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АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ ЧА КА ЕЦ ЦА?АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ ЧА КА ЕЦ ЦА?
З'я ві лі ся ад на па ка ёў кі 
і за 300 до ла раў

Мак сі маль ны аб' ём пра па но вы пры му сіў ула-
даль ні каў сва бод ных ква тэр сур' ёз на па мен шыць 
свае апе ты ты. Толь кі за апош нія два ме ся цы ся-
рэд ні кошт арэн ды стан дарт ных ква тэр па мен-
шыў ся на 50-80 до ла раў. Ця пер мі ні маль ны цэн нік 
ад на па ка ё вых ква тэр скла дае ўся го 300-350 до-
ла раў. А яшчэ ў ся рэ дзі не сту дзе ня па доб ныя ад-
на па ка ёў кі па 380-400 до ла раў трэ ба бы ло яшчэ 
ад шу каць. Іс ну юць на рын ку ма лень кія ква тэ ры 
по бач з мет ро і за 400-450 до ла раў, але на іх 

клі ен ты амаль не звяр та юць ува гі. Мі ні маль ны 
кошт двух па ка ё вых ква тэр ця пер скла дае толь кі 
400-420 до ла раў. У рэд кіх вы пад ках больш якас-
ныя двух па ка ёў кі пра па ну юц ца па 450-480. На ват 
стан дарт ныя трох па ка ё выя ква тэ ры гэ ты мі дня мі 
мож на знай сці за 450-500, а та кія па мяш кан ні без 
мэб лі — за 420-450 до ла раў.

Да во се ні па да ра жан ня 
не прад ба чыц ца

Экс пер ты ста ліч на га рын ку арэн ды ўпэў не ны, 
што на пя рэ дад ні і пад час ЧС па ха кеі цэн ні кі па 
доў га тэр мі но вай арэн дзе па вя ліч вац ца не бу-
дуць. По пыт на та кое пры ват нае жыл лё з бо ку 
бу ду чых на вед валь ні каў су свет на га пер шын ства 
ця пер мі ні маль ны. Па куль што агенц тва «ПА КА-
ДАН» не атры ма ла ні вод най за явы на арэн ду 
ква тэр з бо ку спар тыў ных ту рыс таў. Маг чы ма, 
гэ та тлу ма чыц ца свое ча со вым увя дзен нем у экс-
плу а та цыю ў ста лі цы вя лі кай коль кас ці су час-
ных гас ці ніц. На пя рэ дад ні ха кей на га мун ды я ля 
пла ну ец ца вы дзя лен не жы лых па ко яў і бло каў 
у ін тэр на тах і ін шыя ме ра пры ем ствы. Да та го 
ж ама та ры спар тыў на га фо ру му бу дуць больш 
звяр таць ува гу на ква тэ ры «на су ткі», а не на 
ры нак доў га тэр мі но вай арэн ды.

Больш за тое, іс ну юць пе рад умо вы на ват да-
лей ша га па тан нен ня гэ та га сек та ра па слуг. Тут 
ма ец ца на ўва зе той факт, што ўжо ў маі на ры нак 
арэн ды тра піць да стат ко вая коль касць се зон ных 
ква тэр ад ба буль, якія бу дуць жыць у сва іх са до-
вых до мі ках аж но да во се ні. Праў да, іс нуе ад но 
«але». Як толь кі пач нец ца па ве лі чэн не коль кас ці 
здзе лак па сег мен це куп лі-про да жу ква тэр, то 
ад ра зу ска ра ціц ца ўзро вень аб' ёму пра па но вы 
на рын ку пры ват най арэн ды жыл ля. А ўслед за 
та кім ска ра чэн нем пра па но вы мо жа ад быц ца і 
чар го вае па да ра жан не здым на га жыл ля. Хут чэй 
за ўсё, та кая цэ на вая ра кі роў ка ад бу дзец ца не 
ра ней за ве ра сень.

Апош нім ча сам па ча ла ся ак тыў ная кан ку рэнт-
ная ба раць ба па між ула даль ні ка мі эліт на га і да ра-
го га жыл ля. Ка лі арэн да ква тэ ры каш туе больш 
за ты ся чу до ла раў, то ад шу каць на яе ба га тых 
клі ен таў ста ла праб ле ма тыч на. Та му гас па да ры 
та кіх жы лых па мяш кан няў па ча лі «за мань ваць» 
клі ен таў роз ны мі «фіш ка мі». Нех та бу дуе ў сва іх 
апарт амен тах эк стра ва гант ныя фан та ны, ін шыя 
ар га ні зу юць у асоб ным па кой чы ку спе цы яль ны 
мік ра клі мат за кошт эк за тыч ных рас лін і гэ так 
да лей. Ад нак са мым леп шым «пер ні кам» для 
па куп ні ка за ста юц ца сур' ёз ныя зніж кі. І ў гэ тым 
кі рун ку «лёд кра нуў ся».

Па ці ка ві лі ся мы ў спа да ры ні Лу ка шэ віч аб тэ-
ме маг чы май ак ты ві за цыі за меж най міг ра цыі з 
бо ку су сед ніх дзяр жаў. Фак ты та кія і са праў ды 
ёсць. За апош ні час у яе агенц тве ча ты ры сям'і 
з Укра і ны зня лі ў Мін ску ў пры ват ным сек та ры 
звы чай ныя стан дарт ныя ква тэ ры. Здзел кі ажыц-
цяў ля лі ся ў спа кой ным рэ жы ме без ні я ка га аў ра-
лу. Ін фар ма цыю аб ста ту се міг ран таў і пры чы нах 
пры ез ду спе цы я ліс ты агенц тваў у бу ду чых ква-
та ран таў звы чай на не па тра бу юць. Жыц цё выя 
сі ту а цыі роз ныя бы ва юць...

Ад па чы нак на да чы
Гэ ты мі дня мі ў агенц твах не ру хо мас ці з'я ві лі ся 

пер шыя за яў кі ад клі ен таў, якія жа да юць ак тыў на 
ад па чы ваць не да лё ка ад га лоў на га ме га по лі са 
кра і ны, але, ра зам з тым, і на пры ро дзе. У ка го 
сва ёй за га рад най «фа зэн ды» ня ма, то ме на ві та 
ця пер яны і па чы на юць «ва ру шыц ца». Ся рэд ні 
цэн нік арэн ды да во лі пры го жай, але без «на ва ро-
таў», да чы пад Мінск ам скла дае ад 200 да 300 до-
ла раў за ме сяц. Ма са вы за езд пер шых ама та раў 
дач ных шаш лы коў пач нец ца кры ху паз ней — ка лі 
са праў ды па цяп лее. Та піць печ ку ад ра зу пас ля 
зі мы не кож на му па да ба ец ца, а жыць у лёг кіх 
са до вых до мі ках па куль ха лад на ва та.

А вось за 500-800 до ла раў кам па нія мо жа 
зняць на ме сяц не вель мі вя лі кі і да ра гі, але да-
во лі кам фар та бель ны ка тэдж з усі мі вы го да мі. 
Вы бар да мая па куль ёсць. Се зон толь кі па чы-
на ец ца...

Сяр гей КУР КАЧ.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному страхо-
ванию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БМ №№ 0436191, 0436192, 0534928, 0534929, 0661608, 0604520, 0663725, 
0639316, страховые свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВС №  7318318, 
страховой сертификат, удостоверяющий заключение договора страхования «Зеленая 
карта» серии BY/12 № 7520806, считать недействительными. УНП 100706519  

Утерянное свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя УНП 101128933 на имя Церлюкевича Андрея Геннадьевича считать 
недействительным.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні га лоў на му спе цы я ліс ту 
ўпраў лен ня апе ра тыў на-ана лі тыч най і ін фар ма цый най ра бо ты Мась ко 
Воль зе Аляк санд раў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам  — 
смер цю БАЦЬ КІ.

Як вядома, з 1 кра са ві ка ба за вая ве лі чы-
ня (БВ) па вя лі чы ла ся да 150 ты сяч руб лёў 
(бы ла 130 ты сяч). Ад гэ та га па каз чы ка за ле-
жаць не ка то рыя пра цоў ныя вы пла ты: да па-
мо гі, над баў кі, прэ міі, якія рас туць ра зам з 
рос там ба за вай ве лі чы ні. А яшчэ з яе рос там 
па вя ліч ва юц ца штра фы і дзярж пош лі ны.

Да па мо гі і сты пен дыі
для бес пра цоў ных 

Да па мо га па бес пра цоўі з 1 кра са ві ка скла дае 
ад 150 да 450 ты сяч руб лёў на ме сяц (ад 1 да 
3 БВ). Сты пен дыя на кі ра ва ных на пра фна ву чан не 
бес пра цоў ных скла дае ад 300 ты сяч да 1,2 млн 
руб лёў на ме сяц (ад 2 да 8 БВ).

Штра фы 

Штраф за без бі лет ны пра езд у га рад скім па са-
жыр скім транс пар це з 1 кра са ві ка па вя лі чыў ся на 
10 ты сяч і склаў 75 ты сяч руб лёў (0,5 БВ).

За ку рэн не ў пад' ез дзе пра ду гле джа ны штраф 
да 4 БВ — 600 ты сяч руб лёў.

За рас піц цё спірт ных на по яў у не на леж ным 
мес цы да вя дзец ца за пла ціць да 1,2 млн руб лёў 
(да 8 БВ).

За не цэн зур ную ла ян ку ў гра мад скім мес цы 
трэ ба ад даць ад 300 ты сяч да 4,5 млн руб лёў (ад 
2 да 30 БВ).

Дзярж пош лі ны 

Зва рот у суд або да на та ры у са з гэ та га ме ся ца 
так са ма абы дзец ца да ра жэй (на 15%).

Каб за мя ніць паш парт, трэ ба бу дзе за пла-
ціць дзярж пош лі ну ў па ме ры 75 ты сяч руб лёў 
(0,5 БВ).

Па да ча за явы на за клю чэн не або ска са ван не 
шлю бу ця пер каш туе 450 ты сяч (3 БВ).

Ад ба за вай ве лі чы ні так са ма за ле жыць па мер 
пла ты пры зва ро це ў агенц тва па дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі (БТІ), за пра жы ван не ў дзяр жаў ным 
арэнд ным жыл лі і ў ін тэр на тах, па ме ры гра шо вых 
прэ мій для пе ра мож цаў што га до вых спа бор ніц-
тваў на ўбор цы ўра джаю, пе ра мож цаў агля даў-
кон кур саў «Леп шы спе цы я ліст» у роз ных сфе рах 
і інш.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО
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На ш кашалёк На ш кашалёк   �� БА ЗА ВАЯ ВЕ ЛІ ЧЫ НЯ:
ПА МЕР МАЕ ЗНА ЧЭН НЕ 
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У «ЮБІ ЛЕЙ НАЙ» — УСЁ «ХА КЕЙ НА»
Вы ні кі паў тор ных кант роль ных пра ве рак аб' ек таў 

гра мад ска га хар ча ван ня, раз ме шча ных пры гас ці ні-
цах Мін ска, за свед чы лі, што прак тыч на ўсе праб ле-
мы вы ра ша ны, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве ганд лю.

Яго спе цы я ліс ты пры ўдзе ле са ні тар ных служ баў і 
ін шых за ці каў ле ных ба коў у са ка ві ку аб сле да ва лі 39 аб'-
ек таў гра мад ска га хар ча ван ня пры ста ліч ных гас ці ні цах, 
якія па він ны бу дуць аб слу гоў ваць удзель ні каў і гас цей 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі. Гэ та та кія гас ці ні цы, як «Вік-
то рыя», «Юбі лей ная», «Бе ла русь», «Пла не та», «Ар бі та», 
«Ал маз», «Зор ка», «Спорт-тайм га тэль», «Ту рыст», «Спа да рож нік», «Ва яж» 
і ін шыя. Усім улас ні кам бы лі вы да дзе ны рэ ка мен да цыі аб вы праў лен ні вы-
яў ле ных па ру шэн няў і не да хо паў. І вось ужо ў кра са ві ку пра ве ры лі, як яны 
вы кон ва юц ца. Па асоб ных па ру шэн нях, вы яў ле ных у ра бо це не ка то рых аб'-
ек таў гра мад ска га хар ча ван ня (гас ці ніц «Ал маз», «Спа да рож нік» і «Зор ка») 
скла дзе на 10 пра та ко лаў для пры цяг нен ня ві на ва тых да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці. Пры гэ тым са мі не да хо пы бы лі вы праў ле ны не па срэд на пад час 
пра ве рак. Але амаль усе гас ці ні цы вы пра ві лі іх са ма стой на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РЭЗ КАЙ ЗМЕ НЫ ТА РЫ ФАЎ 
НА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПА СЛУ ГІ НЕ ПЛА НУ ЕЦ ЦА

Пра гэ та за явіў на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Аляк сандр Ру мак, вы сту па ю чы на ІІ Рэс пуб лі кан скім са цы яль ным 
фо ру ме «Са цы яль ная з'яд на насць у імя ўсе агуль ных ін та рэ саў».

— Вы зна чэн не та ры фаў на са цы яль ныя па слу гі зна хо дзіц ца ў кам пе-
тэн цыі мяс цо вых ор га наў ула ды: абл вы кан ка маў і Мінск ага гар вы кан-
ка ма, — ска заў на мес нік мі ніст ра. — Пе ры я дыч на яны пе ра гля да юц ца, 
але пра цяг ва юць за ста вац ца вель мі да ступ ны мі.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур на ліс таў аб ад каз нас ці дзя цей за сва іх 
па жы лых баць коў, ён ад зна чыў: «У дзей ным за ка на даў стве пра ду гле-
джа ны та кія нор мы. У ад па вед нас ці з Ко дэк сам аб шлю бе і сям'і дзе ці 
ня суць ад каз насць за сва іх са ста рэ лых баць коў». Тым не менш, па вод ле 
слоў Аляк санд ра Ру ма ка, дэ крэт, ана ла гіч ны Дэ крэ ту Прэ зі дэн та №18 
«Аб да дат ко вых ме рах па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у ня ўда лых сем'-
ях», у на шай кра і не не рас пра цоў ва ец ца.

— Але не ка то рыя зме ны ў за ка на даў ства бы лі ўне се ны, — за явіў на-
мес нік мі ніст ра. — Так, па жы лыя лю дзі, якія ма юць дзя цей пра ца здоль на га 
ўзрос ту (да чок да 55 га доў і сы ноў да 60 га доў), па ся ля юц ца ў да мы-ін тэр-
на ты агуль на га ты пу на ўмо ве плат ных па слуг. І ка лі іх пен сіі не ха пае, каб 
апла ціць сваё зна хо джан не ў до ме-ін тэр на це, за іх да плач ва юць іх дзе ці.

Так са ма ўне се ны зме ны ў за ка на даў ства ў част цы пра да стаў лен ня 
са цы яль ных па слуг тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі са цабс лу гоў ван ня на-
сель ніц тва. Па жы лыя лю дзі, якія атрым лі ва юць са цы яль ныя па слу гі на 
да му, ця пер аплач ва юць гэ тыя па слу гі ў поў ным па ме ры, ка лі ма юць 
пра ца здоль ных дзя цей. Пры гэ тым не мае зна чэн ня, дзе пра жы ва юць іх 
дзе ці. Зніж кі на сац пас лу гі за ста лі ся толь кі для адзі но кіх лю дзей.

Свят ла на БУСЬ КО.

ТЫ ДЗЕНЬ КАС МА НА ЎТЫ КІ Ў ТА МА ШОЎ ЦЫ
На ра дзі ме пер ша га бе ла рус ка га кас ма на ўта Пят ра Клі му ка ў 

вёс цы Та ма шоў ка Брэсц ка га ра ё на пра хо дзіць ты дзень кас ма на ў-
ты кі. Аб гэ тым рас ка заў ды рэк тар Та ма шоў скай шко лы Аляк сей 
Жа ля нюк.

У школь ным му зеі што дзень пра вод зяц ца эк скур сіі. Вы пу шча ны свя-
точ ныя га зе ты. А вуч ні 4-8 кла саў су стра ка лі ся ня даў на з сяст рой Пят ра 
Клі му ка Ан та ні най Іль і ніч най. Вуч ням бы ло ці ка ва, як прай шлі школь ныя 
га ды кас ма на ўта, чым ён за хап ляў ся ў дзя цін стве.

Ма лод шыя школь ні кі з за да валь нен нем удзель ні ча лі ў гуль ні «Кас-
міч нае па да рож жа». Да рэ чы, у Та ма шоў цы ство ра ны ўсе ўмо вы для 
та го, каб тут вы хоў ва лі ся зда ро выя хлоп чы кі і дзяў чын кі. У шко ле доб ра 
асна шча ны спар тыў ныя за лы, ёсць свой ба сейн. Ка лі хто з вуч няў за хо ча 
звя заць сваё жыц цё з кос ма сам, то пяр віч ную фі зіч ную пад рых тоў ку ён 
мо жа атры маць у сва ёй на ву чаль най уста но ве.

Яна СВЕ ТА ВА.

У ДНІ СВЯТ — 
УЗ МОЦ НЕ НЫ ВА РЫ ЯНТ НЯ СЕН НЯ СЛУЖ БЫ

На кра са вік сё ле та, згод на з ка лен да ра мі ка та ліц кай і пра ва слаў-
най кан фе сій, вы па дае не каль кі рэ лі гій ных свят. Пры чым Ува ход 
Гас под ні ў Іе ру са лім (Паль ма вая ня дзе ля, Верб ная ня дзе ля) і Вя лік-
дзень пры па да юць у абедз вюх кан фе сій на адзін дзень — ад па вед-
на, 13 і 20 кра са ві ка. Гэ та зна чыць, што лю дзі бу дуць іс ці і ў цэрк вы, 
і ў кас цё лы. А 29 кра са ві ка ў пра ва слаў ных Ра ду ні ца.

Ва ўсе гэ тыя дні ў ахо ве гра мад ска га па рад ку пла ну ец ца за дзей ні-
чаць сі лы і срод кі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, УУС абл вы кан ка маў, унут ра-
ных войск і ўста ноў аду ка цыі МУС. Аса бо вы склад бу дзе пе ра ве дзе ны 
на ўзмоц не ны ва ры янт ня сен ня служ бы.

З улі кам па ве лі чэн ня па са жы ра па то ку ў вы хад ныя і свя точ ныя дні 
бу дзе ўзмоц не на ахо ва пра ва па рад ку на аб' ек тах транс пар ту. Су пра-
цоў ні кі Дзяр жаў та інс пек цыі рас пра цоў ва юць марш ру ты аб' ез ду мес-
цаў пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў і ва ўза е ма дзе ян ні з ка му наль ны мі 
служ ба мі пры ма юць ме ры па за бес пя чэн ні кам форт ных умоў пар коў кі 
транс парт ных срод каў.

Мес цы пра вя дзен ня ме ра пры ем стваў за га дзя агле дзяць спе цы я ліс-
ты са пёр на-пі ра тэх ніч ных груп. Пра ход ту ды бу дзе вес ці ся праз кант-
роль на-пра пуск ныя пунк ты з вы ка ры стан нем ста цы я нар ных і руч ных 
ме та ла дэ тэк та раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДА ПА МО ГУЦЬ СУ ДА КУ... АД НЕ РАС ЦІЦ ЦА
12 кра са ві ка на За слаў скім ва да схо ві шчы ўдзель ні кі Бе ла рус ка га 

ры ба лоў на га ін тэр нэт-клу ба (БРІК) і су пра цоў ні кі Мін скай між ра-
ён най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пра вя дуць 
за клад ку не рас ці лі шчаў для ад наў лен ня су да ка.

— Су дак з'яў ля ец ца ад ной з асноў ных най больш каш тоў ных пра-
мыс ло вых рыб на ту раль ных ва да ёмаў. У Бе ла ру сі ён во дзіц ца ў буй ных 
рэ ках, ва да схо ві шчах і мно гіх азё рах. На га даю, што ў мэ тах за ха ван ня 
су да ка і ства рэн ня спры яль ных умоў для яго ад наў лен ня з 1 кра са ві ка 
па 30 мая Мінп ры ро ды ўста на ві ла за ба ро ну на яго ама тар скую лоў лю па 
ўсёй кра і не, — ска за ла прэс-сак ра тар Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 
жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Воль га ГРА МО ВІЧ.

Да па маг чы ства рыць спры яль ныя ўмо вы для не рас ту су да ка вы ра-
шы лі і ўдзель ні кі Бе ла рус ка га ры ба лоў на га ін тэр нэт-клу ба. Не рас ці лі шча 
ўяў ляе са бой кан струк цыю з яло вых ла пак, да якіх по тым пры ліп не ік ра. 
Інакш, па да ючы ў глей, ік рын кі мо гуць за гі нуць. Пры да па мо зе на ту-
раль най іль ня ной вя ро вач кі лап нік пры вя жуць да цаг лі ны з глі ны. Та кім 
чы нам кан струк цыя за ма цу ец ца на мес цы. Вы хад удзель ні каў ак цыі ў 
аква то рыю ва да схо ві шча бу дзе за бяс пе ча ны пры да па мо зе ло дак ін-
спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту.

Бія ла гіч нае аб грун та ван не ўлад ка ван ня не рас ці лі шчаў уз год не на з 
Мінп ры ро ды. Вы зна ча ны пры клад ныя мес цы не рас ту су да ка, дзе і бу дзе 
пра ве дзе на за клад ка не рас ці лі шчаў. Бо ў су вя зі з доб ра ўпа рад ка ван нем 
зо ны За слаў ска га ва да схо ві шча мес цаў для не рас ту ры бы (мел ка вод дзе 
з ча ро там) за ста ец ца ўсё менш.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НЯ ЎДА ЛЫ МІ НЁР «КА РО НЫ»
Ка лі ня дбай ныя школь ні кі ба яц ца кант роль най і «мі ні ру юць» 

шко лу, гэ та яшчэ мож на не як ра зу мець. А вось што «на тхні ла» 
66-га до ва га пен сі я не ра на «пі я нер скія» жар ты, вы свят ляе мі лі цыя. 

Па жы лы брас таў ча нін па ды шоў ка ля пя ці ве ча ра да ахоў ні ка гі пер-
мар ке та «Ка ро на» і па ве да міў аб тым, што па мяш кан не ганд лё ва га цэнт-
ра за мі ні ра ва на. Па вы клі ку хут ка пры бы лі ўсе апе ра тыў ныя служ бы. 
Тэр мі но ва з кра мы эва ку я ва лі больш за 900 ча ла век. Спе цы я ліс ты са-
пёр на-пі ра тэх ніч най гру пы з да па мо гай служ бо ва га са ба кі аб сле да ва лі 
па мяш кан не, але вы бу хо вых пры лад не знай шлі. Пен сі я нер, які са рваў 
ра бо ту ганд лё ва га прад пры ем ства на пра цяг лы час, быў за тры ма ны. 
У да чы нен ні да яго за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Яна СВЕ ТА ВА.

ДОБ РУШ СКІ ВО ПЫТ
Пад час раз мо вы вы свет лі ла ся, што ў Бе ла ру сі 

бы ла спро ба пе ра апра цоў кі Tеtrа Раk на Доб руш-
скім цэ лю лоз на-па пя ро вым кам бі на це. Ма ла та го, 
прад пры ем ства ста ла пі я не рам ся род кра ін СНД. 
Праў да, пер шая спро ба вый шла ня ўда лай. «У пра-
цэ се пе ра апра цоў кі па ста ян на трап ля лі ся рэ чы вы, 
з-за якіх уста но вач ная ма шы на пе ра ста ва ла пра-
ца ваць і ме ха нізм да во дзі ла ся чыс ціць, — рас па-
вя дае Воль га Вол ка ва. — Су месь з по лі эты ле ну, 
алю мі нію і цэ лю ло зы, якая атрым лі ва ла ся на вы ха-
дзе, бы ла вель мі віль гот най. Гэ тай сы ра ві най ні хто 
не ці ка віў ся, рэшт кі ма тэ ры я лаў па ча лі збі рац ца на 
стан цыі пе ра апра цоў кі. У вы ні ку ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку бы ла пры пы не на». Да гэ туль спе цы я ліс ты 
Доб руш скай фаб ры кі не бя руц ца за да лей шую пе-
ра апра цоў ку па пры чы не за бру джа нас ці ад хо даў. 
Па гэ тым па каз чы ку яны па дзя ля юц ца на вы твор-
чыя і спа жы вец кія (ужо вы ка ры ста ная ўпа коў ка, 
вы кі ну тая на смет нік). Для кож най гру пы па трэб на 
свая тэх на ло гія. Са спа жы вец кімі ад хо дамі пра ца-
ваць скла да ней, і гэ та не ўліч ва ла ся ў доб руш скім 
экс пе ры мен це.

«Мы ве дам, што трэ ба пе ра апра цоў ваць лю-
быя ад хо ды — і вы твор чыя, і спа жы вец кія, — ка жа 
Аляк сандр Бар су коў. — Але пы тан не ў тым, што 
мы ўме ем ра біць. Во пыт Доб ру ша па ка заў, што 
нам яшчэ да вя дзец ца па важ дац ца з тэх на ло гі яй. 
Пе ра апра цоў ка Tеtrа Раk пры ня се эка на міч ную 
вы га ду толь кі ў тым вы пад ку, ка лі пе ра апра цоў-
ваць і па пе ру, і по лі эты лен у комп лек се».

ЁСЦЬ ВА РЫ ЯНТ!
Прад стаў ні кі кам па ніі Tеtrа Раk ужо на гле дзе лі 

па ды хо дзя чы бюд жэт ны ва ры янт. Тэх на ло гію «су-
хо га рос пус ку», якая за раз толь кі апра бі ру ец ца, 
пры ду ма лі ра сій скія ву чо ныя з Пяр мі. Сут насць 
та кая: кар дон па дзя ля ец ца на асоб ныя ва лок ны ў 
па вет ра най плы ні. Атрым лі ва ец ца ма тэ ры ял, па-
доб ны да эка ва ты. По лі эты лен пе ра тва ра ец ца ў ад-
мыс ло вы гра ну лят. На пра ця гу двух га доў Tеtrа Раk 
збі ра ец ца па ста віць та кую ўста ноў ку ў Бе ла русь.

Па звест ках за 2012 год, коль касць ад хо даў 
упа коў кі ў кра і не скла дае ад 8 да 10 ты сяч тон 
за год — ліч ба пры бліз ная, але ва гу мае. На ват 
у раз ві тых кра і нах Еў ро пы аб' ёмы збо ру ад хо даў 
не пе ра вы ша юць па ло вы вы ка ры ста ных упа ко вак 
Tеtrа Раk. «Ад коль кас ці са бра на га «смец ця» за ле-
жыць моц уста ноў кі, і, мяр ку ю чы па ліч бах, яе сі ла 
бу дзе не вя лі кай», — да да ла Воль га Вол ка ва.

Да рэ чы, ва ўсёй кра і не ёсць толь кі два мес-
цы, дзе спе цы яль на ад бі ра юць Tеtrа Раk для да-
лей шай пе ра апра цоў кі — гэ та вы шэй зга да ная 
Доб руш ская фаб ры ка і сар та валь ная стан цыя ў 
Брэс це. Сы ра ві ну пад улас ныя па трэ бы за куп ляе 
Ба ра віц кая па пя ро вая фаб ры ка (Ніж ні Ноў га рад). 
За каз чы кі пла цяць за тэт ра пак па кош це ма ку ла-
ту ры, але вы га ды ад праў шчы кі не атрым лі ва юць 
— над та да лё ка і до ра га вы хо дзіць. Не аб ход насць 
мяс цо ва га пунк та пе ра апра цоў кі зра зу ме лая — у 
та кім вы пад ку бе ла рус кія прад пры ем ствы змо-
гуць вы ка рыс тоў ва юць пе ра апра ца ва ныя ад хо-
ды. Ад нак па куль эка на міч ная вы га да пра ек та 
за ста ец ца пад пы тан нем.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

ДА СТАЦЬ ГРО ШЫ З УПА КОЎ КІ

Тры вож ныя па дзеі апош ня га 
ча су імк лі ва штур ха юць 
да по шу ку ўні каль ных 
на прам каў, дзя ку ю чы 
якім на ша кра і на бу дзе 
ін тэ гра ва на ў су свет ны 
кан тэкст раз ві тых дзяр жаў.

СУ РО ВЫЯ ЎМО ВЫ І НО ВЫЯ 
ПРА ВІ ЛЫ ІС НА ВАН НЯ

Гла баль ны эка на міч ны кры-
зіс па ха ваў над зеі ру жо вых фан-
та зё раў ад па лі ты кі і эка но мі кі 
аб маг чы мас ці «спа кой на га іс-
на ван ня» за кошт сфе ры ту рыс-
тыч ных па слуг ды бан каў ска га 
сек та ра. Ві да воч на, што «дзяр-
жа ва-цэх», для якой маг чы ма 
ства рэн не ўлас ных вы твор чых 
цык лаў, знач на больш за па тра-
ба ва на і лепш пры ста са ва на 
да вы жы ван ня ў не спры яль ных 
умо вах, чым «кра і на-сад», з яе 
ты ся ча мі аў тэн тыч ных ка вяр няў 
і рэ ста ра нчы каў, якія рап там 
ста лі не па трэб ны мі.

Ме на ві та та му асноў ным 
кур сам су час на га Еў ра пей-
ска га Са ю за аб' яў ле на лі нія на 
рэ ін дуст ры я лі за цыю, то бок на 
ўзнаў лен не і якас ны рост пра-
мыс ло вай вы твор час ці пры да-
па мо зе цэнт ра лі за ва ных пра-
грам дзяр жаў най пад трым кі. 
Утуль ная Еў ро па, што не так 
даў но імк ну ла ся па зба віц ца 
пра мыс ло вас ці як ар ха іч най 
га лі ны, спра ба ва ла вы нес ці вы-
твор часць у трэ ція кра і ны, за-
раз зноў га то ва пра чы нац ца пад 

гу кі фаб рыч на га гуд ка і ро біць 
стаў ку на ін дуст ры я лі за цыю як 
фун да мент бу ду ча га раз віц ця.

Ла гіч ным пра ця гам гла баль-
на га эка на міч на га кры зі су стаў 
кан чат ко вы раз вал т. зв. «ял-
цін скай сіс тэ мы бяс пе кі», што 
бы ла ўтво ра на пас ля Дру гой 
су свет най вай ны, за сна ва на 
ва кол ро лі ААН і ў тро хі зме не-
най фор ме за хоў ва ла ся на ват 
пас ля знік нен ня з па лі тыч най 
кар ты све ту Са вец ка га Са ю за. 
Пры гэ тым ка лі па жар рэ ва лю-

цый і кры ва вых кан флік таў на 
Бліз кім Ус хо дзе «цы ві лі за ва ны 
свет» мог не за ўва жаць (маў-
ляў, да лё ка), то дэ ста бі лі за цыя 
на Укра і не кан чат ко ва па ля ры-
за ва ла між на род ную су поль-
насць, пры му сіў шы за ду мац ца 
шмат якія «кра і ны-са ды» аб 
ста не не толь кі ўлас най ін дуст-
рыі, але і на цы я наль най бяс пе-
кі. Та кім чы нам, пра ва ахоў ныя 
ор га ны, Уз бро е ныя Сі лы, вай-
ско ва-пра мыс ло вы комп лекс, 
што так са ма аб' яў ля лі ся «пе ра-
жыт кам мі ну ла га», а то на ват і 
«пры кме тай агрэ сіі» ў бес кла-
пот ным све це пе ра мож на га лі-

бе ра ліз му, зня нац ку зноў за ня-
лі ад па вед нае вы со кае мес ца ў 
сіс тэ ме гра мад скіх ад но сін.

ЯК СТАЦЬ 
«ТЭ РЫ ТО РЫ ЯЙ РАЗ ВІЦ ЦЯ»?

Па ля ры за цыя све ту ад бы ва-
ец ца не толь кі па лі ні ях цы ві лі-
за цый на га раз ло му, але і ў кан-
тэкс це па дзе лу пла не ты на тэ-
ры то рыі раз віц ця і пе ры фе рыю. 
У пер шым ва ры ян це кра і ны бу-
дуць са ма стой ны мі ак тыў ны мі 

суб' ек та мі між на род най па лі ты кі, 
у дру гім — у леп шым вы пад ку, 
аб' ек та мі рэа лі за цыі за меж ных 
ін та рэ саў, а ў гор шым — арэ-
най кан флік ту і геа па лі тыч на га 
су праць ста ян ня. Ві да воч на, што 
су ве рэ ні тэт бу ду чы ні ба зі ру ец ца 
на «трох кі тах»: здоль насць кра-
і ны да вы твор час ці ўні каль най 
пра дук цыі, вы со кія маг чы мас ці 
за бес пя чэн ня бяс пе кі і аба ро ны, 
уз ро вень удзе лу ў гла баль ных 
ін тэ гра цый ных утва рэн нях.

Як вя до ма, Бе ла русь імк нец ца 
да вы со ка га ўзроў ню, і кі раў ніц-
твам па стаў ле на ам біт ная за да ча 
— тра піць у спіс 30-ці най больш 

раз ві тых кра ін све ту. Ве ра год на, 
што тым унёс кам, з якім на ша 
дзяр жа ва пла нуе быць па зна-
валь най у струк ту ры су свет най 
эка но мі кі, ста нуць ма шы на бу да-
ван не, ІT-тэх на ло гіі, наф та пе ра-
пра цоў ка, атам ная энер ге ты ка і 
сель ская гас па дар ка. Апош нім 
ча сам да гэ тых па зі цый ай чын-
ныя і за меж ныя экс пер ты да да-
юць так са ма бе ла рус кі ва ен на-
пра мыс ло вы комп лекс.

НО ВАЯ МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
ДЛЯ БЕ ЛА РУ СІ

Рэс пуб лі ка Бе ла русь ва ло-
дае ўні каль ны мі на пра цоў ка мі ў 
га лі не вы твор час ці ра дыё ла ка-
цый ных стан цый, што ства ра-
юц ца на ба зе кан струк тар ска га 
бю ро «Ра дар», вя до масць на 
су свет ным рын ку ма юць ай чын-
ныя ап тыч ныя пры бо ры, іс ну-
юць маг чы мас ці па ма дэр ні за-
цыі вай ско вай тэх ні кі. Улас ная 
тэх на ло гія ства рэн ня бес пі лот-
ні каў (вя до мыя ма дэ лі «Фі лін», 
«Грыф», «Сцерх») да зва ляе 
на шай кра і не зай маць лі дар скія 
па зі цыі ў рэ гі ё не па вы твор час ці 
вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі 
ва ен на га і двай но га на кі рун ку. 
Ад нак па доб ныя да сяг нен ні зу сім 
не з'яў ля юц ца вяр шы няй раз віц-
ця бе ла рус ка га ВПК. 2 кра са ві ка 
пад час на вед ван ня авія ра монт-
на га за во да ў Ба ра на ві чах Прэ-
зі дэнт па ста віў пе рад ва ен ны мі 
ін жы не ра мі за да чу вый сці на вы-
твор часць улас най авія цый най 

тэх ні кі — са ма лё таў і вер та лё таў, 
а так са ма ства рыць маг чы мас ці 
па вы твор час ці ўлас най бро не-
тэх ні кі. Асаб лі вы ўпор Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за га даў зра біць на 
ства рэн ні лан цу гоў пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі з ра сій скі мі і ўкра ін-
скі мі парт нё ра мі.

Іс нуе по гляд, што па доб ны 
за каз ад кі раў ні ка дзяр жа вы па-
сту піў у вы ні ку ана лі зу ак ту аль-
на га між на род на га ста но ві шча, 
а так са ма не ка то рых змен сіс-
тэ мы пра мыс ло вай ка а пе ра цыі 
ў рэ гі ё не, што скла ла ся па вы-
ні ках кры зі су ва Укра і не. Ві да-
воч на, што кры зіс ад но сін па між 
Маск вой і Кі е вам мае до сыць 
доў га тэр мі но вы ха рак тар, што 
па гра жае знік нен нем укра і на-
ра сій скай ва ен най ка а пе ра цыі. 
Моц ны ВПК Укра і ны, асноў ным 
за каз чы кам пра дук цыі яко га 
быў ра сій скі бок, бу дзе цал кам 
раз бу ра ны. У перс пек ты ве гэ та 
пры вя дзе да сум ных вы ні каў не 
толь кі для ўкра ін скай эка но мі-
кі, але і для ін та рэ саў бяс пе кі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі і ва ен на-
па лі тыч на га аль ян су АДКБ, бо 
вель мі ўзмоц ніць за леж насць 
ад за меж ных вы твор цаў зброі.

Та кім чы нам, за ха ван не 
ўкра ін скіх тэх на ло гій ва ен най 
вы твор час ці для мэ таў АДКБ 
шля хам ства рэн ня двух ба ко вай 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі ста-
но віц ца не толь кі эка на міч ным 
экс парт ным ін та рэ сам бе ла-
рус ка га бо ку, але стра тэ гіч най 
за да чай рэ гі я наль най бяс пе кі і 

са юз ным аба вяз кам. Бе ла русь 
ужо мае па зі тыў ны во пыт су-
пра цоў ніц тва з укра ін скі мі вы-
твор ца мі ва ен най тэх ні кі. Так, у 
ка а пе ра цыі з кам па ні яй «Мо тар 
Січ» на пля цоў цы ар шан ска га 
авія ра монт на га за во да ар га ні за-
ва на вы твор часць ру ха ві коў для 
ба я вых вер та лё таў, пра во дзіц-
ца ма дэр ні за цыя тэх ні кі, іс ну юць 
ін шыя перс пек тыў ныя пра ек ты. 
Па шы рэн не су пра цоў ніц тва та-
ко га кштал ту бу дзе вы гад ным 
і для Укра і ны, і для Бе ла ру сі, 
да зво ліць аба ра ніць укра ін скія 
ін жы нер ныя і кан струк тар скія 
ін тэ ле кту аль ныя кад ры.

Да дат ко вым фак та рам для 
ра зу мен ня но вых за дач ВПК Бе-
ла ру сі з'яў ля ец ца ня даў ні ві зіт 
ві цэ-прэм' е ра ра сій ска га ўра да 
Дзміт рыя Ра го зі на ў Мінск. Ра-
го зін з'яў ля ец ца ку ра та рам ва-
ен на-пра мыс ло вай вы твор час ці 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, і асноў-
ным ін та рэ сам чы ноў ні ка бы ло 
вы свят лен не маг чы мас цяў па-
шы рэн ня бе ла рус ка-ра сій ска га 
су пра цоў ніц тва ў гэ тай сфе ры, 
вы зна чэн не да дат ко вых сек та-
раў удзе лу бе ла ру саў у ра сій-
скіх аба рон ных за ка зах.

Ві да воч на, што ва ўмо вах 
на рас та ю ча га геа па лі тыч на га 
су праць ста ян ня Ра сія му сіць 
спа дзя вац ца толь кі на ўлас ныя 
маг чы мас ці і на сва іх са юз ні каў, 
што ад кры вае пе рад бе ла рус кай 
пра мыс ло вас цю, у тым лі ку ва-
ен на-тэх ніч най сфе рай, прын цы-
по ва но выя за да чы раз віц ця.

Па лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скімПа лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скім  ��

ВА ЕН НАЯ ПРА МЫС ЛО ВАСЦЬ: ВОБ РАЗ БУ ДУ ЧЫ НІ

Утуль ная Еў ро па, што не так даў но імк ну ла ся 
па зба віц ца пра мыс ло вас ці як ар ха іч най га лі ны, 
спра ба ва ла вы нес ці вы твор часць у трэ ція кра і ны, 
за раз зноў га то ва пра чы нац ца пад гу кі фаб рыч на га 
гуд ка і ро біць стаў ку на ін дуст ры я лі за цыю 
як фун да мент бу ду ча га раз віц ця.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Але на ША МАЛЬ, на мес ні к стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы, 
у раз мо ве з жур на ліс та мі за ўва жы ла: «Фар ма ка-
ла гіч ная пра мыс ло васць — вель мі ды на міч ная 
сфе ра. Што год з'яў ля ец ца не адзін дзя ся так но вых 
ле ка вых срод каў». Ад па вед нае за ка на даў ства не 
па він на ад ста ваць ад раз віц ця ле ка вай ін дуст рыі. 
«Асноў ная мэ та за ко на пра ек та — бяс пе ка ле ка-
вых срод каў і цэ на вая па лі ты ка, — па тлу ма чы ла 
Але на Ша маль. — Апош няя за сна ва на на тым, 
што ўсе гра ма дзя не па він ны мець ад ноль ка вую 
маг чы масць на бы ваць ле ка выя срод кі».

У за ко на пра ек це ўво дзіц ца та кое па няц це, як 
«ад пуск ная ца на». Так, сён ня ў мно гіх ап тэ ках 
адзін і той жа ле ка вы сро дак мо жа каш та ваць 
па-роз на му. Мэ та за ко на пра ек та — за бяс пе-
чыць адзі ную цэ на вую па лі ты ку пры за куп цы 
ле каў, пры іх ува хо джан ні на бе ла рус кі ры нак, 
а так са ма раз гле дзіць маг чы масць увя дзен ня 
адзі най па лі ты кі па на цэн ках у роз ніч ным і ап то-
вым ганд лі. Пар ла мен та рый упэў не на, што гэ та 
да зво ліць зні зіць цэ ны на ле ка выя прэ па ра ты 
і, як вы нік, па вя лі чыц ца ўзро вень да ступ нас ці 
ле ка вых прэ па ра таў роз ных вы твор цаў.

ВІ НА ВА ТЫ БЕЗ СУ ДА?
Дэ пу та ты — абран ні кі на ро да, і ад ной з 

асноў ных функ цый іх з'яў ля ец ца аба ро на ін та рэ-
саў свай го элек та ра ту. У Па ста ян ную ка мі сію па 
за ка на даў стве Па ла ты прад стаў ні коў па сту піў 
зва рот гра ма дзян кі, якая бы ла не згод на з ра-
шэн нем су да. У 2007 го дзе сын жан чы ны за гі нуў 
у аў та ма біль най ава рыі, ра зам з ім за гі нуў па-
са жыр. У ава рыі аб ві на ва ці лі сы на гра ма дзян кі, 
хоць су да і не бы ло.

Жан чы на вы ву чы ла за ка на даў ства і знай шла 
не ад па вед насць па між ар ты ку ла мі Кры мі наль-
на-пра цэ су аль на га ко дэк са і Кан сты ту цы яй Бе-
ла ру сі. Так, згод на з асноў ным за ко нам кра і ны, 
кан чат ко ва вы зна чыць, ві на ва ты ці не ві на ва ты 
ча ла век, мо жа толь кі суд. Але час та, ка лі адзін 
ча ла век мёрт вы, спра ва за кры ва ец ца без су-
да. Ды і хто аба ро ніць ін та рэ сы ча ла ве ка, які 
па мёр? Ёсць ве ра год насць і та го, што са праўд-
ны ві ноў нік так і за ста нец ца не па ка ра ным, ка лі 
ад каз насць бу дзе ўскла дзе на на па мер ла га. А 
род ным, якія і так стра ці лі бліз ка га ча ла ве ка, 
пры хо дзіц ца мі рыц ца яшчэ і з тым, што яго на-
зва лі ві на ва тым.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па за ка на даў стве Люд мі ла 
МІ ХАЛЬ КО ВА пад тры ма ла іні цы я ты ву гра ма-
дзян кі і пра па на ва ла дэ пу та там пры няць пра ект 
па ста но вы Па ла ты прад стаў ні коў, які ты чыц-
ца зва ро ту ў Кан сты ту цый ны суд з пра па но вай 
даць за клю чэн не аб ад па вед нас ці вы зна ча ных 
ар ты ку лаў Кры мі наль на-пра цэ су аль на га ко дэк-
са. На га да ем, па куль гра ма дзя не на шай кра і ны 
не мо гуць на пра мую звяр тац ца ў Кан сты ту цый-
ны Суд, ад нак на ня даў няй су стрэ чы Прэ зі дэн та 
кра і ны з суд дзя мі Кан сты ту цый на га Су да та кая 
маг чы масць аб мяр коў ва ла ся.

«ПАД МУР КІ» 
ДЛЯ ЎСТУП ЛЕН НЯ Ў СГА

Ся род за ко на пра ек таў, вы не се ных на аб мер-
ка ван не, ёсць два, якія ты чац ца ра ты фі ка цыі па-
гад нен няў па між ура дам на шай кра і ны і ўра да мі 
кра ін да лё ка га за меж жа — Ба лі віі і Шры-Лан-
кі — аб ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве. 
Адам ВАШ КОЎ, дэ пу тат Па ста ян най ка мі сіі па 
між на род ных спра вах, пад крэс ліў, што та кія да-
ку мен ты ма юць важ нае зна чэн не для дзяр жа вы. 
«Мы імк нём ся ўсту піць у Су свет ную ганд лё вую 
ар га ні за цыю, але там ёсць свае пра ві лы, — ад-
зна чыў пар ла мен та рый. — З-за ўступ лен ня Ра сіі 
ў гэ тую ар га ні за цыю ры нак Мыт на га са ю за «пра-
сеў», асаб лі ва ў ма шы на бу даў ні чай сфе ры. Гэ та 
ста ла ўда рам па эка но мі цы і на шай кра і ны».

Пры няц це та кіх за ко на пра ек таў па шы рыць 
маг чы мас ці збы ту пра дук цыі буй ных прад пры-
ем стваў. Як за ўва жыў пар ла мен та рый, та ко га 
кштал ту двух ба ко выя па гад нен ні — а іх на ша кра-
і на за клю чы ла ўжо больш чым з 70 дзяр жа ва мі 
— да юць маг чы масць пад рых та ваць бе ла рус кую 
эка но мі ку да як ма га менш праб лем на га ўступ лен-
ня ў Су свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю.

Так са ма, ка лі ка заць пра за ко на пра ек ты, звя-
за ныя з між на род най сфе рай, то дэ пу та ты ра ты-
фі ка ва лі па гад нен ні на шай кра і ны з Ман го лі яй аб 
су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па мо зе ў мыт ных 
спра вах, аб ва ен на-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве і аб 
ад ме не віз. Да дат ко ва дэ пу та ты пра га ла са ва лі за 
на дан не юры дыч най сі лы па гад нен ням аб ад ме не 
віз для ўла даль ні каў дып ла ма тыч ных, служ бо вых і 
афі цый ных паш пар тоў з Ба лі ві яй і Шры-Лан кай.

ВЕ ДАЙ СВОЙ ШТРАФ
Гос ці кра і ны ў цэ лым ад зы ва юц ца доб ра пра 

бе ла ру саў, але, на жаль, гэ та не ты чыц ца на шай 
куль ту ры па во дзін на да ро гах. За ко на пра ект 
«Аб уня сен ні да паў нен няў і змя нен няў у не ка-
то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях 
за бес пя чэн ня бяс пе кі да рож на га ру ху» мае на 
мэ це за ма ца ваць маг чы масць пры цяг нен ня да 
ад каз нас ці кі роў цаў за па ру шэн не пра ві лаў спы-
нен ня і ста ян кі транс парт ных срод каў на пад ста-
ве па ка зан няў спе цы яль ных тэх ніч ных срод каў, 
што пра цу юць у аў та ма тыч ным рэ жы ме.

Ста ні слаў КУ ЛЕШ, дэ пу тат Па ста ян най ка-
мі сіі па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч-
ным комп лек се, транс пар це і су вя зі, звяр нуў 
ува гу на тое, што асноў ныя на прам кі да ку мен та 
— пра ві лы пар коў кі і вы ка нан не хут кас на га рэ жы-
му. «Пры няц це за ко на пра ек та на дасць яс насць: 
у ім вы зна ча ны кан крэт ныя су мы штра фаў і тое, 
што ўла даль ні ка бу дуць па пя рэдж ваць, ку ды ад-
бук са ва лі яго ма шы ну», — рас ка заў дэ пу тат.

Што да штра фаў, то пры пе ра вы шэн ні хут ка-
сці на 10-20 км за га дзі ну кі роў ца за пла ціць па-
ло ву ба за вай ве лі чы ні, на 20-30 км за га дзі ну — 
2 ба за выя ве лі чы ні, на 30-40 — 4 ба за выя, ка лі 
пе ра вы шэн не хут ка сці ака жац ца звыш 40  км/г, 
штраф скла дзе 6 ба за вых ве лі чынь.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Дзярж рэ гіст ра цыя ле ка вых срод каў 
бу дзе спро шча на

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Нех та бу дуе ў сва іх апарт амен тах 
эк стра ва гант ныя фан та ны, ін шыя 
ар га ні зу юць у асоб ным па кой чы ку 
спе цы яль ны мік ра клі мат за кошт 
эк за тыч ных рас лін і гэ так да лей.

Ся рэд ні цэн нік арэн ды да во лі 
пры го жай, але без «на ва ро таў», 
да чы пад Мінск ам скла дае 
ад 200 да 300 до ла раў за ме сяц.

ДА РЭЧЫ
Спе цы я ліс та мі пад лі ча на, што гра ма дзя-

не за меж ных дзяр жаў ма юць у Мін ску ва 
ўлас нас ці ка ля 22 ты сяч ква тэр.

Ся род ула даль ні каў та кой не ру хо мас ці 
лі дзі ру юць гра ма дзя не Ра сіі, Укра і ны і Гер-
ма ніі. На бы ва юць ква тэ ры ў Мін ску так са ма 
жы ха ры Лат віі, ЗША, Літ вы, Ка зах ста на, Эс-
то ніі і не ка то рых ін шых кра ін.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


