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Больш за 50 экі па жаў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Літ вы, Лат віі, Эс то ніі пры ня лі ўдзел у 
VІІ Між на род ным злё це рэт ра- і кла січ-
ных аў та ма бі ляў «Рэт ра Мінск-2014». 
Мін ча не і гос ці бе ла рус кай ста лі цы 
змаг лі ўба чыць рэд кія аў то, які вы раб-
ля лі ся больш за 50 га доў та му на роз-
ных кан ты нен тах на шай пла не ты.

Як за ўва жы лі ама та ры рэ тра аў та ма бі ляў, 
у мі ну лыя га ды ў ста лі цы збі ра ла ся і больш 
ма шын, але ў гэ ты раз «Рэт ра-Мінск» су-
паў са злё та мі кла січ ных аў та ма бі ляў, што 
пра вод зяц ца ў ін шых кра і нах. Тым не менш, 
экс па зі цыя атры ма ла ся яр кай і са бра ла 
мност ва гле да чоў. Ка лі мер ка ваць па коль-
кас ці па ста ян ных і но вых удзель ні каў злё ту, 
кла сі ка аў та ма бі ле бу да ван ня для мно гіх за-
ста ец ца «лю боўю на ўсё жыц цё».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. Фо та аўтара.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са смер цю дэ пу-
та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пер ша га склі кан ня Бу ра ка Вік та ра Кан стан ці на ві ча 
і вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

СПА ЖЫ ВЕЦ КІЯ КРЭ ДЫ ТЫ 
СТА ЛІ ДА СТУП НЕЙ

На пры кан цы кра са ві ка буй ней шым бан кам кра і ны бы лі 
зні жа ны стаў кі па крэ ды тах для на сель ніц тва на спа-
жы вец кія па трэ бы, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе 
Бе ла рус бан ка.

Ця пер та кія крэ ды ты тэр мі нам да 1 го да (без на яў ным пе ра-
лі кам на ра хун кі трэ ціх асоб) пра па ну юц ца пад 40,5% га да вых, 
тэр мі нам да 5 га доў — пад 42,5% га да вых. Крэ дыт на на быц цё 
аў та ма бі ля тэр мі нам да 5 га доў да ец ца пад 43% га да вых, а на 
на быц цё та ва раў у ме жах за клю ча ных да га во раў аб су пра цоў-
ніц тве з ганд лё вы мі ар га ні за цы я мі — пад 41% га да вых.

Акра мя та го, гра ма дзя нам да ец ца маг чы масць атры маць 
спа жы вец кі крэ дыт, за бес пя чэн нем вы ка нан ня аба вя за цель-
стваў па якім з'яў ля ец ца стра ха ван не ры зы кі не зва ро ту крэ ды-
ту. Та кія крэ ды ты да юц ца гра ма дзя нам, уз рост якіх на мо мант 
за клю чэн ня крэ дыт на га да га во ра не пе ра вы шае 55 га доў для 
муж чын і 50 га доў — для жан чын. Па доб ная па зы ка пра па ну-
ец ца на тэр мін да 5 га доў з вы пла тай за ка ры стан не крэ ды там 
двух ра зо вай стаў кі рэ фі нан са ван ня Нац бан ка Бе ла ру сі, якая 
дзей ні чае на да ту за клю чэн ня крэ дыт на га да га во ра. Гро шы 
клі ент атры мае шля хам без на яў на га пе ра лі чэн ня на ра хун кі 
трэ ціх асоб аль бо бан каў скай аплат най карт кай, а мак сі маль-
ная су ма крэ ды ту скла дае 50 млн руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

УКХ-ПРЫ ЁМ НІ КІ Ў ПА ДА РУ НАК
Атры ма юць ве тэ ра ны вай ны Асі по віц ка га і Глус ка га 
ра ё наў Ма гі лёў шчы ны на Дзень Пе ра мо гі. 

Та кое ра шэн не пры ня лі мяс цо выя ўла ды, уліч ва ю чы тое, 
што ме на ві та гэ тыя ра ё ны ста нуць пер шы мі, дзе пра вад ное 
ра дыё за ме няць на эфір нае. У Глус кім ра ё не, дзе пра жы-
ваюць 32 ве тэ ра ны, пры ём ні кі бу дуць на бы ты за кошт ра ён-
най гра мад скай ар га ні за цыі «Бе лая Русь». Як ад зна чыў яе 
кі раў нік Анд рэй Баб роў нік, на стро іць апа рат на па трэб ную 
час та ту ве тэ ра нам да па мо гуць ра бот ні кі ра ён на га вуз ла 
су вя зі.

Да рэ чы, як па ве да мі лі ў Ма гі лёў скім РУП «Бел тэ ле ка м», 
пра вад ное ра дыё вя шчан не ў вы шэй зга да ных ра ё нах пла ну-
ец ца ад клю чыць ужо да 1 чэр ве ня. Бяс плат на ра дыё пры ём ні кі 
змо гуць атры маць толь кі тыя аба не нты, якія з'яў ля юц ца ін ва-
лі да мі па зро ку 1 і 2 груп.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

25203 АД ЦІС КАН НІ — ЗА МІР
У Ві цеб ску ў дзень свят ка ван ня Пе ра мо гі ўдзель ні кі 
ак цыі «Ад ціс ні ся за мір» зро бяць 25203 ад ціс кан ні за 
кож ны мір ны дзень. Упер шы ню прой дуць і ін шыя ці-
ка выя ме ра пры ем ствы.

У пры ват нас ці, пад ад кры тым не бам, на Алеі вай ско вай 
сла вы (ка ля пло шчы Пе ра мо гі. — Аўт.) мож на бу дзе ўба чыць 
экс па зі цыю ва ен най фор мы і рыш тун ку «Гіс то рыя ва ен на-
га мун дзі ра». У куль тур на-гіс та рыч ным комп лек се «За ла тое 
каль цо г. Ві цеб ска «Дзві на» ад кры ец ца пер са наль ная вы ста ва 
па лот наў ве тэ ра на вай ны Ка на фія Сай фу га лі е ва. Там жа ад-
бу дзец ца свя точ ны кан цэрт «Мой мі лы, ка лі б не бы ло вай ны». 
Вы ста ву ра бот мас та коў Ві цеб ска, пры све ча ную пе ра мо зе ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не, мож на бу дзе на ве даць у вы ста вач най 
за ле Ві цеб ска га цэнт ра су час на га мас тац тва.

Па доб рай тра ды цыі, у свя точ ны дзень ве тэ ра ны Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты і ве тэ ра ны ла каль ных 
вой наў змо гуць бяс плат на на вед ваць му зей ныя экс па зі цыі.

Вель мі раз на стай най бу дзе свя точ ная пра гра ма і 10 мая.
11 мая прой дуць ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя Дню Дзяр-

жаў на га гер ба і Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — 
пры чым не толь кі ў цэнт ры, але і на ўскра і нах.

Пад час трох дзён на га свя точ на га ма ра фо ну на пе ша ход най 
ву лі цы Су во ра ва бу дзе пра ца ваць вы ста ва-кір маш «Ві цеб скі 
вер ні саж». Акра мя та го, мож на здзейс ніць па да рож жа на цеп-
ла хо дзе.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ДЛЯ БА ЛЕЛЬ ШЧЫ КАЎ — 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ МАРШ РУ ТЫ

У пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі — пра-
ца ка му наль на га па са жыр ска га транс пар ту ста лі цы бу-
дзе скі ра ва на на за бес пя чэн не пад во зу ба лель шчы каў 
да га лоў ных спар тыў ных арэн.

Для да стаў кі ба лель шчы каў да «Мінск-Арэ ны» з 9 па 25 
мая ар га ні зу юц ца спе цы яль ныя аў то бус ныя марш ру ты: №1С 
ад стан цыі мет ро «Ня мі га» (ін тэр вал ру ху 5 хві лін); № 911С і 
№ 912 ад АВ «Цэнт раль ны» (ін тэр вал у абод вух вы пад ках 15 
хві лін); № 919С ад Сту дэнц кай вёс кі (ін тэр вал 5 хві лін). Тра лей-
бус ны марш рут № 10Д ад стан цыі мет ро «Пуш кін ская» бу дзе 
ха дзіць з ін тэр ва лам 6 хві лін.

Для пад во зу да «Чы жоў ка-Арэ ны» з 9 па 22 мая бу дзе ар га-
ні за ва на ра бо та аў то бус ных марш ру таў: № 913С ад АВ «Цэнт-
раль ны» (ін тэр вал ру ху 15 хві лін); № 914С ад «Мінск-Арэ ны» 
(ін тэр вал 20 хві лін); № 920С ад сту дэнц кай вёс кі (ін тэр вал 10 
хві лін); № 951С ад пры пы нач на га пунк та Ло шы ца (па рас-
кла дзе, уз год не ным з ру хам элект ра цяг ні коў га рад скіх лі ній). 
Бу дзе аб слу гоў ваць ба лель шчы каў і тра лей бус ны марш рут № 
926 «Ст.м. «Аў та за вод ская» — «Чы жоў ка-Арэ на» (ін тэр вал 5 
хві лін).

З 8 мая па 25 мая ў пе ры яд з 6.00 да 24.00 ар га ні зу ец ца 
ра бо та пры га рад на га экс прэс на га марш ру та № 916Э «На цы-
я наль ны аэ ра порт Мінск — АВ «Цэнт раль ны» — сту дэнц кая 
вёс ка».

З 9 па 25 мая пад аў жа ец ца час пра цы тра лей бус ных марш-
ру таў №№13, 28 — да 1.00; а 22-25 мая бу дзе па доў жа на ра-
бо та аў то бус на га марш ру та № 100 — да 3.00.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

500 «БАК САЎ» ЗА КА НЯ
У Ві цеб ску за знік ла га ка ня па мя нуш цы Ма лы абя ца-
юць 500 до ла раў.

Ад па вед ную аб'-
яву ўла даль нік жы-
вё лы раз мяс ціў на 
ста рон цы ў ад ной з 
па пу ляр ных са цы-
яль ных се так.

«3 мая ў 22:00 
свед ка ба чыў, як ка ня 
вя лі ў ра ё не По лац-
ка га рын ку», — так 
па чы на ец ца аб' ява. 
Да лей рас каз ва ец-
ца пра тое, дзе гас-
па дар шу каў ка ня. 
Знай шоў ся свед ка, 
які рас ка заў, што жы вё лу вя лі ў бок на се ле на га пунк та, які 
зна хо дзіц ца ка ля Ві цеб ска. Апы таў і цы ган, але без вы ні ко ва.

«Ця пер на дзея на вы пад ко вых све дак. Абя цаю ўзна га ро ду та му, 
хто зной дзе, — $500», — за клі кае ча ла век, які шу кае жы вё лу.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ОАО «БЕЛХИМ» ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
в процедуре переговоров по выполнению работ по объекту 

«Текущий ремонт эстакады участка 
по производству ингибированной соляной кислоты 

по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25».
Предложения принимаются до 09.00 15.05.2014 г. 

по адресу: г. Минск, ул. Короля, 34, каб. №19. 
Справки по тел. 8017 204-85-17, факс 8017 204-85-19.

УНП 100122846

СОАО «Минский завод автомобильной комплектации» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА.

Предложения принимаются в течение 5 дней со дня публикации 
по адресу: г. Минск, ул. Лынькова, 123, тел./факс  205-86-00, тел. 205-85-24

Тельтевский В.Н. УНП 190050257

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Як лік ві да ваць гняз до?
На пры ся дзіб ным участ ку жы ха ра 

Доб ру ша за вя лі ся шэрш ні. Па сту по ва 
яны зві лі вя лі кае гняз до. Гас па дар жа 
за ха цеў збіць яго са ма стой на. Па чаў сту-
каць па гняз дзе — і тут жа рой з со цень 
на ся ко мых ры нуў ся ў ата ку. Муж чы на 
кі нуў ся на ўцё кі, але два шэрш ні яго да-
гна лі і ўджа лі лі ў спі ну і га ла ву. Ча ла век 
па спеў толь кі ска заць жон цы, што ад бы-
ло ся, як тут жа па чаў за ды хац ца — у яго 
ім гнен на раз віў ся ана фі лак тыч ны шок. 
«Хут кай» жа толь кі за ста ло ся кан ста-
та ваць смерць па цяр пе ла га. Гняз до ж 
урэш це зды ма лі су пра цоў ні кі МНС...

— Ра ка вая па мыл ка ня бож чы ка 
бы ла ў тым, што ён па чаў сту каць па 
гняз дзе, — ана лі зуе сі ту а цыю Ві таль 
На віц кі. — Шэрш ні ўспры ня лі яго як 
па гро зу, якая хо ча раз бу рыць іх дом, і 
пе рай шлі ў на ступ... На са мрэч па зба-
віц ца ад гняз да шэрш няў ці во саў не 
так скла да на. Па-пер шае, усе ра бо ты 
не аб ход на пра во дзіць поз на ўве ча ры 
або ўна чы, бо пас ля за хо ду сон ца ак-

тыў насць на ся ко мых рэз ка зні жа ец ца. 
У ад ным ко ка не мо гуць жыць да ся мі сот 
шэрш няў! Па-дру гое, трэ ба ся бе за га-
дзя мак сі маль на аба ра ніць. Не па він на 
за стац ца ні вод на га ад кры та га ўчаст ка 
це ла, а воп рат ка па він на быць шчыль-
на за праў ле на. На гняз до на дзя ва юць 
адзін ці два шчыль ныя мяш кі, і вост рым 
на жом ці шпа це лем хут ка ад дзя ля юць 
яго ад прад ме та, за які яно ма цу ец ца. 
Мя шок са смя рот на не бяс печ ным гру зам 
трэ ба тут жа ўты лі за ваць — ута піць або 
спа ліць, вы кон ва ю чы пры гэ тым пра ві лы 
па жар най бяс пе кі. А вось з ужы ван нем 
у за кры тым па мяш кан ні ін сек ты цы даў 
кштал ту вя до ма га ўсім дых ла фо су трэ-
ба быць вель мі асця рож ны мі з-за та го, 
што яны шкод ныя і для ча ла ве ка. Та му, 
перш чым рас пы ліць яда хі мі кат, уваж-
лі ва пра чы тай це ін струк цыю. І зноў жа, 
пас ля лік ві да цыі гняз да зга да ныя вы шэй 
пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы ні хто 
не ад мя няў. Хто дасць га ран тыю, што 
гэ тае мес ца не прый дзец ца да спа до бы 
ін ша му рою на ся ко мых з джа ла мі?

Ад нак трэ ба па мя таць пра не бяс пе-
ку ана фі лак тыч на га шо ку, асаб лі ва тым 
лю дзям, якія па ку ту юць на алер гію. Мно-
гія лю дзі да та го ж і па ло ха юц ца та кіх 
на ся ко мых. Та му лепш за ўсё да вер це 
лік ві да цыю не бяс печ на га гняз да спе цы-

я ліс там. Яны зро бяць гэ та бяс печ на, хут-
ка, пра фе сій на і на дзей на. Між ін шым, 
ме то ды ка пра цы ра таў ні коў іс тот на і не 
ад роз ні ва ец ца.

За стац ца ў жы вых
Але не бяс пе ка мо жа пад сце ра гаць 

не толь кі ў га лі нах дрэў або ў за кут ках 
па бу доў. Шэрш ні, апроч ін ша га, мо гуць 
гнез да вац ца і ў зям лі. Па тры во жыць іх 
мож на вель мі прос та, не спа дзя ва на на-
сту піў шы на гняз до. Да та го ж іх укус 
на шмат больш ба лю чы, чым укус асы 
ці пча лы. Акра мя та го, шэр шань мо жа 
ўджа ліць ча ла ве ка не каль кі ра зоў. Ле-
тась гэ тыя на ся ко мыя раз бу ша ва лі ся ў 
кі тай скай пра він цыі Шань сі, дзе ад іх уку-
саў за гі ну лі дзя сят кі ча ла век... Збі ра юць 
кры ла тыя агрэ са ры ах вяр і ў Бе ла ру сі.

Асаб лі ва жу дас ным вы да ла ся ле та 
2008 го да ў Ма гі лёў скай воб лас ці. У гос ці 

да сва я коў пры ехаў маск віч. Ра зам яны 
пай шлі па гры бы і на ткну лі ся на гняз до 
шэрш няў. Ча ла ве ка не вы ра та ва лі... У 
Бы ха ве ж та ды шэрш ні за бра лі жыц цё 
40-га до ва га кі роў цы мяс цо ва га ПМК, які 
пад час ад па чын ку на бе разе ра кі па лез 
па гал лё на дрэ ва.

— Са мае га лоў нае пра ві ла бяс пе кі — 
гэ та тры мац ца як ма га да лей ад гнёз даў, 
— ра яць ра таў ні кі. — Звы чай на во сы 
і шэрш ні пер шы мі не на па да юць, ка лі 
іх не пра ва ка ваць — не да кра нац ца да 
«до ма», не раз мах ваць ру ка мі, на ма га-
ю чы ся ада гнаць на ся ко мае. Май це на 
ўва зе, што даць дра ла ад іх не атры ма-
ец ца. Яны ля та юць ку ды хут чэй, чым вы 

бе га е це. Да та го ж аб' ек там для на па ду 
для іх з'яў ля ец ца ру хо мая цэль. Та му, 
ка лі вы не ча ка на на ткну лі ся на гняз до, 
па ці ху ады ходзь це, не кі дай це ся на ўцё кі. 
Акра мя та го, пчо лаў і во саў уз бу джае пах 
адэ ка ло ну. І аба вяз ко ва рас тлу мач це не-
бяс пе ку дзе цям. Для ма лых вы ні кі ўку саў 
джа ла нос ных на ся ко мых мо гуць быць 
яшчэ гор шы мі, чым для да рос лых.

Ка лі ж ата кі па збег нуць не ўда ло-
ся, трэ ба мак сі маль на хут ка вы да ліць 
са ску ры джа ла. Зра біць гэ та мож на 
лю бым пад руч ным прад ме там — пін-
цэ там, пазног цем, ту пым бо кам ля за 
на жа ці на ват плас ты ка вай бан каў скай 
карт кай. Да мес ца ўку су не аб ход на 
пры клас ці ха лод ны прад мет. Ка лі ча-
ла век у свя до мас ці, то дай це яму су-
праць а лер ген ны прэ па рат — су прас-
цін, цэ ты ры зін, ке та ты фен, ла ра та дын. 
Пры мя няць іх трэ ба і пры ана фі лак-
тыч ным шо ку, які ўяў ляе для ча ла ве ка 
най боль шую не бяс пе ку. У па цяр пе-
ла га рэз ка па дае ар тэ рыя льны ціск, 
ску ра мя няе ко лер, яго кі дае ў ха лод-
ны пот, па чы на юц ца су тар гі і ўрэш це 
ча ла век губ ляе пры том насць. У та кім 
вы пад ку трэ ба не ад клад на вы клі каць 
«хут кую да па мо гу». Ка лі на сон най 
ар тэ рыі пра мац ва ец ца пульс, то па ку-
са на га не аб ход на па вяр нуць на бок. А 
ка лі і пуль су ня ма, трэ ба не ад клад на 
пра во дзіць сар дэч на-лё гач ную рэ ані-
ма цыю. Са чыць жа за ста нам зда роўя 
ўджа ле на га трэ ба да пры ез ду бры га-
ды ме ды каў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Стан цыя: сён ня і заўт ра
Ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў Но-

ва лу ком лі. На па чат ку Аляк сандр 
Якаб сон, мі ніст ры энер ге ты кі і ЖКГ 
і ін шыя ад каз ныя асо бы на ве да-
лі флаг ман бе ла рус кай энер ге ты кі 
Лу комль скую ДРЭС.

45 га доў та му на стан цыі за пус ці лі 
пер шы блок. Ма гут насць стан цыі — 
больш за 2 тыс. 460 МВт. Яна вы раб-
ляе ў год ка ля 30% усёй элект ра энер гіі, 
якая спа жы ва ец ца ў кра і не. На стан цыі 
пра цу юць ка ля 1,8 ты ся чы ча ла век.

— Пас ля ўво ду ў экс плу а та цыю 
но ва га бло ка, уста ноў ле на га кі тай скі-
мі спе цы я ліс та мі (а ён ця пер пра цуе 
ў пра ве рач ным рэ жы ме), ма гут насць 
дзе ю чай стан цыі па вя лі чыц ца пры-
клад на на 20%. Ад роз нен не гэ та га 
бло ка ад на шых у тым, што ён — цал-
кам па но вай тэх на ло гіі. Пас ля ма дэр-
ні за цыі ча ты рох на шых энер га бло каў 
мы да сяг ну лі доб рай эка но міі. А но вы 
блок яшчэ больш эфек тыў ны: дае маг-
чы масць на трэць эка но міць па лі ва, — 
рас каз вае Аляк сандр БА ЗЫ ЛЕН КА, 
ды рэк тар Лу комль скай ДРЭС.

Кі тай скі блок уста ноў ле ны ў асоб-
ным бу дын ку. Кі тай скія спе цы я ліс ты 
вет лі ва су стрэ лі чле наў вы яз но га па-
ся джэн ня пры ўва хо дзе. Раз да лі кас-
кі (да рэ чы, ня мец кай вы твор час ці. 
— Аўт.). Но вы блок — гэ та сён няш ні 
дзень су свет най энер ге ты кі: і звон ку, і 
ўнут ры. Умо вы для пра цы апе ра та раў 
і ін шых спе цы я ліс таў, якія аб слу гоў ва-
юць тур бі ну, вель мі ад роз ні ва юц ца ад 

тых, што ў ста рым кор пу се стан цыі. 
Па куль блок не за пра ца ваў на поў ную 
ма гут насць (ад бу дзец ца гэ та на пры-
кан цы мая), ра зам яго аб слу гоў ва юць 
бе ла рус кія і кі тай скія спе цы я ліс ты. 

Зо на праз рыс тас ці
Пас ля эк скур сіі па стан цыі ад бы-

ла ся раз мо ва на тэ му раз віц ця энер-
ге ты кі кра і ны і па вы шэн ня пла ты за 
та ры фы.

— Тое, што зроб ле на на стан цыі, 
па кі ну ла са мае пры ем нае ўра жан не: 
шмат не ча ка на га, но ва га, я б ска заў, 
ра ды каль на га. На гэ тым і ін шых аб'-
ек тах энер ге ты кі вы раб ля юц ца тыя 
ня бач ныя кі ла ва ты, без якіх не мо жа 
функ цы я на ваць эка но мі ка. У цэ лым у 
энер ге тыч ную га лі ну кра і на ўклад вае 
ве лі зар ныя гро шы. З 2012 па 2016 
год на раз віц цё энер ге тыч най сіс тэ-
мы за пла на ва на на кі ра ваць ка ля 5 
міль яр даў до ла раў. Та му кра і на мае 
пра ва раз ліч ваць, што ўкла дзе ныя ў 
энер ге ты ку та кія ве лі зар ныя гро шы 
на блі зяць нас да раз ві тых еў ра пей-

скіх кра ін па па каз чы ках энер га ёміс-
тас ці ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту 
і бу дуць спры яць па вы шэн ню кан ку-
рэн та здоль нас ці эка но мі кі... Але на 
прак ты цы мы па-ра ней ша му ад ста ём 
ад Еў ро пы. За на мі — толь кі Ра сія і 
Укра і на. У асноў ным гэ та звя за на з 
экс плу а та цы яй ста ро га і не эфек тыў-
на га аб ста ля ван ня, — звяр нуў ся да 
пры сут ных Аляк сандр Якаб сон.

Ён на га даў, што ле тась у кра са-
ві ку сі ту а цыя ў энер ге ты цы ста ла 
прад ме там раз гля ду на на ра дзе ў 
Прэ зі дэн та. Асаб лі вая ўва га на да-
ва ла ся ад сут нас ці ў энер ге тыч най 
га лі не аб' ек тыў на га і праз рыс та га 
ме ха ніз му фар мі ра ван ня та ры фаў 
на па слу гі па энер га за бес пя чэн ні.

— Ка лі па раў наць но выя та ры-
фы на элект ра энер гію ў снеж ні 2013 
го да са снеж нем 2012 го да, іх рост 
склаў больш чым 200%. І гэ та толь-
кі за адзін год. З усіх ка му наль ных 
па слуг — са мы вы со кі рост ца ны. Ці 
га то ва на сель ніц тва да та кіх рэз кіх 
па вы шэн няў? Ці ад па вя да юць кро кі 

энер ге ты каў па па вы шэн ні та ры фаў 
фі нан са вым маг чы мас цям лю дзей? У 
ад па вед нас ці з пра гра май са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця кра і ны да 2015 
го да не аб ход на за бяс пе чыць уз ро вень 
кам пен са цыі на сель ніц твам за трат на 
элект ра за бес пя чэн не да ўзроў ню са-
бе кош ту. Як да сяг нуць за пла на ва нага 
пры аб ме жа ван ні па што га до вым па-
ве лі чэн ні кош ту ка му наль ных па слуг 
— не больш чым 5 до ла раў? — спы таў 
Аляк сандр Якаб сон. 

Ці не пра сцей менш куп ляць газ, 
а больш — элект ра энер гіі за мя жой? 
На гэ тае пы тан не, як ад зна чыў Аляк-
сандр Якаб сон, так са ма не бы ло да-
дзе на зра зу ме ла га ад ка зу.

У вы ні ку бы ло пры ня та ра шэн не 
са брац ца зноў, каб на рэш це прый сці 
да кан сен су су. І, без умоў на, гра ма дзя-
не па він ны ве даць, што ца на на свят-
ло, цяп ло і ін шае — праз рыс тая. 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Фо та аў та ра.

Но ва лу комль — Ві цебск

�

Ка му наль ныя па слу гіКа му наль ныя па слу гі  ��

КОШТ КІ ЛА ВА ТА: ЦІ ПА КІ ШЭ НІ?
Ле тась у на шай кра і не гра ма дзя не ста лі пла ціць за элект ра энер гію ў 2 
ра зы больш. І для мно гіх гэ ты ска чок ца ны стаў шо кам. Пры гэ тым мы 
ця пер аплач ва ем менш за 80% ад рэ аль най ца ны кі ла ва та. Ас тат няе 
па куль што пе ра ліч вае энер ге ты кам дзяр жа ва. Ужо вя до ма, што ў на-
ступ ным го дзе на сель ніц тва бу дзе пла ціць за элект рыч насць столь кі, 
коль кі яно каш туе. Ці зро бяць энер ге ты кі ўсё маг чы мае, каб кі ла ват не 
біў па кі шэ нях бе ла ру саў? Ці мо гуць па ні зіць вы дат кі пры вы пра цоў цы 
элект рыч нас ці? Гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся пад час вы яз но-
га па ся джэн ня пра цоў най гру пы па вы ву чэн ні праб лем ных пы тан няў 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Гру пу ўзна чаль ваў стар шы ня Ка мі-
тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Аляк сандр Якаб сон. Пад час па ся джэн ня 
вы свет лі ла ся, што, на жаль, па між ка му наль ні ка мі і энер ге ты ка мі ня ма 
ўза е ма ра зу мен ня.

АД «ЧАЙ КІ» ДА «ФОР ДА»
У Гро дзен скім дзяр жаў ным пра фе сій на-тэх-
ніч ным ка ле джы пры бо ра бу да ван ня прай шоў 
ужо тра ды цый ны рэс пуб лі кан скі кон курс пра-
фе сій на га май стэр ства бу ду чых паш та ві коў. 
У ім удзель ні ча лі 8 ка ман даў на ву чаль ных 
уста ноў з Мін ска, Брэс та, Ві цеб ска, Го ме ля, 
Ор шы і Грод на, дзе ажыц цяў ля ец ца пад рых-
тоў ка апе ра та раў паш то вай су вя зі.

Зра зу ме ла, што іх бу ду чая ра бо та, як і лю бая 
ін шая, бу дзе рэг ла мен та ва на стро гі мі нор ма мі служ-
бо вых ін струк цый. Якія там па чуц ці ды эмо цыі? Ад-
нак па куль, на кон кур се, яны «Муш ке цё ры пош ты», 
«Лэ дзі су вя зі», «Паш то вы ба монд», «Арт-пош та», 
«Па слан кі Гер ме са», «Паш то вы ды лі жанс»...

Вось та кія ра ман тыч ныя наз вы пры ду ма лі для 
сва іх ка ман даў кан кур сан ты. І твор чы па ды ход быў, 
вя до ма ж, не толь кі ў гэ тым, але і ў са міх вы ступ-
лен нях. Ма ла дыя лю дзі на тхнё на рас па вя да лі пра 
сваю бу ду чую пра фе сію і па ва гу да клі ен таў. Пры-
чым ра бі лі гэ та вель мі шчы ра, ад ду шы. Вось бы 
так заў сё ды і ў рэ аль ным жыц ці! Ад нак у ад дзя лен ні 
су вя зі, дзе я раз ліч ва ю ся за ка му наль ныя і ма біль-
ныя па слу гі, амаль ні ко лі пас ля пла ця жу не па чу еш 
ча роў на га «Ка лі лас ка»... Не, у сэн се фі нан са ва га 
раз лі ку ўсё нар маль на, ад нак той ед нас ці па між 
паш та ві ка мі і іх клі ен та мі, пра якую га ва ры ла ся на 
кон кур се ў Грод не, усё ж не ад чу ва ец ца. Па куль...

А зна чыць, хо чац ца ве рыць: тое, пра што ка за лі 
ма ла дыя лю дзі на кон кур се, яны не ўза ба ве зро-
бяць нор май на сва іх ра бо чых мес цах. Тым больш 
што праб лем з пра ца ўлад ка ван нем у да чы нен ні 
спе цы я ліс таў паш то вай спра вы, якіх рых ту юць у 
мяс цо вым пра фе сій на-тэх ніч ным ка ле джы пры бо-
ра бу да ван ня, як ад зна чы ла, у пры ват нас ці, на мес-
нік ды рэк та ра Гро дзен ска га фі лі яла РУП «Бел пош-

та» Свят ла на Мя кіш, не бы ло і не бу дзе.
Да рэ чы, на Гро дзен шчы не, ды і ў ін шых рэ гі ё-

нах рэс пуб лі кі, ця пер ак тыў на ўка ра ня юц ца но выя 
паш то выя тэх на ло гіі. Ад на з іх ста ла тэ май хат ня га 
за дан ня: удзель ні кі кон кур су рэ кла ма ва лі па слу гі 
лі ней кі «Кам форт». Ска рыс тац ца імі мож на пры ад-
праў лен ні пісь ма ці па сыл кі ў лю бым ад дзя лен ні паш-
то вай су вя зі, пад раз дзя лен нях «Біз нес-пош ты». Як 
бы ло пра дэ ман стра ва на ў кон курс ных ві дэа ро лі ках, 
та кое ад праў лен не кур' ер мо жа ўру чыць ад ра са ту ў 
лю бым мес цы — на прык лад, у сту дэнц кім ін тэр на це 
ці на ват на ры бал цы. Пры гэ тым ад праў шчык ад ра зу 
ж атры мае SMS-па ве дам лен не аб да стаў цы.

Акра мя та го, кан кур сан там пра па ноў ва лі ся тэ а рэ-
тыч ныя і прак тыч ныя за дан ні, звя за ныя з тэх на ло гі яй 
паш то вых ад праў лен няў, а так са ма бліц-апы тан не. 
Усе ка ман ды бы лі ўзна га ро джа ны дып ло ма мі, су-
ве ні ра мі і па да рун ка мі ад «Бел пош ты». А пе ра мож-
цам кон кур су ста ла адзі ная муж чын ская ка ман да 
— «Муш ке цё ры пош ты» з Вы шэй ша га дзяр жаў на га 
ка ле джа су вя зі (г. Мінск).

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Твор чы па ды ходТвор чы па ды ход  ��

«ЛЭ ДЗІ» І «МУШ КЕ ЦЁ РЫ» ПОШ ТЫ

КРЫ ЛА ТЫЯ АГРЭ СА РЫ

Ле тась ра таў ні кі 3760 ра зоў 
вы яз джа лі на лік ві да цыю гнёз даў 
джа ла нос ных на ся ко мых.

Лік ві да цыю жыт ла на ся ко мых 
пра вод зяць толь кі ў цём ны час 
су так.
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Лі чыль нік, ку ды кі да лі ма не ты.

Тут зна хо дзіц ца но вы блок стан цыі.

ЭК СТРАН НЫЯ 
СЛУЖ БЫ 

ДА СВЯТ ГА ТО ВЫ
Пад час ура чыс тых ме ра пры ем стваў 

па ра дак бу дзе за бяс пе ча ны
Свят ка ван ні, пры све ча ныя 69-й га да ві не 
Пе ра мо гі, прой дуць 9 мая па ўсёй Бе ла-
ру сі. Акра мя та го, у гэ ты дзень пач нец-
ца і чэм пі я нат све ту па ха кеі. На ту раль на, 
што на пле чы сі ла ві коў бу дзе ўскла дзе ны 
двай ны ця жар па за бес пя чэн ні гра мад ска-
га па рад ку.

— У мес цах ма са вых ме ра пры ем стваў бу дуць 
ар га ні за ва ны кант роль на-пра пуск ныя пунк ты, — 
га во рыць на чаль нік упраў лен ня ахо вы пра ва па-
рад ку Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Іван КУБ-
РА КОЎ. — До пуск гра ма дзян у мес цы ма са вых 
гу лян няў бу дзе ажыц цяў ляц ца пас ля пра вя дзен ня 
агля ду з вы ка ры стан нем тэх ніч ных срод каў. Мы 
за клі ка ем усіх лю дзей, у тым лі ку і за меж ных гас-
цей, ста віц ца да гэ та га з ра зу мен нем. Усе гэ тыя 
ме ры перш за ўсё на кі ра ва ны на бяс пе ку. Тым 
больш што гэ та агуль на су свет ная прак ты ка.

Не пус цяць на ме ра пры ем ствы лю дзей на пад-
піт ку. Спіс за ба ро не ных для пра но су прад ме таў 
бу дзе раз ме шча ны ка ля кож на га кант роль на-пра-
пуск но га пунк та. Азна ё міц ца з ім на сай це Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў мож на ўжо ця пер. Ме ры 
бяс пе кі 9 мая бу дуць уз моц не ны не толь кі ў ста лі-
цы, дзе ад бу дуц ца най больш ма са выя гу лян ні, але 
і па ўсёй кра і не. Так, ста не больш на ра даў па труль-
на-па ста вой служ бы, а так са ма ДПС ДАІ.

У ін тэр нэ це ж з'я ві лі ся чут кі аб тым, што 
9 мая ра сій скія ба лель шчы кі ні бы та ма юць на мер 
пра вес ці ў Мін ску «рус кі марш». Па доб ная ак цыя 
ад бы ла ся ўлет ку 2012 го да ў Вар ша ве пад час 
чэм пі я на ту Еў ро пы па фут бо ле. Скон чы ла ся ж 
яна та ды ма са вы мі бес па рад ка мі.

— Ні я ка га «рус ка га мар шу» ў Мін ску не бу-
дзе, — пад крэс ліў Іван Куб ра коў. — У ор га ны 
ўнут ра ных спраў ні хто з ра сій скіх ба лель шчы каў 
за яў ку на пра вя дзен не шэс ця 9 мая не па да ваў. 
Ін фар ма цыя аб на ме рах пра вес ці та кую ак цыю 
ёсць у ін тэр нэ це. Яна піль на ад соч ва ец ца і тры ма-
ец ца на кант ро лі. Ор га ны ўнут ра ных спраў кра і ны 
прад пры муць усе ме ры бяс пе кі, каб не да пус ціць 
па ру шэн ня гра мад ска га па рад ку.

На ўзмоц не ны ва ры янт ня сен ня служ бы пад-
час ма са вых ме ра пры ем стваў пе ра ве дзе ны і пад-
раз дзя лен ні МНС.

— У ста лі цы бу дуць ство ра ны апе ра тыў ныя шта-
бы па кант ро лі за сі ту а цы яй, — га во рыць на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня ава рый на-вы ра та валь ных 
служ баў і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый МНС 
Бе ла ру сі Ана толь БА ЛЯ БІН. — У мес цах ма са вых 
гу лян няў і за пус ку свя точ ных са лю таў ра таў ні кі скан-
цэнт ру юць да дат ко выя сі лы і срод кі. А на аква то рыі 
Свіс ла чы ва ўзмоц не ным рэ жы ме вах ту бу дуць нес ці 
ра бот ні кі та ва рыст ва ра та ван ня на во дах.

Ра таў ні кам, ме ды кам і мі лі цы я не рам да па мо-
гуць і ва лан цё ры, якія доб ра ва ло да юць анг лій-
скай мо вай. Яны бу дуць пра ца ваць на адзі ным 
тэ ле фон ным ну ма ры эк стран най дыс пет чар скай 
служ бы — 112.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Кра і на мае пра ва раз ліч ваць, 
што ўкла дзе ныя ў энер ге ты ку 
ве лі зар ныя гро шы на блі зяць 
нас да Еўропы па па каз чы ках 
энер га ёміс тас ці ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту.

Элект рон ныя пры бо ры ўлі ку свят ла ро бяць у Ві цеб ску, Брэс це... На пэў-
на, гра ма дзя не і не ве да юць, што яны да зва ля юць за хоў ваць ад па вед ную 
ін фар ма цыю на пра ця гу не каль кі га доў.

Прад стаў ні кі «Ві цеб скэ нер га» рас ка за лі, што з усіх 576 ты сяч ча ла век, 
ад каз ных за апла ту элект ра энер гіі (на мо ве энер ге ты каў, бы та вых аба-
не нтаў. — Аўт.), 41 ты ся ча мо гуць на ват не па ды хо дзіць да лі чыль ні каў, 
каб зняць па ка зан ні. Бо ра зум ная тэх ні ка са ма пе рад ае ін фар ма цыю аб 
тым, коль кі спа жы лі элект ра энер гіі — у бан кі, ін фар ма цый ныя кі ёс кі, на 
пош ту і гэ так да лей. Але та кая зруч насць — толь кі для жыль цоў но вых 
да моў і тых, хто жы ве ў да мах пас ля рэ кан струк цыі (ка лі ў до ме больш за 
20 ква тэр. — Аўт.).

Ца на пы тан ня
— Над звы чай най та кая сі ту а цыя не лі чыц ца, та му за тое, каб ра таў ні кі пры-

бра лі гняз до, хут чэй за ўсё да вя дзец ца за пла ціць. Пры гэ тым трэ ба за зна чыць, 
што кож ны вы па дак раз гля да ец ца ін ды ві ду аль на. Ка лі во сы, шэрш ні ці пчо лы 
па бу да ва лі гняз до на тэ ры то рыі са цы яль на га аб' ек та — шко лы, дзі ця ча га сад ка, 
баль ні цы — вы езд на яго зні шчэн не бяс плат ны. Пры ін шым рас кла дзе спаг нан не 
пла ты бу дзе за ле жыць ад та го, ці ўяў ля лі раз' юша ныя на ся ко мыя пра мую не бяс-
пе ку для лю дзей. Як пра ві ла, гэ та ад 200 да 400 ты сяч руб лёў. Кан чат ко вы кошт 
скла да ец ца з коль кас ці вы ез даў у пэў ны дзень. Па слу гі гэ тыя мо гуць аказ ваць і 
ін шыя спе цы я лі за ва ныя ар га ні за цыі. Але пра цу юць яны ў буй ных га ра дах. У не вя-
ліч кіх ра ён ных цэнт рах увесь ця жар кла дзец ца, як пра ві ла, на пле чы су пра цоў ні каў 
МНС. Але му шу за зна чыць, што для нас гэ та не з'яў ля ец ца спо са бам да дат ко ва га 
за роб ку. Прос та мы та кім чы нам кам пен су ем вы дат кі на пра ве дзе ныя ра бо ты...


