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Святлана ЕСЬМАН,
намеснiк начальнiка
галоўнага ўпраўлення
эканомiкi i фiнансаў
Мiнiстэрства транспарту
i камунiкацый:

КОРАТКА
• Адбылася тэлефонная размова Прэзiдэнта
Бе ла ру сi Аляк санд ра
Лу ка шэн кi з пер шым
Прэзiдэнтам Казахстана
Нурсултанам Назарбаевым.
• У Савеце Рэспублiкi
працягваюцца прамыя тэлефонныя лiнii.
• Беларусь паднялася
на 18-е месца сярод 166
краiн у рэйтынгу дасягнення МУР.
ISSN 1990 - 763X

Беларускiя лётчыкi ўдала асвойваюць новыя самалёты, у тым ліку
знiшчальнiкi расiйскай вытворчасцi Су-30СМ. Намеснiк камандзiра 61-й
авiяцыйнай базы па бяспецы палётаў Андрэй КРЫВАНОСАЎ паспяхова

апрабаваў новую крылатую машыну, выконваючы на ёй шматлiкiя фiгуры вышэйшага пiлатажу.
Ганна ЗАНКАВIЧ, фота аўтара.

Камунальныя стасункi

Размова па сутнасцi

ЧАТЫРЫ ЛАПЫ I СУМЛЕННЕ

ХТО ПЕРШЫ,
ТОЙ I ВЫЙГРАЕ

Праблема безнаглядных жывёл патрабуе новых
рашэнняў, у тым лiку — павышэння адказнасцi
грамадзян за лёс сваiх гадаванцаў

Чаму трэба праводзiць цеплавую
мадэрнiзацыю?
У распараджэннi, падпiсаным на мiнулым тыднi кiраўнiком дзяржавы, ёсць пункт, якi датычыцца капрамонту жыллёвага фонду.
У iм сказана: «Праводзiць капiтальны рамонт ва ўстаноўлены
тэрмiн». Адным з важных момантаў, якiя вызначаюць якасць i
аператыўнасць рамонту, з'яўляецца цеплавая мадэрнiзацыя,
не абавязковая пакуль для ўсiх дамоў, якiя рамантуюцца, але
асаблiва актуальная для «немаладога» жыллёвага фонду.
Летась у Беларусi прынялi яшчэ адзiн дакумент — Указ Прэзiдэнта № 327 «Аб павышэннi энергаэфектыўнасцi». Згодна з iм, беларусам прапаноўваюць растэрмiноўкi на правядзенне цеплавой
мадэрнiзацыi шматкватэрных дамоў. Выканаўчы дырэктар Мiжнароднай асацыяцыi менеджменту нерухомасцi (МАМН) Генадзь
КАЛЁНАЎ расказвае, чаму трэба скарыстацца такой магчымасцю
i як гэты працэс арганiзаваны ў iншых краiнах свету.

ТРЫ Ў АДНЫМ
Па iнфармацыi МАМН, жыллёвы фонд Беларусi, якi быў пабудаваны
да 1995 года, пераважна складаецца са шматкватэрных дамоў — амаль
52 %. А больш чым у 56 % усiх жылых дамоў краiны спажыванне энергii
вышэйшае за ўстаноўленую норму ў 90 кВт*г/кв. м.
— I гэта вельмi многа, нават нягледзячы на тое, што лiчба значна
нiжэйшая, чым у iншых краiнах СНД. Яе ўдалося дасягнуць за кошт
таго, што з 2013 года ў нашай краiне будуюцца дамы не нiжэй класа
В па энергаэфектыўнасцi, — адзначае Генадзь Калёнаў. — Таму ў
цеплавой мадэрнiзацыi сёння зацiкаўлены не толькi ўласнiкi жылля,
якiя могуць атрымаць больш камфортныя ўмовы за меншыя грошы,
але i дзяржава, якая субсiдзiруе кошт цеплавой энергii для
жыллёвага фонду.
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Фота Юрыя ГОРЫДА.

«У адпаведнасцi з Указам
ад 29 красавiка 2011 года
№ 176 грамадзянам, якiя
дасягнулi агульнаўстаноўленага пенсiйнага
ўзросту, давалася права
на 50-працэнтную знiжку
з кошту праезду на
прыгарадным чыгуначным,
водным i аўтамабiльным
транспарце агульнага
карыстання (акрамя
таксi) на перыяд сезонных
сельскагаспадарчых работ
штогод з 1 мая да 30 верасня. У Мiнiстэрства
транспарту i камунiкацый
паступала вялiкая
колькасць зваротаў
грамадзян аб падаўжэннi
перыяду дзеяння знiжкi.
Мiнтранс прапрацаваў
гэтае пытанне з
Мiнiстэрствам працы
i сацыяльнай абароны,
iншымi дзяржаўнымi
органамi. Затым
быў падрыхтаваны
i ўнесены на разгляд
кiраўнiка дзяржавы
адпаведны праект
указа. Ён прадугледжвае
падаўжэнне перыяду
давання пенсiянерам
50-працэнтнай знiжкi з
кошту праезду штогод да
31 кастрычнiка».

Пасля праходжання юрыдычнай экспертызы на разгляд
урада паступiць праект пастановы Савета Мiнiстраў
«Аб пытаннях па абыходжаннi з жывёламi». Дакумент
заклiканы ўдасканалiць прававое рэгуляванне адносiн
у галiне абыходжання з хатнiмi сабакамi i кошкамi, а таксама
адлову безнаглядных жывёл. Ён заменiць дзеючыя правiлы,
зацверджаныя яшчэ ў 2001 годзе.
Вясной праект пастановы выносiўся на грамадскае
абмеркаванне i атрымаў шмат заўваг ад грамадскасцi
i дзяржорганаў. Некаторыя з прапаноў абмеркавалi
ўдзельнiкi круглага стала, на якiм пабывала
i карэспандэнт «Звязды».
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