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У Слуц кім ра ё не за гад чы ца з-за 
ня ста чы ў ка се пад па лі ла кра му, 
ін сцэ ні ра ваў шы кра дзеж, па ве-
да мі лі БЕЛ ТА ва УУС Мі набл вы-
кан ка ма.

Па ве дам лен не пра ўзга ран не ма-
га зі на ў вёс цы Крас нае Ся ло па сту-
 пі ла ў мі лі цыю 17 каст рыч ні ка ка ля 
5 га дзін ра ні цы. Па жар ныя вы свет лі лі, 
што пры чы най ін цы дэн ту стаў пад пал 
бу дын ка. Вы явіць зла мыс ні ка ўда ло ся 
на пра ця гу не каль кіх га дзін. Ака за ла ся, 
што з мэ тай утой ван ня ня ста чы ма га-
зін пад па лі ла 43-га до вая за гад чы ца, 
ін сцэ ні ра ваў шы пе рад гэ тым кра дзеж. 
«Жан чы на не каль кі ме ся цаў да ва ла 

ў доўг пра дук ты хар ча ван ня вяс коў-

цам, — рас тлу ма чыў на чаль нік кры-

мі наль на га вы шу ку Слуц ка га РА УС 

Ста ні слаў ЧУ ХОЛЬ СКІ. — Гро шы за 

па куп кі вяр та лі ся з пен сій і за роб каў. 

Але да лё ка не ва ўсіх атрым лі ва ла ся 

раз ліч вац ца свое ча со ва, та му ў ка се 

па сту по ва ўтва ры ла ся ня ста ча. Пры 

гэ тым, на пэў на, за гад чы ца і са ма ка-

рыс та ла ся за ба ро не най ма хі на цы яй. 

Мяр ку ец ца, што са жніў ня па каст рыч-

нік су ма за па зы ча нас ці да сяг ну ла не 

менш як 2 ты сяч руб лёў».

Да ваць спра ва зда чу пе рад рэ ві зо ра-

мі і пла ціць за чу жыя вэк са лі зла мыс-

ні ца не ха це ла, уліч ва ю чы, што ў яе 

ўжо быў крэ дыт для па га шэн ня чу жых 

даў гоў (яны бы лі вы яў ле ны ра ней — 

пад час чар го вай рэ ві зіі кра мы), та му 

жан чы на ад ва жы ла ся на зла чын ства. 

«Уна чы за гад чы ца вы нес ла з кра мы 

сейф, ад кры ла яго клю чом і па кі ну-

ла не па да лёк з не вя лі кай коль кас цю 

ка пе ек унут ры. По бач яна рас сы па ла 

цы га рэ ты, па кла ла бу тэль ку га рэл кі і 

каў ба су. Та кім чы нам бы ла ін сцэ ні ра ва-

на пры сут насць ста рон ніх, якія ні бы та 

здзейс ні лі кра дзеж і пад пал», — рас-

ка заў Ста ні слаў Чу холь скі

Ця пер па да зра ва ная зна хо дзіц ца ў 

іза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. У да-

чы нен ні да яе рас па ча тая кры мі наль-

ная спра ва па ч. 2 арт. 218 (на ўмыс нае 

зні шчэн не або па шко джан не ма ё мас ці) 

КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь, санк цыя якой 

пра ду гледж вае да 10 га доў па збаў лен-

ня во лі



Ак ту аль наАк ту аль на  

З ЛІС ТА ПА ДА ПЕН СІІ ПА ВЫ СЯЦ ЦА
Пра цоў ныя пен сіі вы рас туць на пяць пра цэн таў. Мяр ку ец ца, што ся рэд няя пен сія 

ў на мі наль ным вы ра жэн ні скла дзе амаль 316 руб лёў. «Што да ты чыц ца па ме ру па-

ве лі чэн ня вы плат у кож на га па жы ло га гра ма дзя ні на, то ён бу дзе за ле жаць ад ін ды-

ві ду аль ных па ра мет раў яго ста жу ра бо ты і ве лі чы ні за роб ку, а так са ма над ба вак і 

да плат, якія па на зва най пад ста ве пе ра раз лі ку не пад ля га юць», — пра ка мен та ва лі 

ў Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Да дат ко выя рас хо ды на пен сіі скла дуць 42,8 міль ё на руб лёў у ме сяц.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by

Хут ка ста ды ён «Ды на ма» 
атры мае но вае жыц цё

Рэ кан струк цыю арэ ны пла ну юць 
за вяр шыць 

да ся рэ дзі ны 2018 го да

Пер ша па чат ко ва бу доў лю ха це лі скон чыць да кан ца 
2017-га. Асноў ныя ра бо ты бу дуць за вер ша ны сё ле та, 
на на ступ ны год пя рой дзе ман таж мач таў асвят лен ня і 
ўлад ка ван не асноў на га спар тыў на га яд ра. Пла ну ец ца, 
што з на ды хо дам вяс ны ра бо чыя бу дуць ман ці ра ваць 
сіс тэ му аба гра ван ня по ля і ўклад ваць га зон.

За раз унут ры ста ды ё на бу даў ніц тва паўд нё вай, ус ход няй 
і паў ноч най тры бун за вер ша на на 90%, за ход няя га то вая на 
70%. Ра бо чыя ўжо пры сту пі лі да ад дзел кі ста ды ё на, так са-
ма ўста лёў ва юць дзве ры, віт ра жы, ман ці ру юць пад вес ныя 
сто лі.

На га да ем, што ста ды ён «Ды на ма» пры ме цы ры мо нію 
ад крыц ця і за крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, так са ма там 
прой дуць спа бор ніц твы па лёг кай ат ле ты цы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

І так бы ваеІ так бы вае  

Пра цэс зні жэн ня стаў кі рэ фі-
нан са ван ня бу дзе пра цяг вац-
ца па ме ры за па воль ван ня 
ін фля цыі, за явіў стар шы ня 
праў лен ня Нац бан ка Па вел 
Ка ла ур пад час ХІV Між на род-
на га фо ру му па бан каў скіх 
ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях 
«БанкІТ'2017».

Да ступ ныя крэ ды ты
Кан крэт ныя ра шэн ні па зні жэн ні 

стаў кі рэ фі нан са ван ня бу дуць пры-
мац ца праў лен нем Нац бан ка ў за-
леж нас ці ад та го, як бу дзе ру хац ца 
пра цэс да лей ша га зні жэн ня ін фля-
цыі. Акра мя та го, бу дзе ацэнь вац ца 
стан пла цеж на га ба лан су кра і ны.

Стар шы ня праў лен ня Нац бан ка 
ад зна чыў, што пас ля зні жэн ня ста-
вак на гра шо вым рын ку на зі ра ец ца 
сі ту а цыя, ка лі і ў прад пры ем стваў, 
і ў на сель ніц тва з'яў ля ец ца маг чы-
масць браць крэ ды ты па больш 
ніз кіх пра цэнт ных стаў ках. «У ве-
рас ні па но ва вы да дзе ных крэ ды-
тах у бе ла рус кіх руб лях пра цэнт ная 
стаў ка скла ла 12,2%. Ёсць яшчэ 
ад на тэн дэн цыя, уні каль ная для 
Бе ла ру сі, яна на зі ра ец ца ўпер шы-
ню — пра цэнт ныя стаў кі па крэ ды-
тах для фі зіч ных асоб прак тыч на 
зраў ня лі ся з пра цэнт ны мі стаў ка мі 
па но ва вы да дзе ных крэ ды тах для 

юры дыч ных асоб», — рас тлу ма чыў 

ён. Так са ма Па вел Ка ла ур па ве да-

міў, што Нац банк у на ступ ным го-

дзе пла нуе цал кам ад мо віц ца ад 

нор мы аба вяз ко ва га про да жу ва-

лют най вы руч кі.

Стаў ка рэ фі нан са ван ня 18 каст-

 рыч ні ка зні жа на ў Бе ла ру сі да 
11% га да вых. Гэ та вось мае зні жэн-
не стаў кі з па чат ку го да.

Эка но мі ка плюс —
і ЗВР плюс

У Бе ла ру сі ёсць маг чы масць 

на зда ро вай асно ве па вя ліч ваць 

зо ла та ва лют ныя рэ зер вы па 1—

1,5 млрд до ла раў у год, за явіў стар-

шы ня праў лен ня Нац бан ка. Ён рас-
тлу ма чыў: каб на зда ро вай асно ве 
па вя лі чы лі ся ЗВР, эка но мі ка па-
він на дэ ман стра ваць па ста ян ны 
ўстой лі вы рост экс пар ту. «У гэ тым 
го дзе 1,2 млрд до ла раў на чыс-
тай асно ве мы на рын ку атры ма лі. 

У асноў ным за кошт та го, што на-

сель ніц тва па-ра ней ша му з'яў ля ец-

ца пра даў цом ва лю ты. І гэ та да ло 

нам маг чы масць на зда ро вай асно-

ве на рас ціць ЗВР. Ця пер рэ зер вы 

Бе ла ру сі скла да юць 7,266 млрд до-

ла раў у эк ві ва лен це. На цы я наль ны 

банк пла нуе да 2020 го да на рас-

ціць зо ла та ва лют ныя рэ зер вы да 

8—8,5 млрд до ла раў.

Та ры фы і пад трым ка
Стар шы ня праў лен ня Нац бан-

ка ад зна чыў, што пра гра ма з МВФ 

пра ду гледж ва ла фі нан са вую пад-

трым ку кан крэт ных змен у кра і не. 

«Гэ тыя зме ны вы зна ча ны і на шай 

пя ці га до вай пра гра май. Так, мы 

ра зы шлі ся па вы зна ча най хут ка сці 

гэ тых змен. У пры ват нас ці, па та-

ры фах на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. Ду маю, што мы ў кра і не 
па він ны вы зна чыц ца, як мы бу дзем 

ру хац ца па тых ці ін шых на прам ках 
рэ фар ма ван ня эка но мі кі, а по тым 
ужо вяр тац ца да пы тан ня пад трым-
кі з бо ку між на род ных ар га ні за цый. 
Мы па він ны ад ка заць на шэ раг пы-
тан няў, уклю ча ю чы пы тан не фіс-
каль ных ры зык: як мы бу дзем імі 
кі ра ваць, як іх ацэ нім. Гэ та вель мі 
ня прос тая пра ца, але яе трэ ба пра-
ра біць унут ры кра і ны», — удак лад-
ніў ён. Мі сія Між на род на га ва лют на-
га фон ду бу дзе пра ца ваць у Мін ску 
з 26 каст рыч ні ка па 10 ліс та па да.

Рэ ін жы ні рынг 
і клі ен та цэнт рыч насць

Пе рад ліч ба вы мі тэх на ло гі я мі 
вя лі кая і шмат гран ная бу ду чы ня. 
У гэ тым пла не На цы я наль ны банк 
пра цяг не прак ты ку ства рэн ня пра-
ва вой, ме та да ла гіч най і тэх на ла-
гіч най ба зы для ліч ба вай транс-
фар ма цыі бан каў скай сфе ры. 
Стар шы ня праў лен ня Нац бан ка 
ад зна чыў, што ў бан каў скім сек-
та ры ві да воч на пра гля да юц ца на-
ступ ныя кро кі рэ ін жы ні рын гу біз-
нес-пра цэ саў бан каў, якія вя дуць да 
клі ен та цэнт рыч нас ці, тэх на ла гіч най 
і ар га ні за цый най гнут кас ці. Клі ен-

та цэнт рыч насць на пра мую звя за-
на з но вы мі маг чы мас ця мі збо ру і 
апра цоў кі ін фар ма цыі, якія да зва-
ля юць ства рыць ліч ба вы про філь 
клі ен та. Гэ та вы во дзіць ўза е ма ад-
 но сі ны «клі ент—банк» на ўзро-
 вень, ка лі пра дук ты і па слу гі ства-
ра юц ца і пра па ну юц ца зы хо дзя чы 
з пе ра ваг, на ме раў і фі нан са вых 
маг чы мас цяў клі ен та. Спра віц ца з 
рас пра цоў кай па доб ных пра дук таў 

і па слуг бу дуць здоль ныя бан кі, якія 

ўжо сён ня пры сту пі лі да рас пра цоў-

кі і ўка ра нен ня гнут кіх ІT-плат фор-

маў у спа лу чэн ні з эка сіс тэ ма мі 

ад кры тых іна ва цый.

Пы тан ні ін фар ма цый най 
бяс пе кі

У ця пе раш ні час Нац бан кам 

рэа лі зу ец ца пра ект па ства рэн ні ў 

Бе ла ру сі цэнт ра ма ні то рын гу і про-

ці дзе ян ня кам п'ю тар ным на па дам 

у крэ дыт на-фі нан са вай сфе ры. Як 

па каз вае між на род ная прак ты ка, 

яго ства рэн не бу дзе са дзей ні чаць 

зні жэн ню шко ды ад зла чын стваў 

у крэ дыт на-фі нан са вай сфе ры, 

да зво ліць пры маць прэ вен тыў ныя 

ме ры, на кі ра ва ныя на про ці дзе ян не 

па гро зам ін фар ма цый най бяс пе цы 

ў на шай кра і не. Цэнтр ма ні то рын-

гу ства ра ец ца як пад раз дзя лен не 

На цы я наль на га бан ка і бу дзе з'яў-

ляц ца но вай струк ту рай для фі нан-

са ва га сек та ра Бе ла ру сі.

Сіс тэ ма
ім гнен ных пла ця жоў

Сён ня фі нан са вы рэ гу ля тар рас-

пра цоў вае кан цэп цыю ства рэн ня ў 

Бе ла ру сі сіс тэ мы ім гнен ных пла ця-

жоў. Яшчэ ад ным з асноў ных трэн-

даў раз віц ця біз нес-пра цэ саў з'яў-

ля ец ца ўза е ма дзе ян не бан каў скай 

сіс тэ мы з ін шы мі ар га ні за цы я мі ў 

на прам ку па ляп шэн ня раз лі ко ва га 

аб слу гоў ван ня клі ен таў. Стар шы ня 
праў лен ня Нац бан ка рас тлу ма чыў, 
што га вор ка ідзе пра круг ла су тач ны 

до ступ з раз на стай ных элект рон ных 
пры лад да здзяйс нен ня бяс печ най, 
аба ро не най гра шо вай тран зак цыі. 
Для гэ та га пры ма юц ца тэх ніч ныя, 
пра ва выя і ар га ні за цый ныя ме ры.

Па вел Ка ла ур пад крэс ліў, што 
су час ныя біз нес-пра цэ сы ў бан-
каў скай дзей нас ці ўжо ў знач най 
ме ры за сна ва ныя на вы ка ры стан ні 
маг чы мас цяў ін фар ма цый ных тэх-
на ло гій для рэа лі за цыі кан цэп цыі 
клі ен та а рыен та ва нас ці, уклю ча ю чы 
за бес пя чэн не па ста ян на га ад да ле-
на га до сту пу клі ен таў да па слуг бан-
ка. «Рэ ін жы ні рынг біз нес-пра цэ саў 
у пер шую чар гу за кра нуў ка на лы 
про да жаў бан каў скіх па слуг і пра-
дук таў, што пры вя ло да ар га ні за-
цый ных змен у дзей нас ці ад дзя лен-
няў і фі лі ялаў бан каў. У бан каў скай 
сіс тэ ме дзя ку ю чы ін фар ма цый ным 
тэх на ло гі ям ужо ідзе вы зва лен не 
пер са на лу ад ру цін най ра бо ты ў 
раз лі ко ва-ка са вым аб слу гоў ван-
ні, бух гал тэ рыі і спра ва здач нас ці, 
што да зва ляе на кі ра ваць кад ра-
выя і фі нан са выя рэ сур сы бан каў 
на раз віц цё вы со ка тэх на ла гіч ных 
на прам каў дзей нас ці», — ад зна чыў 
стар шы ня праў лен ня Нац бан ка.

***

ХІV Між на род ны фо рум па бан-
каў скіх ін фар ма цый ных тэх на ло гі -
ях «БанкІТ'2017» пра хо дзіць 18—
20 каст рыч ні ка ў Мін ску. Фо рум са браў
звыш 1,5 ты ся чы кі раў ні коў і экс пер-
таў у сфе ры фі нан саў, ІТ і кі ра ван ня 
з больш чым 10 кра ін. Ад бу дзец ца 
14 сек цый ных па ся джэн няў, уклю-
ча ю чы дыс ку сіі, на якіх вы сту пяць 
больш за 60 спі ке раў. Асноў ным 
бло кам тэм вы зна ча ны та кія ак ту-
аль ныя для фі нан са вай га лі ны пы-
тан ні, як су час ныя па тра ба ван ні да 
ІТ-плат фор маў бан каў, кі ра ван не 
да ны мі, ліч ба вае ўза е ма дзе ян не з 
клі ен та мі і вы ка ры стан не ў бан каў-
скай сіс тэ ме тэх на ло гіі блок чэйн.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
«ІДЗЕ» ЎСЛЕД ЗА ІН ФЛЯ ЦЫ ЯЙ
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Прэ зі дэнт пад пі саў Указ 
№377 «Аб па вы шэн ні 
пен сій». Вы пла ты па жы лым 
пе ра лі чаць у су вя зі з тым, 
што вы рас ла ся рэд няя 
за ра бот ная пла та па кра і не. 
Указ за кра не больш 
за 2,5 міль ё на гра ма дзян.

ЗА ГАД ЧЫ ЦА З-ЗА НЯ СТА ЧЫ Ў КА СЕ 
ПАД ПА ЛІ ЛА КРА МУ


