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УША НА ВА ЛІ 
ЛІ ДА РАЎ

Пра цаў ні кі АПК Гро дзен шчы ны ад зна чы лі 
аб лас ныя «Да жын кі» ў Смар го ні

Кож ны ра ён пры ехаў у ста лі цу аб лас ных «Да жы нак» з сім-

ва ліч ным сна пом, з іх быў скла дзе ны адзін трох мет ро вы 

сноп, які ўзвыш аў ся на цэнт раль най пло шчы. Пад час ура-

чыс тай цы ры мо ніі стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ пе ра вя заў сім вал ура джаю вы шы тым 

мяс цо вай май стры хай руч ні ком. А вось агуль ны «сноп» 

склаў амаль 1,5 міль ё на тон збож жа. Ме на ві та та кі ўра-

джай атры ма ны сё ле та ў рэ гі ё не.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ды рэк тар РУП «Буд тэх-

норм» Ігар ЛІ ШАЙ да даў, 
што да змен па він ны быць 
га то выя і інф ра струк ту-
ра, і гра ма дзя не. Пры ла да 
пад' ём на га ме ха ніз ма і яго 
экс плу а та цыя па тра бу юць 
да дат ко вых фі нан са вых 
вы дат каў і ра шэн няў. «Пе-
рад тым як уно сіць гэ тую 
нор му, пра во дзі лі шэ раг 
на рад, збі ра лі прад стаў ні коў 
Дзярж пра мнаг ля ду, Мін жыл кам га-
са, спе цы я лі за ва ных аб слу го вых 
ар га ні за цый. І гэ тае пы тан не бу дзе 
вы ра шац ца комп лекс на», — ска заў 
ён. У якас ці пры кла ду Ігар Лі шай 
пры вёў не вя лі кія на се ле ныя пунк-
ты, дзе не аб ход на за бяс пе чыць аб-
слу гоў ван не ліф та вай гас па дар кі. 
«Служ бы ні бы та га то выя, але па-
гля дзім, што з гэ та га атры ма ец ца ў 
рэ аль нас ці».

— На прык лад, бу ду ец ца дом у 
ра ён ным цэнт ры. Аб ста лёў ва ец ца 
ліф там. І ад ра зу паў стае пы тан не: 
а ку ды бу дзе вы во дзіц ца сіг нал? 
Зра зу ме ла, што ў Мін ску ство ра ны 
дыс пет чар скія служ бы. І ка лі ча-
ла век за тры маў ся, на ціс нуў кноп-
ку — там ад ка жуць і пры едуць на 
да па мо гу. А ў не вя лі кім на се ле ным 
пунк це, дзе ліф таў ні ко лі не бы ло, 
не аб ход на па ду маць, ку ды вы во-
дзіць сіг нал, хто і як хут ка змо жа 
ака заць да па мо гу. Бо нор му заў-
сё ды прос та ўнес ці. Як яе рэа лі за-
ваць — вось у чым пы тан не.

Акра мя та го, маг чы ма, гэ тай нор-
май бу дуць не за да во ле ныя не ка то-
рыя ін шыя ка тэ го рыі гра ма дзян, якія 
кож ную ка пей ку лі чаць. Бо, на прык-
лад, для трох па вяр хо ва га жы ло га до-
ма з ліф там кошт квад рат на га мет ра 
жыл ля бу дзе знач на вы шэй шы, чым 
ка лі б пад' ём най пры ла ды не бы ло.

Но вая нор ма бу дзе аба вяз ко вая. 
Акра мя но ва бу доў ляў, яна за кра не і 
да мы, якія рэ кан стру ю юц ца. Ча ка-
ец ца, што но ва ўвя дзен не ўвой дзе ў 
сі лу з са ка ві ка на ступ на га го да.

50 «квад ра таў» — 
мак сі маль ная 
ква тэ ра-сту дыя

А яшчэ ў на шай кра і не хут ка 
ўста но вяць больш жорст кія па тра-
ба ван ні да ква тэр са сва бод най пла-
ні роў кай. Гэ тая нор ма на кі ра ва на на 
па вы шэн не бяс пе кі бу дын каў.

Па сло вах Іга ра Лі шая, гэ тае 
пы тан не не ўрэ гу ля ва на. Бывае, 
улас ні кі ква тэр пры ра мон це па мяш-
кан няў уста лёў ва юць пе ра га род кі 
без улі ку іх уплы ву на кан струк цыю 
до ма. Не ўліч ва юц ца кры тэ рыі пад-
мур ка і пліт пе ра крыц цяў. Ця пер 
жа вяр та юц ца мі ні маль ныя па тра-
ба ван ні на гэ ты конт.

У прык лад спе цы я ліст пры вёў за-
меж ны во пыт, ка лі ў пра ект уно сяц-
ца ўсе не аб ход ныя ра шэн ні, а пры 
куп лі бу ду чыя но выя жыль цы ад-
маў ля юц ца ад асоб ных эле мен таў. 
Пры гэ тым апор ная здоль насць 
раз ліч ва ец ца пры поў ным кам плек-
це пе ра га ро дак. Пра ек ці роў шчык 
ра зу мее, як пе ра раз мяр коў ва ец ца 
на груз ка і ці мож на пры няць ад мо-
ву ад не ка то рых эле мен таў, бо гэ та 
не бяс печ на.

У пры ват нас ці, бу дзе аб ме жа ва-
ная пло шча ква тэр-сту дый, якія не 
змо гуць быць боль шыя за 50 квад-
рат ных мет раў. Вы зна ча ны мі ні-
мум аба вяз ко вых ра бот: на яў насць 
ста я ка ка на лі за цыі, аб ста ля ван не 
сан тэх ні кай ван най і ту а ле та, раз-
вод ка пра вод кі (без пад клю чэн ня 
кан крэт ных пры бо раў). Па сло вах 
спе цы я ліс та, ця пер на рын ку прад-

стаў ле ны ў тым лі ку ква тэ ры са 
сва бод най пла ні роў кай пло шчай 
100—180 «квад ра таў», дзе пад ве-
дзе на толь кі элект рыч насць да ўва-
ход ных дзвя рэй. Пас ля зда чы до ма 
ў экс плу а та цыю жы ха ры пе ра бу-
доў ва юць пра сто ру, у тым лі ку без 
да па мо гі спе цы я ліс таў. На ва сё лы 
дзяў буць сце ны, за во зяць то ны пяс-
ку і ін шых бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, 
та кім чы нам ства ра ю чы на груз ку на 
плі ты пе ра крыц цяў. «Усё ж та кі мы 
ў гэ тай дэ ма кра тыі зай шлі за над та 
да лё ка», — лі чыць экс перт.

Акра мя та го, пры сва бод най пла-
ні роў цы ван на мо жа зна хо дзіц ца над 
спаль няй су се да, якую пры пра ры-
ве ста я ка за лье. Змя нен не бу даў-
ні чых нор маў дасць маг чы масць 
па збег нуць та кіх сі ту а цый. Як ча со-
вае ра шэн не праб ле мы рых ту ец ца 
ін фар ма цый ны ліст на за каз чы каў 
і пра ект ныя ар га ні за цыі, дзе га во-
рыц ца аб вяр тан ні мі ні маль ных па-
тра ба ван няў. Су раз моў ца не лі чыць, 
што нор ма не га тыў на ада б'ец ца на 
рын ку та ко га жыл ля. Гэ та ас но ва для 
пе ра хо ду на ад маў ляль ныя ра бо ты, 
якія ра ней, па сут нас ці, і бы лі.

33 нор мы, 
а ўся го — ка ля 70

Воль га Ве ра мей ад зна чы ла, што 
да кан ца го да ў мі ніс тэр стве бу дзе 
да дат ко ва за цвер джа на яшчэ 26 бу-
даў ні чых нор маў. Як вя до ма, пер-
шыя сем на бы лі сі лу ў ліс та па дзе. 
Ас тат нія бу дуць да пра ца ва ныя да 
па чат ку но ва га го да.

— Ця пер яны на кі ра ва ны на пра-
ва вую экс пер ты зу. Гэ тыя нор мы да-
ты чац ца бяс печ най экс плу а та цыі 
бу дын каў, у тым лі ку ін жы нер ных 
ка му ні ка цый, рас пра цоў кі пра ек таў 
па клю ча вых ін жы нер ных збу да ван-
нях — мас тах і тру бах. Яны бу дуць 
уве дзе ныя ў дзе ян не з 1 лю та га 
2020 го да, — ад зна чы ла на чаль нік 
упраў лен ня.

Уся го ў бу даў ніц тве бу дзе ўжы-
вац   ца мак сі мум 65—70 спе цы яль-
ных нор маў. Іх пла ну юць за цвер дзіць 
на ле та. Як рас тлу ма чыў Ігар Лі шай, 
на сён няш ні дзень ужо вя до ма пра 
62 бу даў ні чыя нор мы, якія пад рых-
тоў ва лі ся Мі ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва. На яго по гляд, згод на 
з 217-м Ука зам Прэ зі дэн та спе цы я-
ліс ты мі ніс тэр ства па він ны пе ра гле-
дзець пра па но вы ўсіх дзярж ор га наў 
па змя нен ні іх ве да мас ных да ку мен-
таў, якія па він ны ўклю чыць у бу даў-
ні чыя нор мы. Та му што і ў МНС, і 
ў Мі нэ нер га, і ў Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя бы лі свае да ку мен ты, якія 

па шы ра лі ся ра ней на пра-
ек та ван не бу дын каў і збу да-
ван няў. Кан чат ко вая за да ча 
экс пер таў ця пер — са браць 
гэ тыя па тра ба ван ні і зра зу-
мець, што трэ ба ўклю чыць 
у аба вяз ко выя нор мы. Та му 
коль касць да ку мен таў яшчэ 
кан чат ко ва не вы зна ча на.

Што 
не за ба ро не на, 
тое мож на

Увя дзен не бу даў ні чых нор маў 
істот на спрос ціць увя дзен не но вых 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў і су час ных 
тэх на ло гій. Гэ та ад бу дзец ца та му, 
што ў сфе ры бу даў ніц тва жыл ля не 
бу дзе кан крэт ных аб' ём на-пла ні ро-
вач ных кан струк тыў ных ра шэн няў, 
аба вяз ко вых прад пі сан няў, якія вы-
клі ка юць на ра кан ні як ар га ні за цый, 
так і гра ма дзян.

Ця пер бу дуць толь кі па ра мет ры 
бяс пе кі. Ка лі тэх на ло гія, буд ма тэ-
ры ял іх за бяс печ ва юць, зна чыць, 
яны мо гуць ужы ва цца. На прык лад, 
на рын ку з'я ві ла ся цэг ла, якая ў 
ра зы пе ра вы шае па ме рам стан-
дарт ны пра дукт і ўклад ва ец ца як 
кан струк тар.

Нор мы ак ту аль ныя і для ін ды ві-
ду аль на га жыл лё ва га бу даў ніц тва. 
Мэ та но ва ўвя дзен няў — зра біць 
тэх ніч ныя ра шэн ні та кі мі, каб у гра-
ма дзя ні на і пра ект най ар га ні за цыі 
бы ла маг чы масць па бу да ваць ква-
тэ ру і дом сва ёй ма ры. Воль га Ве ра-
мей на га да ла, што ў кра і не ство ра-
ны фонд пра ект най да ку мен та цыі, 
у тым лі ку ма ла па вяр хо вай за бу-
до вы. Да слаў шы за пыт, мож на за 
пла ту атры маць га то вы пра ект, які 
прай шоў экс пер ты зу.

— На ша кра і на зна хо дзіц ца на 
важ ным пе ра лом ным эта пе ў да чы-
нен ні да тэх ніч на га нар мі ра ван ня 
ў сфе ры бу даў ніц тва, — ад зна чыў 
Ігар Лі шай. — Указ № 217 дак лад на 
вы зна чыў, хто мае пра ва ўста наў лі-
ваць па тра ба ван ні да пра ек та ван-
ня, бу даў ніц тва бу дын каў і збу да-
ван няў, — ра ней гэ та за ка на даў ча 
не бы ло ўрэ гу ля ва на: кож ны ор ган 
дзярж кі ра ван ня ў рам ках сва ёй 
кам пе тэн цыі мог пры маць тэх ніч-
ныя нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты, 
якія на сі лі аба вяз ко вы ха рак тар. 
Уз ні ка лі пра ва выя ка лі зіі, ка лі ў да-
чы нен ні да ад на го аб' ек та, тэх ніч-
на га ра шэн ня дзей ні ча ла не каль кі 
да ку мен таў.

Па ра лель на з рас пра цоў кай бу-
даў ні чых нор маў рых ту юц ца бу даў-
ні чыя пра ві лы. «Мы на цэ ле ныя на 
тое, каб спа чат ку зра біць бу даў ні-
чыя нор мы. Але ў тых вы пад ках, 
ка лі яны не мо гуць іс на ваць без бу-
даў ні чых пра ві лаў, апош нія бу дуць 
пры мац ца ад на ча со ва. Цал кам пе-
ра пра ца ваць да ку мен ты пла ну ем у 
2021—2022 га дах. Да гэ та га мо ман-
ту дзей ні ча юць тэх ніч ныя ко дэк сы 
ўста ноў ле най прак ты кі (ТКП) — іх 
больш за 300. Мяр ку ец ца іх па этап-
ная ад ме на», — па тлу ма чыў Ігар 
Лішай.

Сяр гей КУР КАЧ.

МА ЛА ПА ВЯР ХО ВЫЯ ДА МЫ 
АБ СТА ЛЮ ЮЦЬ ЛІФ ТА МІ

 Да рэ чы
У Бе ла ру сі Ука зам ад 5 чэр ве ня 2019 го да № 217 уве дзе ны но выя ві ды 

тэх ніч ных нар ма тыў ных пра ва вых ак таў — бу даў ні чыя нор мы і пра ві лы. 
Бу даў ні чыя нор мы Бе ла ру сі (БНБ) — гэ та па тра ба ван ні ў га лі не бяс пе кі 
бу дын каў і збу да ван няў, пры зна ча ныя для аба вяз ко ва га пры мя нен ня. 
Бу даў ні чыя пра ві лы Бе ла ру сі (БПБ) — спо са бы да сяг нен ня бу даў ні чых 
нор маў. Пры мя няц ца БПБ бу дуць на доб ра ах вот най асно ве.

Тэх ніч ныя нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты ін шых дзяр жаў ных ор га наў у 
част цы, што ўста наў лі вае аба вяз ко выя па тра ба ван ні пры пра ек та ван ні 
і бу даў ніц тве аб' ек таў, пад ля га юць пры знан ню стра ціў шы мі сі лу пас ля 
ўвя дзен ня ў дзе ян не БНБ і БПБ. Для пра ект най да ку мен та цыі, якая зна хо-
дзіц ца ў ста дыі рас пра цоў кі, і аб' ек таў, бу даў ніц тва якіх распа ча та да ўвя-
дзен ня ў дзе ян не нор маў і пра ві лаў, пра ду гле джа ны пе ра ход ны пе ры яд.

Са мая важ ная част ка свя-
та — гэ та, вя до ма, цы ры мо нія 
ўша на ван ня най леп шых пра-
цаў ні коў аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су. Яны са праў ды за-
слу гоў ва юць удзяч нас ці, бо бяз-
меж на лю бяць род ную зям лю 
і пра цу юць на агуль ны вы нік. 
Ме на ві та та кія сло вы бы лі ад-
ра са ва ны ра бот ні кам АПК у 
він ша валь ным ліс це Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

«Аг ра ры яў не здар ма на зы-
ва юць сол лю зям лі. Вы аб ра лі 
сва ёй пра фе сі яй цяж кую, але 
па чэс ную ся лян скую пра цу. Вы-
ні ка мі гэ тай пра цы ба га цее на-
ша Бе ла русь», — ад зна ча ец ца 
ў він ша ван ні.

Кі раў нік кра і ны вы ка заў 
упэў не насць, што аг ра пра мыс-
ло вы комп лекс Гро дзен шчы ны 
здоль ны і на да лей па спя хо ва 
вы ра шаць важ ныя за да чы, якія 
ста яць пе рад воб лас цю, пе ра-
да ваць тра ды цыі но вым па ка-
лен ням пра цаў ні коў вёс кі і ня-
стом на пра ца ваць на ка рысць 
Бе ла ру сі і яе на ро да.

Ня гле дзя чы на вы пра ба ван-
ні на двор' ем, вы ні кі сель ска гас-
па дар ча га го да мож на лі чыць 
уда лы мі. Прык лад па ка за лі пры-
зна ныя «кі ты» рэ гі ё на. Больш 
за 70 цэнт не раў з гек та ра збож-
жа вых і зер не ба бо вых са бра лі 
аг ра рыі вы твор ча га ка а пе ра ты-
ва імя В. І. Крам ко Гро дзен ска га і 
СВУ «Пра та саў шчы на» Шчу чын-
ска га ра ё наў. Доб ра спра ца ва лі ў 
воб лас ці і па ін шых куль ту рах. На-
прык лад, у рэ гі ё не са бра на 35 % 
ад уся го аб' ёму цук ро вых бу ра коў, 
якія вы рошч ва юц ца ў кра і не.

Са мым ты ту ла ва ным мож на 
на зваць Гро дзен скі ра ён, які стаў 
лі да рам у аб лас ным спа бор ніц тве 
па ўбор цы збож жа вых і зер не ба-
бо вых, па на рых тоў цы кар моў і ў 
жы вё ла га доў лі. Дру гое мес ца ся-
род хле ба ро баў за няў Ка рэ ліц кі 
ра ён, трэ цяе — Бе рас та віц кі.

— На ша кра і на пад трым лі-
вае курс на раз віц цё аграр най 
га лі ны, — ад зна чыў пад час ура-
чыс тай цы ры мо ніі мі ністр сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня 

Бе ла ру сі Ана толь ХАЦЬ КО. — 
Сён ня на ват цяж ка ўя віць, што 
ў 90-я га ды быў дэ фі цыт пра-
дук таў хар ча ван ня. А ця пер на 
экс парт па стаў ля ец ца сель гас-
пра дук цыі больш чым на пяць 
міль яр даў руб лёў, пры гэ тым 
па стаў кі ідуць амаль у сто кра-
ін све ту. На ша пра дук цыя за па-
тра ба ва на на за меж ных рын ках, 
яна вы со кай якас ці, ад па вя дае 
су свет ным стан дар там.

Ана толь Хаць ко ўру чыў Га-
на ро вую гра ма ту Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, га на ро выя 
гра ма ты Са ве та Мі ніст раў, Мі-
ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
кі раў ні кам сель гас прад пры ем-
стваў, спе цы я ліс там, най леп шым 
ра бот ні кам га лі ны. За слу жа ныя 
ўзна га ро ды атры ма лі амаль 
200 пра цаў ні коў аг ра пра мыс ло-
ва га комп лек су воб лас ці.

Да рэ чы, пад час фес ты ва лю 
бы лі пра цяг ну ты тра ды цыі, якія 
скла лі ся на аб лас ных «Да жын-
ках» у па пя рэд нія га ды. Гэ та 
і кон курс ка ра ва яў, і свя та на 
пад вор ках, і дэ гус та цыя на цы я-
наль ных страў, і кон курс на са-
мую вя лі кую га род ні ну, і кір маш 
май строў... Але з'я ві лі ся і но выя 
«фіш кі». Упер шы ню ў Смар го ні 
раз мяс ціў ся кан такт ны заа парк 
сель ска гас па дар чых жы вёл, 
а так са ма эт на гра фіч ны му зей 
пад ад кры тым не бам. Вы сту пі лі 
з па ка заль най пра гра май кі но-
ла гі са сва і мі га да ван ца мі.

Без умоў на, свя та за пом ніц ца 
мно гім, хто там па бы ваў. Але 
за ста нец ца і тое, што бу дзе на-
гад ваць пра фес ты валь у Смар-
го ні кож на му, хто прой дзе па пе-
шым буль ва ры го ра да. Да свя та 
«Да жын кі-2019» тут уста ля ва лі 
ка ля 20 драў ля ных ла вак з ка-
ва ным ажур ным аздаб лен нем. 
Кож ная з іх ад зна ча на гер бам 
ад на го з ра ё наў Гро дзен шчы ны. 
Гэ та па да ру нак ста лі цы фес ты-
ва лю ад воб лас ці.

Пла ну ец ца, што на ступ ныя 
аб лас ныя «Да жын кі» бу дзе 
пры маць го рад-спа да рож нік 
Грод на — Скі дзель.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ка лей да скоп Не рас ста ну ся 
са смарт фо нам!

Ма біль ны апе ра тар МТС пра ана лі за ваў ак тыў насць аба-

не нтаў, па лі чыў шы коль касць зван коў, СМС і ін тэр нэт-

тра фі ку на пра ця гу су так. Вы свет лі ла ся, што ра ней за 

ўсіх па чы на юць дзень у Дуб ро вен скім ра ё не, а паз ней 

за ўсіх кла дуц ца спаць у По лац кім. У топ-5 ра ё наў з аба-

нента мі-жаў ру ка мі па тра пі лі так са ма Лёз нен скі, Ра сон скі, 

Га ра доц кі і Бе рас та віц кі.

Па ста тыс ты цы, пік ак тыў нас ці вы ка ры стан ня ін тэр нэ ту ў Бе-
ла ру сі пры па дае на пе ры яд з 11 да 12 га дзін. Ус плёск тэ ле фон-
ных раз моў і ад праў кі СМС ад бы ва ец ца з 17 да 18 га дзін. «Ці хая 
га дзі на» ў Бе ла ру сі, ка лі боль шасць аба не нтаў ад па чы ва юць ад 
га джэ таў, доў жыц ца з 4 да 5 ра ні цы. Го ра дам, які не спіць, стаў 
Мінск: са смарт фо на мі тут не рас ста юц ца прак тыч на круг лыя 
су ткі. У топ-5 ува хо дзяць так са ма Брэст, Грод на і Ві цебск. За мы-
кае пя цёр ку Ма гі лёў. У гэ тых га ра дах ма біль ны тра фік ак тыў на 
ге не ру юць на ват глы бо кай ноч чу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


