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НАДВОР’Е СЁННЯ

Мі ністр ЖКГ Анд рэй ШО РАЦ:

Па вы шэн не та ры фаў заўсёды залежыць 
ад рос ту рэ аль на га за роб ку

У рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» ад бы ла ся «пра мая лі нія» 
з мі ніст рам ЖКГ Анд рэ ем Шор цам. Ці бу дзе 

па вя лі ча ны нар ма тыў ка ры стан ня ва дой? Коль кі 
бу дзе каш та ваць арэнд нае жыл лё? Ку ды ідуць на шы 

ад лі чэн ні на кап ра монт? Хто па ві нен спі ла ваць 
ава рый нае дрэ ва ў два ры? Як пры му сіць улас ні ка 

до лі на ква тэ ру пла ціць сваю част ку рас хо даў 
на ка му наль ныя па слу гі і ра монт? На гэ тыя і ін шыя 

пы тан ні ад ка заў наш су раз моў ца.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра па нуе вы пра ца ваць но вую «да рож ную 
кар ту» бе ла рус ка-кі тай ска га су пра цоў ніц-
тва. Пра гэ та ён за явіў учо ра на пе ра мо вах 
са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Вы вель мі дак лад на сён ня ска за лі пра тое, 
што мы вы хо дзім на но вую пры ступ ку на шых ад-
но сін, пры ступ ку стра тэ гіч на га парт нёр ства. Для 
гэ та га трэ ба вы пра ца ваць на перс пек ты ву но вую 
пра гра му — «да рож ную кар ту». Гэ та тое, што нам 
сён ня трэ ба. І я ўпэў не ны, што да кан ца го да на шы 
ве дам ствы, ура ды змо гуць пра па на ваць та кую 
пра гра му да лей ша га су пра цоў ніц тва па між Бе ла-
рус сю і КНР», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 
па дзя ка ваў Сі Цзінь пі ну за за пра шэн не на ве даць 
Кі тай, а так са ма за гас цін насць, ака зан ную бе ла-
рус кай дэ ле га цыі.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў вя-
лі кую ад кры тасць і змяс тоў насць двух ба ко вых 
пе ра моў, якія кі раў ні кі дзяр жаў пра вя лі ў вуз кім 
скла дзе. «Асаб лі васць ця пе раш ніх пе ра моў, якія 
за над та за цяг ну лі ся ў вуз кім скла дзе, але бы лі на 
ка рысць на шым ад но сі нам, скла да ец ца ў тым, што 
яны но сяць бес прэ цэ дэнт ную ад кры тасць», — ад-
зна чыў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін за явіў, 
што ад но сі ны Кі тая і Бе ла ру сі вый шлі на бес прэ цэ-
дэнт на вы со кі ўзро вень. Па вод ле яго слоў, «на шы 
ад но сі ны ня ўхіль на раз ві ва юц ца, пе ра адоль ва ю чы 
пры ступ кі ад ну за ад ной. За раз яны фак тыч на вый-
шлі на бес прэ цэ дэнт на вы со кі ўзро вень. На сту піў 
но вы этап імк лі ва га раз віц ця двух ба ко вых ад но сін». 
Сі Цзінь пін пад крэс ліў, што бе ла рус кі Прэ зі дэнт з'яў-
ля ец ца вя лі кім сяб рам кі тай ска га на ро да. «Вы ўнес лі 
вя лі кі ўклад у раз віц цё кі тай ска-бе ла рус кіх ад но сін. 
У гэ ты гіс та рыч ны мо мант, ка лі на шы ад но сі ны вы-
хо дзяць на якас на но вы этап раз віц ця, ваш ві зіт, я 
ўпэў не ны, аба вяз ко ва на дасць да дат ко вы сты мул 
да лей ша му двух ба ко ва му раз віц цю су пра цоў ніц тва 
па між на шы мі кра і на мі», — ска заў Стар шы ня КНР.

Кі тай скі лі дар так са ма ад зна чыў, што ў хо дзе 
пе ра моў з кі раў ні ком бе ла рус кай дзяр жа вы ў вуз-
кім скла дзе ба кі грун тоў на аб мя ня лі ся дум ка мі па 
роз ных пы тан нях двух ба ко вых ад но сін і да сяг ну лі 
шмат якіх важ ных да моў ле нас цяў.

Па вы ні ках пе ра моў кі раў ні коў дзвюх кра ін бы ла 
пад пі са на су мес ная дэк ла ра цыя. 

У су мес най дэк ла ра цыі за яў ле на аб ра шэн ні 
ўста ля ваць ад но сі ны ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га 
парт нёр ства і га тоў нас ці пра цяг ваць ума ца ван не 
па лі тыч на га ўза е ма да ве ру, ак ты ві за ваць ка ар ды-
на цыю і ўза е ма дзе ян не ва ўсіх сфе рах, па глыб-

ляць уза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва, на рошч ваць 
гу ма ні тар ныя су вя зі, а так са ма кан так ты па лі ніі 
гра мад скас ці. «Ба кі ма юць на мер рас пра ца ваць 
Пра гра му раз віц ця ад но сін усе ба ко ва га стра тэ-
гіч на га парт нёр ства па між Бе ла рус сю і КНР», 
— га во рыц ца ў да ку мен це.

Бе ла русь і Кі тай так са ма да мо ві лі ся на рошч ваць 
кан так ты на вы шэй шым, вы со кім і ін шых уз роў нях, 
ак ты ві за ваць су вя зі і су пра цоў ніц тва па лі ніі за ка-
на даў чых ор га наў дзвюх кра ін, па шы раць і па глыб-
ляць між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва.

У да ку мен це пад крэс лі ва ец ца, што ра шу чая 
ўза ем ная пад трым ка і цес нае ўза е ма дзе ян не па 
пы тан нях, якія за кра на юць дзяр жаў ную не за леж-
насць, су ве рэ ні тэт, тэ ры та ры яль ную цэ лас насць, 
ін та рэ сы на цы я наль най бяс пе кі і раз віц ця, з'яў ля-
юц ца важ ным склад ні кам усе ба ко ва га стра тэ гіч-
на га парт нёр ства.

Бе ла рус кі бок зноў па цвер дзіў сваю пры хіль-
насць да па лі ты кі «ад на го Кі тая» і пры знае, што 
ўрад КНР з'яў ля ец ца адзі ным за кон ным ура дам, які 
прад стаў ляе ўвесь Кі тай, а Тай вань — не ад' ем ная 
част ка тэ ры то рыі Кі тая. «Бе ла рус кі бок вы сту пае 
су праць «не за леж нас ці Тай ва ня» ў якой бы там ні 
бы ло фор ме, не на ладж вае з Тай ва нем афі цый-
ных ад но сін і не пад трым лі вае з ім афі цый ных 
кан так таў, вы сту пае су праць ус туп лен ня Тай ва ня 
ў лю быя між на род ныя і рэ гі я наль ныя ар га ні за цыі, 
чле на мі якіх мо гуць быць толь кі су ве рэн ныя дзяр-
жа вы, не па стаў ляе зброі Тай ва ню, пад трым лі вае 
мір нае раз віц цё ад но сін па між дву ма бе ра га мі Тай-
вань ска га пра лі ва і ўсе на ма ган ні ўра да Кі тая, на-
цэ ле ныя на аб' яд нан не дзяр жа вы», — га во рыц ца 
ў тэкс це су мес най дэк ла ра цыі.

У сваю чар гу кі тай скі бок па цвер дзіў, што з 
ра зу мен нем і па ва гай ста віц ца да не за леж най 
унут ра най і знеш няй па лі ты кі, якая пра во дзіц ца 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь, і вы бра на га кра і най шля ху 
раз віц ця, пад трым лі вае на ма ган ні Бе ла ру сі, на кі-
ра ва ныя на аба ро ну дзяр жаў най не за леж нас ці, 
су ве рэ ні тэ ту, за бес пя чэн не са цы яль на-па лі тыч-
най ста біль нас ці і раз віц цё на род най гас па дар кі, 
вы сту пае су праць знеш ня га ўмя шан ня ва ўнут-
ра ныя спра вы Бе ла ру сі па якой бы там ні бы ло 
пры чы не.

У дэк ла ра цыі ад зна ча ец ца, што кра е ву голь-
ным ка ме нем кі тай ска-бе ла рус ка га су пра цоў ніц тва 
з'яў ля ец ца эка на міч нае ўза е ма дзе ян не, у тым лі ку 
ганд лё ва-эка на міч нае і ін вес ты цый нае. Ба кі да мо-
ві лі ся пры маць дзейс ныя ме ры па на рошч ван ні 
маш та бу ганд лю, па ляп шэн ні ганд лё вай струк-
ту ры, па вы шэн ні ў ёй до лі пра дук цыі з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю і вы со ка тэх на ла гіч най пра-
дук цыі.

Та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Эк стракт» 
(у Дзяр жын скім ра ё не Мін скай воб лас ці) вы рошч вае ка ля 
40 ві даў ле ка вых траў і кус тоў. «Эк стракт» зай ма ец ца раз-
вя дзен нем і вы рошч ван нем на сен ня і ра са ды, якую за тым 

рэа лі зуе ін шым прад пры ем ствам. Жэнь шэнь, эхі на цея, ле-
ка вы ра мо нак, ка лен ду ла, мя та, ва ляр' я на і мно гае ін шае 
рас це на до след ным участ ку прад пры ем ства. На здым ку: 
збор ка лен ду лы.
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ТРАВЫ-АБЯРЭГІ

Яў ге нія, г. Мінск:
— Я жы ву ў арэнд най ква-
тэ ры і пла чу за ка ры стан-
не ва дой па па вы ша ным 
та ры фе. Ад нак да га вор 
арэн ды пра ду гледж вае, 
што на пэў ны пе ры яд ча-
су я на бы ваю тыя ж пра вы, 
што і ўла даль нік ква тэ ры. 
Дык ча му мне не на ліч ва-
юць пла ту за ва ду па тым 
жа та ры фе?

— Вы атрым лі ва е це льго ту 
па апла це за ва ду па тым ад ра-
се, дзе за рэ гіст ра ва ны. Сён ня 
та кая прак ты ка ва ўсёй Бе ла-

ру сі, ад нак вы — адзі ная, хто ў 
мя не пра гэ та пы та ец ца.

— Маг чы ма, я пер шая, але 
пы тан не хва люе не ад ну мя-
не — тэ ма му сі ру ец ца ў СМІ, 
мно гія скар дзяц ца. Ха це ла ся 
б, каб праб ле ма бы ла пад ня та 
на за ка на даў чым уз роў ні.

— Я вы ву чу, на коль кі гэ та 
праб ле ма вост рая і якім чы нам 
мож на пра са чыць пра да стаў-
лен не льго ты ча ла ве ку, які за-
рэ гіст ра ва ны па ад ным ад ра се, 
а пра жы вае па ін шым.

— Мо жа, бу дзе па вя лі ча ны 
нар ма тыў ка ры стан ня ва дой?

— Не, нар ма тыў па вя ліч ваць 
не бу дзем. Згод на са ста тыс ты-
кай, у яго ўкла да ец ца 90% жы-
ха роў кра і ны. З улі кам та го, што 
са бе кошт ва ды знач на боль шы 
за льгот ны та рыф, нар ма тыў 
мо жа быць толь кі змен ша ны. 
У нас усе на се ле ныя пунк ты, 

акра мя аб лас ных цэнт раў, спа-
жы ва юць знач на менш ва ды, 
чым 140 літ раў на ча ла ве ка. 
Са бе кошт ва ды па асоб ных рэ-
гі ё нах за раз пе ра вы шае 8-10 
ты сяч руб лёў за куб, вось і па-
раў най це з тым, коль-
кі вы пла ці це.

«ДА РОЖ НАЯ КАР ТА» 
БЕ ЛА РУС КА-КІ ТАЙ СКА ГА 

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
НА БЫ ВАЕ НО ВУЮ ЯКАСЦЬ
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Ва дзім ІА СУБ, 
фі нан са вы ана лі тык:

«Нац банк зра біў больш 
жорст кай гра шо ва-крэ дыт ную 
па лі ты ку пры пра яве не га тыў-
ных тэн дэн цый на фі нан са вым 
рын ку. На пра ця гу пер ша га паў-
год дзя не каль кі ра зоў зні жа-
ла ся стаў ка рэ фі нан са ван ня, 
пра во дзі ла ся змяк чэн не гэ тай 
па лі ты кі. Але пас ля кож на га з 
та кіх кро каў Нац банк на зі рае 
за рэ ак цы яй эка но мі кі. У пры-
ват нас ці, у чэр ве ні ў нас пра-
яві ла ся не каль кі не га тыў ных 
тэн дэн цый: куп ля ва лю ты пе-
ра вы ша ла яе про даж, азна чыў ся 
не ка то ры пе ра ток з руб лё вых 
укла даў у ва лют ныя. Ме на ві та 
ў ад каз на гэ тыя пра явы Нац-
банк і зра біў крок да ўзмац нен ня 
жорст кас ці сва ёй па лі ты кі».

ВУЗ КА ПА ЛА ГА 
РАКА МОЖНА 

ЛАВІЦЬ
Ла вiць вуз ка па ла га ра ка да-
зво ле на ў Бе ла ру сi з 16 лi-
пе ня.

Ка рот ка ча со васць пе ры я ду 
лоў лi вуз ка па ла га ра ка аб умоў-
ле на асаб лi вас ця мi вi ду. Для вы-
нош ван ня iк ры са мцы па трэб на 
больш за паў го да. I лоў ля пад-
вод ных жы вёл у iн шы час маг ла 
б мець цяж кiя на ступ ствы для 
ўсёй па пу ля цыi.

У Бе ла ру сi нор ма вы ла ву вуз-
ка па ла га ра ка скла дае не больш 
як 30 штук за су ткi на ад на го ча-
ла ве ка. Адзiн ла вец мо жа ад на ча-
со ва вы ка рыс таць мак сi мум тры 
паст кi. Пры чым па мер кож най з 
iх не па вi нен быць больш як адзiн 
метр, дыя метр ува ход най ад ту лi-
ны — не больш як 70 см, ячэй кi не 
мо гуць быць менш як 22 мм.

Кар. БЕЛ ТА.

СНОЎ ДЭН АФІ ЦЫЙ НА ПА ПРА СІЎ ПРЫ СТА НІ ШЧА Ў РА СІІ
Бы лы су пра цоў нік ЦРУ і АНБ Эд вард Сноў дэн, які на мі ну лым тыд ні аб вяс ціў пра жа дан не пра сіць у 

Ра сіі пры ста ні шча, у аў то рак днём афі цый на звяр нуў ся да ўлад з та кім за пы там.
«Я толь кі што вый шаў з тран зіт най зо ны. Я да па мог яму афор міць за яву, і, па коль кі ён не мог сам тра піць 

да прад стаў ні ка Фе дэ раль най міг ра цый най служ бы, я па пра сіў прад стаў ні ка прай сці да яго ў тран зіт ную 
зо ну. За ява бы ла аформ ле на і за рэ гіст ра ва на ў тран зіт най зо не», — за явіў стар шы ня ка мі сіі Гра мад скай 
па ла ты РФ ад ва кат Ана толь Ку чэ рэ на. У Крам лі па куль не ка мен ту юць ін фар ма цыю аб на кі ра ван ні Сноў-
дэ нам за пы ту і ад зна ча юць, што ра шэн нем гэ та га пы тан ня бу дзе зай мац ца ад каз ная служ ба.

ЕЎ РА ПЕЙ ЦЫ ПЕ РА СТА ЛІ НА БЫ ВАЦЬ АЎ ТО
Зні жэн не про да жаў лег ка вых аў та ма бі ляў у кра і нах Еў ра пей ска га са ю за ў чэр ве ні 2013 го да ста ла са мым знач ным за 

17 га доў, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Па звест ках Еў ра пей скай аса цы я цыі аў та вы твор цаў (ACEA), у пер шай па ло ве 2013 
го да ў ЕС бы ло пра да дзе на 6,2 млн но вых ма шын, што на 6,6% менш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да. Пры гэ тым 
у чэр ве ні про да жы ўпа лі на 5,6%. Ся род най буй ней шых рын каў ЕС рост про да жаў у мі ну лым ме ся цы быў за фік са ва ны толь кі 
ў Вя лі ка бры та ніі (13,4%). Про да жы ў Фран цыі зні зі лі ся на 8,4%, у Гер ма ніі на 4,7%, у Іта ліі на 5,5%, у Іс па ніі на 0,8%.

ПРА ЦА Ў СТА РЭ ЧЫМ УЗ РОС ЦЕ ПА ЛЯП ШАЕ СТАН МОЗ ГУ
Так, кож ны да дат ко вы год пра цы зні жае ад па вед ную ры зы ку на 3,2%, ка жа Кэ рал Да фу іл з да след ча га агенц тва ІNSERM. Пра та кую 

су вязь за га ва ры лі пас ля ана лі зу ін фар ма цыі больш як 429 тыс. ра бот ні каў (боль шасць — пра даў цы ці лю дзі ра бо чых спе цы яль нас цяў). 
Ся рэд ні ўзрост скла даў 74 га ды, а тэр мін зна хо джан ня на пен сіі — 12 га доў. Амаль у 3% раз ві ла ся дэ мен цыя. Але ка лі ча ла век доў га 
пра ца ваў, ве ра год насць з'яў лен ня хва ро бы па мян ша ла ся. Так, сы хо дзя чы на пен сію ў 65 га доў, ча ла век су ты каў ся са зні жэн нем ры зы кі 
на 15%, ча го не ска жаш пра тых, хто не пра ца ваў з 60 га доў. Кэ рал Да фу іл за клі каў чы ноў ні каў да зво ліць пра ца ваць па жы лым лю дзям 
столь кі, коль кі тыя за хо чуць.

ФМС ПРА ПА НА ВА ЛА ЎЗА КО НІЦЬ ПЕР ША ЧАР ГО ВАЕ ПРА ВА РА СІ ЯН НА ПРА ЦА ЎЛАД КА ВАН НЕ
Фе дэ раль ная міг ра цый ная служ ба лі чыць не аб ход ным аба ра ніць пер ша чар го вае пра ва ра сі ян на пра ца ўлад ка ван не. Пра гэ та за явіў 

кі раў нік ве дам ства Кан стан цін Ра ма да наў скі. Па вод ле яго слоў, за меж ні каў да не за па тра ба ва ных ва кан сій 
вар та бы ло б да пус каць праз пэў ны тэр мін, на прык лад, праз два ме ся цы. Ра ма-
да наў скі лі чыць, што та кі ме ха нізм да зво ліць зра біць па ра дак пра ца ўлад ка ван ня 
ў РФ праз рыс тым, а так са ма да па мо жа больш апе ра тыў на рэ ага ваць на зме ны 
па трэб у кад рах. Кі раў нік служ бы пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць во пыт Еў ра са ю за, 
дзе, па вод ле яго слоў, сва бод ныя пра цоў ныя мес цы зай ма юць спа чат ку жы ха ры 
рэ гі ё на. Пас ля гэ та га до ступ да не за па тра ба ва ных ва кан сій ад кры ва ец ца для 
жы ха роў кра і ны, а за тым — для за меж ні каў.

ІС ПА НІЯ 
ВЫ БА ЧЫ ЛА СЯ 

ПЕ РАД БА ЛІ ВІ ЯЙ
Іс па нія пры нес ла пра ба чэн ні 

за сі ту а цыю з са ма лё там прэ-
зі дэн та Ба лі віі Эва Ма ра ле са ў 
Еў ро пе. Ад па вед ную дып ла ма-
тыч ную но ту ўру чыў ба лі вій скі м 
ула дам у Ла-Па се па сол Іс па ніі 
Ан хель Вас кес. «Іс па нія глы бо-
ка шка дуе ў су вя зі з гэ тым фак-
там, — за явіў ён. — Нам шка да, 
што гэ ты ін цы дэнт меў мес ца, мы 
пры но сім на шы пра ба чэн ні і тым 
са мым лі чым сі ту а цыю вы чар па-
най». Тым не менш, Ба лі вій скія 
ўла ды па куль што не аб вес ці лі, 
ці пры ма юць яны гэ тыя пра ба-
чэн ні. Са ма лёт, на якім прэ зі дэнт 
Ба лі віі вяр таў ся на ра дзі му з мас-
коў ска га Фо ру му кра ін-экс пар-
цё раў га зу 2 лі пе ня, вы му ша ны 
быў здзейс ніць не за пла на ва ную 
па сад ку ў Ве не.

Гэ та ад бы ло ся пас ля та го, як 
не каль кі еў ра пей скіх кра ін — Іс-
па нія, Фран цыя, Іта лія і Пар ту-
га лія — ад клі ка лі вы да дзе ны 
са ма лё ту да звол на пе ра ся чэн-
не сва ёй па вет ра най пра сто ры. 
Пад ста вай для за ба ро ны па слу-
жы лі па да зрэн ні, што на бор це 
прэ зі дэнц ка га лай не ра мог зна-
хо дзіц ца бы лы су пра цоў нік ЦРУ 
Эд вард Сноў дэн.

У Мін ску з 20 лі пе ня бя-
гу ча га го да ў су вя зі з рэ-
кан струк цы яй трам вай на га 
пу ці за кры ва ец ца трам вай-
ны рух па пра спек це Ма шэ-
ра ва і ву лі цы Ста ра ві лен скі 
тракт. Ад на ча со ва ар га ні зу-
ец ца ра бо та аў то бу са №903 
«ДС Во зе ра — Зм.Бя ду лі», у 
якім па 31 лі пе ня 2013 го да 
бу дуць дзей ні чаць шмат ра-
зо выя пра яз ныя да ку мен ты 
на трам вай на лі пень.

У Мін ску з 16 лі пе ня бу дзе 
круг ла су тач на пра во дзіц ца 
ма са вая эва ку а цыя аў та ма-
бі ляў, якія пры пар ка ва ны з 
па ру шэн ня мі ў цэнт раль най 
част цы го ра да. У асноў ным 
гэ та да ты чыц ца ву ліц Ва ла-
дар ска га, Ін тэр на цы я наль-
най, Кам са моль скай, Ня мі га 
і Ка ра ля.

Сіс тэм ных ад мі ніст ра та-
раў і спе цы я ліс таў па вы-
твор час ці ску ры і фут ра бу-
дуць рых та ваць у Ві цеб скім 
дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным 
уні вер сі тэ це.

Су пра цоў ні кі Брэсц кай 
мыт ні ўся го з па чат ку гэ та га 
го да 41 раз спы ня лі спро бы 
не за кон на га ўво зу ма біль-
ных тэ ле фо наў. У пунк тах 
про пус ку кан фіс ка ва на 750 
ма біль ных тэ ле фо наў на су-
му Br2 млрд 012 млн.
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Заслаўе кіеўскі князь 
Уладзімір пабудаваў 
для свайго сына Ізяслава 
і жонкі Рагнеды. 
Сімвалічна, што менавіта 
тут прайшоў фестываль 
праваслаўнай моладзі, 
прысвечаны 1025-годдзю 
Хрышчэння Русі.

На Барысаглебскія могілкі 
з'язджаюцца вернікі 
з усяго свету. 
Тут наўпрост 
з зямлі растуць 
каменныя крыжы, 
якія, кажуць, 
валодаюць цудадзейнай 
сілай...

Дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Аляксандр 
Мякіннік  добра ведае 
праблемы, з якімі да яго 
могуць прыйсці людзі, 
і чым мясцовая ўлада можа 
ім дапамагчы ў вырашэнні 
той ці іншай 
сітуацыі.


