо для та го, каб пра-
ва ахоў ным ор га нам на ват вес ці ней кія 
рас сле да ван ні па ча ла ве ку, які ўва хо-
дзіць у кад ра вы рэ естр Прэ зі дэн та, па-
трэб на зго да Прэ зі дэн та. Ува рва лі ся, 
па ча лі неш та ўдак лад няць. Но вы ча ла-
век прый шоў пра ца ваць. Кляй мо на ім 
па ста ві лі. Ня доб ры сіг нал. Ма тэ ры я лы 
ўжо ёсць. Раз бя ры це ся. Мне па трэб на 
муж чын ская, са праўд ная ацэн ка гэ тай 
сі ту а цыі.

Праб ле мы рэ гі ё на 
пад кант ро лем

Пад час су стрэ чы з кі раў ні ком спра-
ва мі Прэ зі дэн та Вік та рам Шэй ма нам 
і па моч ні кам Прэ зі дэн та па агуль ных 
пы тан нях Мі ка ла ем Кор бу там Аляк-
сандр Лу ка шэн ка да ру чыў да кан ца 
го да іс тот на па леп шыць сі ту а цыю 
ў Ар шан скім ра ё не. Перш за ўсё не аб-
 ход на скан цэнт ра ваць на ма ган ні на 
раз віц ці га рад скіх прад пры ем стваў, 
бо Ор ша — ма гут ны пра мыс ло вы 
цэнтр:

— Яны ўсе па він ны быць ад ноў ле ны, 
і лю дзі па він ны там пра ца ваць. Яны ўсім 
нам па трэб ныя, яны ўсе вы пус ка юць 
пра дук цыю, якая нам па трэб на. Урад 
па ві нен пры няць ра шэн не і ажыц ця віць 
гэ тыя ме ры, на пра ця гу го да (мак сі мум 
паў та ра) іх скон чыць. Але ў гэ тым го дзе 
важ на па леп шыць сі ту а цыю ў Ор шы. Гэ-
та пры вя дзе да вы ра шэн ня трох асноў-
ных са цы яль ных пы тан няў: за ня тас ці,
за ра бот най пла ты, яшчэ ада б'ец ца 
на цэ на ўтва рэн ні.

У ад наў лен ні ма юць па трэ бу і ін шыя 
на се ле ныя пунк ты ра ё на, у пры ват-
нас ці Ба рань і Бал ба са ва. Тут так са ма 
не аб ход на пры вес ці ў па ра дак прад-
пры ем ствы і даць лю дзям маг чы масць 
пра ца ваць. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў 
Вік та ру Шэй ма ну ўзяць гэ тыя пы тан ні 
на аса біс ты кант роль.

Аб мяр коў ва ла ся так са ма і ства рэн-
не на ба зе Ар шан ска га ра ё на сель ска-
гас па дар ча га хол дын га і ма дэр ні за цыя 
ў гэ тай су вя зі па сёл ка Ко пысь. Гэ тыя 
пы тан ні ста нуць зо най ад каз нас ці 
Мі ка лая Кор бу та.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

АД РАЗ НЯ ВО ЛЕН НЯ БІЗ НЕС-ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ 
ДА ІДЭА ЛО ГІІ ПРАЗ СПОРТ

Трамп: тэ ра рыс ты па кла ня юц ца не Бо гу, 
а смер ці

Тэ ра рыс ты ша ну юць не Бо-
га, а смерць, за явіў на ара ба-
іс ла ма-аме ры кан скім са мі це 
ў Эр-Ры я дзе прэ зі дэнт ЗША 
До нальд Трамп, за кра на ю чы 
пы тан не між на род най ба раць-
бы су праць тэ ра рыз му.

«Ка лі вы вы бі ра е це шлях тэ ро ру, то ва ша жыц цё бу дзе 
пус тым, яно бу дзе ка рот кім», — ска заў ён. «Гэ та не ба раць-
ба па між роз ны мі ве ра выз нан ня мі, гэ та ба раць ба па між 
зла чын ца мі-вар ва ра мі, якія спра бу юць зні шчыць жыц цё», — 
ска заў аме ры кан скі кі раў нік.

Прэ зі дэнт ЗША так са ма за клі каў пе ра крыць фі нан са выя 
ка на лы, якія да зва ля юць «Іс лам скай дзяр жа ве» ганд ля ваць 
наф тай.

«Мы па він ны пе ра крыць фі нан са выя ка на лы, якія да-
зва ля юць ІД пра да ваць наф ту, да зва ляюць эк стрэ міс там 
пла ціць гро шы сва ім бай цам», — ска заў ён.

До нальд Трамп зна хо дзіц ца з ві зі там у Са удаў скай Ара віі, 
дзе бя рэ ўдзел у су стрэ чы на вы шэй шым уз роў ні Са ве та 
су пра цоў ніц тва араб скіх дзяр жаў Пер сід ска га за лі ва, у які 
ўва хо дзяць Сі рыя, Ка тар, Аман, Бах рэйн, ААЭ, Ку вейт.

Ра сія на ладж вае ган даль з КНДР, 
ня гле дзя чы на санк цыі

Маск ва, ня гле дзя чы на ўзмац нен не жорст кас ці між на род-
ных санк цый, па шы рае су пра цоў ніц тва з Пхень я нам. Ра сія 
пра дае КНДР ву галь і наф ту, па між абедз вю ма кра і на мі 
ад кры ты па ром ныя зно сі ны.

У пер шым квар та ле 2017 го да та ва ра аба рот па між Ра сі яй 
і Паў ноч най Ка рэ яй па вя лі чыў ся больш чым на 85 пра цэн таў 
у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

Са сту дзе ня па са ка вік та ва ра аба рот па між абедз вю ма 
кра і на мі склаў ка ля 32 млн до ла раў. Іль ві ная до ля ра сій скіх 
па ста вак у Паў ноч ную Ка рэю пры па дае на энер га нось бі ты. 
У пры ват нас ці, Маск ва экс пар та ва ла ў КНДР ка мен на га ву-
га лю на 22 млн до ла раў, бу ры ву галь — на 4,7 млн долараў 
і наф ты — на 1,2 млн до ла раў.

Вар та ад зна чыць, што пра да ваць Пхень я ну сы рую наф ту 
не за ба ро не на — санк цыі ААН рас паў сюдж ва юц ца толь кі на 
авія па лі ва, за вы клю чэн нем дзяр жаў най паў ноч на ка рэй скай 
авія кам па ніі Аіr Kоrуо. У сваю чар гу, экс парт КНДР у Ра сію 
за гэ ты пе ры яд склаў уся го 420 ты сяч до ла раў. У асноў ным 
гэ та пра дук ты хі міч най пра мыс ло вас ці і, што ці ка ва, ду ха выя 
му зыч ныя ін стру мен ты.

Лёг кія цы га рэ ты 
вы клі ка юць асаб лі ва агрэ сіў ны рак лёг кіх

Па пу ляр ныя сён ня лёг кія цы га рэ ты ака за лі ся асаб лі ва 
не бяс печ ны мі, та му што вы клі ка юць ад ну з са мых агрэ сіў-
ных фор маў ра ку лёг кіх — адэ на кар цы но му, га во рыц ца ў 
ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным у ча со пі се На цы я наль на га ін сты-
ту та ра ку.

Так зва ныя лёг кія цы га рэ ты ад роз ні ва юц ца ад звы чай-
ных тым, што ў іх філь тры зроб ле ны на бор дзі ра чак, якія 
спры я юць, як за яў ля юць вы твор цы, ачыст цы ды му ад смол, 
ні ка ці ну і ін шых кан цэ ра ге наў пе рад па пад ан нем у лёг кія. 
Праз гэ тыя дзі рач кі, па за дум цы ства раль ні каў, у ты ту нё вы 
дым трап ляе све жае па вет ра, якое «раз во дзіць» яго і ро біць 
менш не бяс печ ным.

«Ты ту нё выя кам па ніі чар го вы раз пад ма ну лі ўра чоў і кур-
цоў, пры му сіў шы іх ду маць, што па доб ныя цы га рэ ты больш 
бяс печ ныя для зда роўя. Атры ма ныя на мі да ныя па каз ва юць, 
што іс нуе цал кам вы раз ная су вязь па між гэ ты мі вен ты ля-
цый ны мі ад ту лі на мі і эпі дэ мі яй адэ на кар цы но мы ў апош нія 
два дзе ся ці год дзі», — за явіў Пі тэр Шылдс з уні вер сі тэ та 
шта та Агая ў Ка лам бу се (ЗША).

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ


