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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Ген ная ін жы не рыя 
і доб ра ўпа рад ка ван не 

тэ ры то рый
Дэ пу та ты аб мер ка ва лі шэ раг змя нен няў 

у за ко ны

Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў ся пад час су стрэ чы 

са стар шы нёй Дзяр жаў на га 

ва ен на-пра мыс ло ва га ка-

мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ра ма нам Га лоў чан кам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што ў ве дам стве за-
бяс печ ва ец ца рэн та бель насць і 
пры быт ко васць, а ся рэд няя зар-
пла та знач на вы шэй шая, чым у 
ін шых мі ніс тэр ствах. «Усё гэ та 
доб ра, але не да стат ко ва. Гэ та 
па ло ва та го, што па він на быць 
на ка нец на ступ на га го да, — 
пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Та му 
пла нуй це свае за дан ні, пла ны 
строй це на бу ду чы ню з мэ тай 
па ве лі чэн ня аб' ёмаў — і на ват 
не аб' ёмаў, а гра шо вых па ступ-
лен няў роў на ў два ра зы».

«Мы вы раб ля ем аба рон чыя 
сіс тэ мы, гэ та тое, што трэ ба мно-
гім дзяр жа вам. Мы на сту паць ні 
на ко га не збі ра ем ся, та му трэ ба 
раз ві ваць гэ тыя шко лы, цэнт ры, 
вы твор час ці для та го, каб ся бе 
за бяс пе чыць вы со ка эфек тыў-
ным аба рон чым уз бра ен нем, ну і 
пра па на ваць ін шым дзяр жа вам. 
Я яшчэ раз пад крэс лі ваю: пе ра-
важ ная коль касць кра ін у све це 
за ці каў ле на ў на дзей най аба ро-
не», — да даў ён.

Акра мя та го, Аляк сандр 
Лукашэн ка на га даў аб па-
стаў ле ных за да чах па раз віц ці 
Дзярж кам ва енп ра ма, а так са ма 

раз віц ці га лі но вых дзяр жаў ных 
і пры ват ных прад пры ем стваў. 
«На ту раль на, у сі лу спе цы фіч-
най пра дук цыі па ві нен быць 
жорст кі кант роль і кі ра ван не гэ-
ты мі прад пры ем ства мі з ва ша га 
бо ку», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар так са ма па-
пра сіў Ра ма на Га лоў чан ку рас-
ка заць пра сі ту а цыю ў са мім ве-
дам стве, а так са ма аб пла нах на 
бу ду чы ню. На га да ем: ця пе раш ні 
стар шы ня па чаў пра ца ваць на 
сва ёй па са дзе толь кі з ся рэ дзі-
ны жніў ня бя гу ча га го да.

Па вы ні ках су стрэ чы Ра ман 
Га лоў чан ка па гу та рыў з жур на-
ліс та мі. «Для та го каб вы ка наць 
за да чу, якую па ста віў кі раў нік 
дзяр жа вы, не аб ход на фар сі-
ра ва нае раз віц цё но вых на-
прам каў», — ска заў стар шы ня 
Дзярж кам ва енп ра ма.

Што гэ та за на прам кі? Іх 
Аляк сандр Лу ка шэн ка аба зна-
чыў 5 каст рыч ні ка на па лі го не 
ў Да ма на ве: сег мент бес пі лот-
ных удар ных авія цый ных комп-
лек саў, пе ра ход ад лёг кіх так-
тыч ных да цяж кіх удар ных бес-
пі лот ні каў, якія мо гуць ка лі не 
за мя ніць пі ла та ва ную авія цыю, 
то іс тот на ўзмац ніць яе. Раз віц-
цё гэ та га сек та ра, упэў не ны Ра-
ман Га лоў чан ка, пад цяг не ўсе 
су меж ныя га лі ны на ву кі.

Па вод ле яго слоў, кан' юнк ту-
ра, ка лі мож на так вы ка зац ца, 
ця пер до сыць спры яль ная, свет 

не спа кой ны, ус пых ва юць кан-
флік ты, та му по пыт на аба рон-
чае ўзбра ен не і сіс тэ мы аба ро ны 
ёсць. У су вя зі з гэ тым бе ла рус кі 
ва ен на-пра мыс ло вы комп лекс 
га то вы гэ ты по пыт за да во ліць. 
Ра ман Га лоў чан ка вы ка заў 
над зею, што тыя рас пра цоў кі, 
якія бе ла рус кі лі дар удак лад ніў 
і ўхва ліў, да дуць маг чы масць у 
бу ду чы ні вый сці на за яў ле ныя 
па ра мет ры.

Ця пер клю ча вы на пра мак — 
да лей шае раз віц цё ра ке та бу да-
ван ня, пры чым гэ тыя сіс тэ мы 
ў пер шую чар гу но сяць стры-
маль ны ха рак тар. Ня гле дзя чы 
на тое, што яны пры зна ча ны для 
на ня сен ня аг ня во га па ра жэн ня, 
іх на яў насць з'яў ля ец ца ма гут-
ным фак та рам стрым лі ван ня 
агрэ са ра.

У да да так да ра ке та бу да ван-
ня бу дуць пра цяг ваць раз ві ваць 
сіс тэ мы ра дыё элект рон най ба-
раць бы і ра дыё элект рон на га 
пад аў лен ня, маг чы ма, уз бра ен-
не, па бу да ва нае на но вых фі зіч-
ных прын цы пах, та кія на пра цоў-
кі ёсць. «Без но вых на прам каў 
мы змо жам, на пэў на, толь кі 
пад трым лі ваць аль бо ня знач на 
на рошч ваць той аб' ём, які мы 
ма ем ця пер, а гэ та ўжо больш за 
міль ярд до ла раў», — да даў ён.

За ста юц ца ак ту аль ныя і на-
прам кі, па якіх ве дам ства пра-
ца ва ла ра ней.

ДОБ РА, АЛЕ ТРЭ БА БОЛЬШ
Прэ зі дэнт за клі каў удвая па вя лі чыць гра шо выя па ступ лен ні 

Дзярж кам ва енп ра ма

Пра гэ та за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка на 

су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі ў Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь Ла ці фам Ган дзі ла вым.

У па чат ку кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 
скла ла ся доб рая прак ты ка, ка лі ён су стра ка ец ца 
з па сла мі не толь кі ў па чат ку або кан цы дып ла ма-
тыч най мі сіі, але і не па срэд на ў пра цэ се ра бо ты.

Бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што на го да для су-
стрэ чы доб рая: лі та раль на праз ты дзень у на шу 
кра і ну пры ля ціць Прэ зі дэнт Азер бай джа на Іль хам 
Алі еў. «У нас ёсць пра што па га ва рыць, ёсць ма са 
пы тан няў, хоць, па ві нен ска заць, фун да мент на-
шых ад но сін на бі рае тры ва ласць, — ска заў ён. — 
За гэ ты год, на пэў на, ра зы ў тры мы па вя лі чы лі 
та ва ра аба рот. Гэ та вель мі доб ры пры рост, на ўрад 
ці та кі пры рост ёсць з ін шы мі дзяр жа ва мі, але па-
тэн цы ял наш знач на боль шы».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: у двух ба ко вых ад но сі нах 
на шых кра ін ёсць ку ды рас ці і над чым пра ца ваць. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што за да во ле ны 
су пра цоў ніц твам па гу ма ні тар ным і аду ка цый ным 
на прам ках. Так, ка ля паў ты ся чы азер бай джан цаў 
атрым лі ва юць аду ка цыю ў Бе ла ру сі.

«Для Азер бай джа на на шы дзве ры ад чы не-
ныя», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. «Вы па він-
ны ве даць, што вы для нас сяб ры і мы заў сё ды 
га то выя пай сці вам на су страч. І на шы да моў ле-
нас ці з Іль ха мам Гей да ра ві чам — гэ та свя тое. 
Мы да мо ві лі ся, што бу дзем іх вы кон ваць, за кры-
тых тэм у ад но сі нах Азер бай джа на і Бе ла ру сі ня-
ма», — да даў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ад соч вае 
ма тэ ры я лы ў СМІ, і за клі каў не звяр таць ува гі на 
не ка то рыя раз ва жан ні. «Асаб лі ва пас ля АДКБ. 
Мя не здзіў ля юць гэ тыя до мыс лы і раз ва жан ні. Мы 
ві на ва тыя са мі, і наш МЗС ві на ва ты ў тым, што мы 
да стат ко ва вы раз на і дак лад на не ін фар ма ва лі 
жур на лісц кую су поль насць, а праз іх — гра мад-
ства на шых кра ін па тэ ма ты цы пе ра га во раў АДКБ 
і гэ так да лей», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што ўсё ў СМІ звя-
ло ся да та го, што ба кі ні бы та аб мяр коў ва лі толь кі 
кан ды да ту ру бу ду ча га кі раў ні ка апа ра ту АДКБ. 
«Так, мы аб мяр коў ва лі гэ та пы тан не, але яно за-
ня ло ў нас, на пэў на, 15 хві лін. А асноў ны час у 
нас за ня ло пер шае пы тан не — знеш не па лі тыч ная 
сі ту а цыя ва кол кра ін АДКБ», — рас ка заў бе ла-
рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, на ту раль на, што пры аб-
мер ка ван ні знеш не па лі тыч най аб ста ноў кі за кра-
ну лі і ўнут ры па лі тыч ную, ад нак гэ та ад бы ва ла ся 
вы ключ на з па да чы ад на го з кі раў ні коў дзяр жаў. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў Бе ла ру сі 
не так даў но прай шлі буй ныя між на род ныя ме ра-
пры ем ствы — Фо рум рэ гі ё наў, су стрэ ча Асноў най 
гру пы Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы. Ён 
ад зна чыў, што на са мі це АДКБ у Аста не сам уз-
ды маў гэ тыя тэ мы.

Што да ты чыц ца пры зна чэн ня кі раў ні ка апа ра ту 
АДКБ, то па гэ тым пы тан ні ён за явіў, што ва ры ян-
таў бы ла ма са. «Гэ та не зна чыць, што мы «па су-
ну лі» Ар ме нію, што хтось ці там пе ра мог, а хтось ці 
прай граў. Пы тан не ў тым, што Ні кол Па шы нян (вы-
кон ва ю чы аба вяз кі прэм' ер-мі ніст ра Ар ме ніі. — 
Аўт.) па ві нен ва ўра дзе ра за брац ца ў сі ту а цыі, 
та му што яны ўзна чаль ва юць сён ня ЕА ЭС, наш 
эка на міч ны са юз, і АДКБ. Вель мі вя лі кая на груз ка 
на кра і ну, якая зна хо дзіц ца ў пе ра ход ным пе ры я-
дзе», — кан ста та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

На яго дум ку, ка лі Ні кол Па шы нян раз бя рэц ца і 
дасць ад каз у Санкт-Пе цяр бур гу на су стрэ чы, та-
ды і бу дзе пры ня та ра шэн не. «Усё бы ло ў спа кой-
ным рэ чы шчы, ні хто там не ла маў коп'і. Са праў ды, 
на ступ ная кра і на па ал фа ві це — Бе ла русь. Так са-
ма ні чо га дзіў на га ня ма. І мы па він ны быць га то-
выя да та го, каб пра па на ваць сваю кан ды да ту ру. 
У мя не тры кан ды да ту ры, якія я ма гу пра па на ваць 
на па са ду ге не раль на га сак ра та ра АДКБ. Ні чо га 
асаб лі ва га, не — спля лі тут цэ лую ку чу до мыс лаў 
і раз моў», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

У ад каз Ла ціф Ган дзі лаў ад зна чыў, што для 
азер бай джан цаў Аляк сандр Лу ка шэн ка — гэ та 
род ны ча ла век. «Наш на род вель мі вас лю біць, 
вель мі вы со ка вас цэ ніць», — ад зна чыў дып ла мат. 
Ён на зваў па зі цыю бе ла рус ка га лі да ра па кан-
флік це ў На гор ным Ка ра ба ху кры ні цай натхнен ня 
і над зеі.

Па вы ні ках па сол рас ка заў жур на ліс там, што 
су стрэ ча бы ла звя за на з бу ду чым ві зі там Прэ зі-
дэн та Азер бай джа на ў Бе ла русь. Акра мя та го, 
асаб лі вае зна чэн не ві зі ту на дае і 25-год дзе ўста-
наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін па між на шы мі 
дзяр жа ва мі. Дып ла мат ад зна чыў, што пад час ві-
зі ту пра ду гледж ва ец ца пад пі сан не ка ля дзесяці 
па гад нен няў па роз ных га лі нах эка но мі кі, па гу-
ма ні тар ным кі рун ку.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У РА БО ЧЫМ РЭ ЧЫ ШЧЫ
Бе ла русь мо жа пра па на ваць тры кан ды да ту ры 

на па са ду ген се ка АДКБ

Учо ра ў Па ла це прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

прай шло чар го вае па ся джэн не. 

На ім чле ны пар ла мен та раз гле-

дзе лі дзе сяць пы тан няў, у тым 

лі ку ра ты фі ка цыю між на род ных 

да ку мен таў, уня сен не змя нен-

няў у Ляс ны ко дэкс і да паў нен ні 

ў ін шыя за ко ны.

Мі ністр ЖКГ Аляк сандр ЦЕ РА-

ХАЎ прад стаў ляў змя нен ні і да паў-
нен ні ў за кон «Аб мяс цо вым кі ра ван ні 
і са ма кі ра ван ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь». «Пра ек там пра ду гле джа на 
маг чы масць і паў на моц твы мяс цо вых 
ор га наў ула ды пры цяг ваць юры дыч-
ных і фі зіч ных асоб, ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў для доб ра ўпа рад-
ка ван ня і пад тры ман ня са ні тар на га 
па рад ку на тэ ры то ры ях, якія пры ля га-
юць да афі цый на да дзе ных ім участ-
каў зям лі. Фак тыч на ўдак лад ня ец ца 
гэ та нор ма, якая бы ла ра ней за ма-
ца ва на ў гэ тым за ко не», — пра ка-
мен ці ра ваў мі ністр. У цэ лым змя нен ні 
пла ну ец ца ўнес ці ў дзе сяць ар ты ку-
лаў за ко на.

Але на КА ЛЯС НЁ ВА, член Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па 

аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы, прад-
стаў ля ла змя нен ні ў за кон «Аб бяс-
пе цы ген на-ін жы нер най дзей нас ці». 
Да паў нен ні на кі ра ва ны на тое, каб 
пры вес ці да ку мент у ад па вед насць 
з між на род ны мі да га во ра мі, у тым 
лі ку ЕА ЭС.

«Змя нен ні ўно сяц ца ў пра цэ ду ру 
ўво зу, вы ва зу і тран зі ту праз Бе ла-
русь ген на-ін жы нер ных ар га ніз маў. 
Уво дзіц ца па ра дак ацэн кі ры зык маг-
чы мых шкод ных уз дзе ян няў на на-
ва коль ны свет і зда роў 'е ча ла ве ка. 

І па ра дак абяс шкодж ван ня — гэ та 
быў пра бел, — які ра ней не быў аба-
зна ча ны. За раз гэ ты па ра дак бу дзе 
ўста наў лі ваць Мі ніс тэр ства пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя, — пра ка мен ці ра ва ла 
Але на Ка ляс нё ва. — Так са ма сён ня 
ў ней кай сту пе ні ска ра ча юц ца ад мі-
ніст ра цый ныя пра цэ ду ры. Ка лі ра ней 
юры дыч ная асо ба ці ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік, якія зай ма лі ся ген-
на-ін жы нер най дзей нас цю, звяр та-
лі ся ў Мінп ры ро ды, тое ў сваю чар-
гу — у экс перт ны са вет для атры-
ман ня да зво лу, то сён ня гэ та пра-
цэ ду ра ска ра ча ец ца: ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік, юры дыч ная асо ба 
мо жа за клю чыць да га вор не па срэд на 
з экс перт ным са ве там аб пра вя дзен-
ні ацэн кі ры зык маг чы мых шкод ных 
уз дзе ян няў».

Што да ты чыц ца ад мі ніст ра цый-
ных пра цэ дур, кан крэ ты зу юц ца 
паў на моц твы Мі на хо вы зда роўя, 
Мін сель гас хар ча. «Ген ная ін жы не-
рыя — адзін з перс пек тыў ных кі рун-
каў бія тэх на ло гій. І за ёй вя лі кая бу-
ду чы ня, — лі чыць дэ пу тат. — Мы га-
во рым сён ня і пра ства рэн не но вых 
транс ген ных лі ній куль тур у сель скай 
гас па дар цы: буль бы, рап су, ка ню шы-
ны, тых жа па род коз. Але, з дру го га 
бо ку, тых двац ца ці з ліш нім га доў, 
падчас якіх вя дуц ца на ву ко выя да-
сле да ван ні, маг чы ма, не да стат ко ва 
для та го, каб аца ніць сту пень ры зы-
кі і ўздзе ян ня ген ных тэх на ло гій на 
ча ла ве ка і на ва коль нае ася род дзе». 
Так са ма змя нен ні пра ду гледж ва юць 
удак лад нен не ін фар ма цыі на ўпа коў-
цы, па рад ку мар кі роў кі і змес ту да-
ку мен таў на та вар.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі ў мі ну лым ме ся цы ў па раў-
на нні з ве рас нем склаў 100,5 %, са 
снеж нем 2017 го да — 104,2 %, па ве-
да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч-
ным ка мі тэ це.

Хар чо выя та ва ры ў каст рыч ні ку 
па да ра жэ лі на 1 % у па раў на нні з 
ве рас нем і на 4,4 % у па раў на нні з 
каст рыч ні кам мі ну ла га го да. Цэ ны на 
не хар чо выя та ва ры за ме сяц вы рас лі 
на 0,3 % і на 3,2 % — за год.

Спра ва ў тым, што Бе ла рус-

банк з 8 ліс та па да па вы сіў пра-

цэнт ныя стаў кі па крэ ды тах на 

жыл лё. Ра ней крэ дыт на ўмо-

вах, вы зна ча ных бан кам, мож на 

бы ло афор міць пад стаў ку 13 % 

га да вых (стаў ка рэ фі нан са ван-

ня плюс 3 пра цэнт ныя пунк ты). 

З чац вяр га та кі крэ дыт да дуць 

ужо пад 15 % га да вых (стаў ка 

рэ фі нан са ван ня плюс 5 пра цэнт-

ных пунк таў). Аб гэ тым па ве дам-

ля ец ца на сай це бан ка.

А яшчэ на сай це гэ тай фі нан са вай 
уста но вы га во рыц ца, што «з 8 ліс та-
па да да 31 снеж ня (уключ на) гэ та га 
го да пры ём но вых за яў гра ма дзян 
(за явак на крэ дыт) на вы да чу крэ ды-
таў на на быц цё жы лых па мяш кан няў 
(част кі жы ло га па мяш кан ня, вы дзе-
ле най у асоб нае жы лое па мяш кан не 
(іза ля ва ны жы лы па кой), до лі ў пра ве 
ўлас нас ці на жы лое па мяш кан не), за 
вы клю чэн нем крэ ды таў на на быц цё 

па да га во рах куп лі-про да жу жы лых 
па мяш кан няў, па бу да ва ных па дзяр-
жаў ным за ка зе, пры пы не ны».

Да рэ чы, па да ра жэ лі крэ ды ты не 
толь кі на на быц цё жыл ля, але так-
са ма і на бу даў ніц тва — пры клад на 
на 2 пра цэн ты. З гэ та га ж дня ў Бе-
ла рус бан ку пры пы ні лі за клю чэн не 
но вых да га во раў тэр мі но ва га ад-
зыў но га бан каў ска га ўкла ду ў бе ла-
рус кіх руб лях «Кла сік ад зыў ны на 35 
дзён», а так са ма пе ра ста юць за клю-
чаць но выя да га во ры па не ка то рых 
тэр мі но вых укла дах у на цы я наль най 
ва лю це.

Асоб ныя фі нан са выя ана лі ты кі 
звяз ва юць та кое па да ра жан не са 
зме на мі ў Бан каў скім ко дэк се, якія 
ўсту пі лі ў сі лу 29 каст рыч ні ка гэ та га 
го да. Бан кі ця пер не мо гуць змя няць 
пра цэн ты па крэ ды тах у ад на ба ко-
вым па рад ку, а так са ма на вяз ваць 
клі ен ту да дат ко вую па слу гу, не даў-
шы пра ва вы ба ру.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гро шыГро шы

Крэ ды ты на жыл лё рап там па да ра жэ лі
А яшчэ ў са мым вя лі кім бан ку кра і ны пры пы ні лі вы да чу 

па зык на на быц цё жыл ля

Ін фля цыя ў каст рыч ні ку — 
па ло ва пра цэн та


