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Гуч ная спра ваГуч ная спра ва

За служ бо вую 
ха лат насць

Вы нес ены пры суд бы ло му 
га лоў на му ар хі тэк та ру Ма гі лё ва

Бы лы чы ноў нік аб ві на вач ваў ся ў ха лат-

ных ад но сі нах да сва ёй спра вы. На га да ем, 

што 1 ліс та па да мі ну ла га го да на дзя цей 

10 і 9 га доў, якія гу ля лі ў за кі ну тым до-

ме па ву лі цы За га рад ная ша ша ў Ма гі лё-

ве, аб ры ну ла ся плі та пе ра крыц ця. Адзін 

з хлоп чы каў за гі нуў на мес цы, дру гі па мёр 

у рэ ані ма цыі праз не каль кі дзён пас ля 

тра ге дыі. Пер ша па чат ко ва аб ві на ва чан не 

бы ло прад' яў ле на 43-га до ва му муж чы-

ну, які бу да ваў гэ ты дом са ма воль на. Але 

зла чын ства ў яго дзе ян нях зной дзе на не 

бы ло. І та ды пад след ства тра піў бы лы га-

лоў ны ар хі тэк тар Ма гі лё ва. Лі чыц ца, што 

ён ве даў пра не бяс печ ны не да буд, але не 

пра кант ра ля ваў яго знос.

Пад суд ны пры зна ны ві на ва тым у не на леж ным 
і ня доб ра сум лен ным вы ка нан ні сва іх служ бо вых 
аба вяз каў, што па цяг ну ла за са бой смерць лю-
дзей. Суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва пры зна чыў 
яму па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на 
тэр мін 2,5 го да з ад бы ван нем у па праў чай ка ло ніі 
ва ўмо вах па ся лен ня і па зба віў пра ва зай маць 
дзярж па са ды, звя за ныя з ар га ні за цый на-раз мер-
ка валь ны мі аба вяз ка мі і вы ка нан нем юры дыч на 
знач ных дзе ян няў на тэр мін 5 га доў. Сем' ям, якія 
па зба ві лі ся дзя цей, Ма гі лёў скі гар вы кан кам па-
ві нен вы пла ціць па 40 ты сяч руб лёў кож най за 
ма раль ную стра ту.

На чаль нік ад дзе ла пра ку ра ту ры Ма гі лёў-
скай воб лас ці Сяр гей МІ НАЎ ад зна чыў, што 
суд цал кам па га дзіў ся з дзяр жаў ным аб ві на ва-
чан нем:

— Бы лы чы ноў нік Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма 
аб ві на вач ваў ся па ар ты ку ле 428 Кры мі наль на-
га ко дэк са. І на шы до ка зы яго ві ны суд пры знаў 
спра вяд лі вы мі. Ад бы ваць па ка ран не аб ві на ва ча ны 
бу дзе ва ўмо вах па ся лен ня, па коль кі зла чын ства 
зроб ле на па не асця рож нас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДЗЕ СТРАЧ ВАЕ 
БЮД ЖЭТ?

КДК Гро дзен скай воб лас ці вы явіў 
за цяг ну тыя тэр мі ны 

пра ект ных ра бот
Гэ та звя за на з не дас ка на лай рас пра цоў кай 

пе рад пра ект най да ку мен та цыі. Да га во ры за-

каз чы каў з пра ект ны мі ар га ні за цы я мі ў та кіх 

вы пад ках за клю ча юц ца без поў на га комп-

лек су зы ход ных да ных, што пры во дзіць да 

ка рэк та ван ня пра ек та і яго па да ра жан ня.

Боль шасць аб' ек таў вы яў ле на ў го ра дзе Аст-
ра вец, дзе за раз вя дзец ца ак тыў нае бу даў ніц тва 
ў су вя зі з раз мя шчэн нем тут бу ду чай АЭС. Не 
заў сё ды пра ек ты па сту па юць у кан чат ко вым вы-
гля дзе, ча сам яны па тра бу юць да пра цоў кі. Так, 
уня сен не змя нен няў у аб' ект за бу до вы мік ра ра ё на 
№ 2 у Аст раў цы са шко лай на 765 вуч няў за цяг ну-
ла пра ект ныя ра бо ты на паў го да, што пры вя ло да 
па ве лі чэн ня пер ша па чат ко ва га кош ту больш чым 
у пяць ра зоў, ці на 315 ты сяч руб лёў. Так са ма на 
паў го да за цяг ну лі ся пра ект ныя ра бо ты па бу даў-
ніц тве ў тым жа Аст раў цы ра ён на га цэнт ра гі гі е ны 
і эпі дэ мі я ло гіі. Ад па вед на і кошт пра ек та вы рас на 
20 ты сяч руб лёў. На 72 ты ся чы руб лёў па вя лі чыў-
ся кошт пра ект ных і по шу ка вых ра бот на ад ным з 
аб' ек таў са цы яль на-куль тур на га пры зна чэн ня.

Не ўклад ва юц ца ў тэр мі ны пра ект ных ра бот на 
аб' ек це бу даў ніц тва ся рэд няй шко лы з ба сей нам у 
мік ра ра ё не Паў днё вы го ра да Грод на. У вы ні ку — 
па трэб ны да дат ко выя да та цыі з бюд жэ ту больш 
чым на 7 ты сяч руб лёў.

З мэ тай ап ты мі за цыі рас хо даў спе цы я ліс та мі 
КДК на кі ра ва ны пра па но вы за каз чы кам, пад рад-
чы кам і пра ек ці роў шчы кам па пры мя нен ні су час-
ных тэх на ло гій і ін жы нер ных ра шэн няў. У вы ні ку 
та кіх рэ ка мен да цый за 2018 год уда ло ся сэ ка но-
міць больш за 12 млн руб лёў, якія на кі ра ва ны на 
ін шыя праб лем ныя пы тан ні.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

20 ХВІ ЛІН 
ЗА МЕСТ 15

З но ва га го да пры ём ва ўра ча агуль най прак ты кі па доў жыц ца

Пра гэ та па ве да міў учо ра 

стар шы ня праў лен ня На-

цы я наль на га бан ка кра і-

ны Па вел КА ЛА УР.

«Ніз ка ін фля цый нае ася род-
дзе і ста біль насць фі нан са ва га 
сек та ра з'яў ля юц ца клю ча вы мі 
ўмо ва мі для ўстой лі ва га эка на-
міч на га рос ту, ас но вай для па-
вы шэн ня да ве ру да эка на міч-
най па лі ты кі, якая пра во дзіц ца. 

Та му дзе ян ні На цы я наль на га 
бан ка бу дуць сфа ку сі ра ва ныя 
на да сяг нен ні двух мэт — пад-
тры ман ні цэ на вай і фі нан са вай 
ста біль нас ці», — ад зна чыў кі-
раў нік Нац бан ка.

Пры ад сут нас ці знач ных шо-
каў стаў ка рэ фі нан са ван ня на 
ка нец 2019 го да ацэнь ва ец ца 
на ўзроў ні 9—10 % га да вых, 
стаў кі па но вых крэ ды тах бан-

каў у на цы я наль най ва лю це — 
10,5—11,25 % га да вых. Да 
кан ца гэ та га го да пра цэнт ныя 
стаў кі па но вых рын ка вых крэ-
ды тах у на цы я наль най ва лю це, 
па вод ле ацэ нак Нац бан ка, бу-
дуць ка ля 11 % га да вых. Гэ та 
гіс та рыч ны мі ні мум, за ўва жыў 
кі раў нік га лоў на га бан ка кра-
і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПРАД БА ЧЫЦЬ БУ ДУ ЧЫ НЮ
Якой жа бу дзе зі ма ў 2019 го дзе? 

Звер нем ся да на род ных пры кмет.
На прык лад, ду бы ўме юць прад каз ваць 

на двор'е з да па мо гай сва іх пла доў — 
жа лу доў. Чым таў сцей шая шкар лу пі на 
ў жа лу доў, тым су ро вей шая бу дзе зі ма. 
Па доб ным чы нам пе рад ха лод най зі мой 
ліс та вая аб горт ка ку ку ру зы і ша лу пі на ў 
цы бу лі так са ма ста но вяц ца больш тоў-
сты мі і цвёр ды мі.

На шы мі прод ка мі за ўва жа на, што, 
ка лі пчо лы, во сы і чмя лі па чы на юць 
бу да ваць гнёз ды вель мі вы со ка на 
дрэ вах, вар та ча каць ха лод най зі мы 
з вы со кі мі гур ба мі. Гэ тыя на ся ко мыя 
ўпа да юць у спяч ку, та му ім важ на ве-
даць, што пад час зі моў кі іх ні што не 
па тры во жыць.

Хвоі да юць больш буй ныя шыш кі, чым 
звы чай на, ка лі зі ма абя цае быць асаб лі-
ва су ро вай. Гэ та звя за на з тым, што чым 
больш дрэ ва дасць на сен ня, тым больш 
шан цаў, што не ка то рыя з іх пра рас туць 
вяс ной.

І яшчэ. Фальк лор ка жа, што чым 
яр чэй шая ліс то та ўво сень, тым больш 
ха лод най і снеж най абя цае быць зі ма. 

Сё ле та мы лю ба ва лі ся рас ко шай во-
сень скіх фар баў. Зна чыць, трэ ба ўцяп-
ляц ца!

ДАК ЛАД НЫ ПРА ГНОЗ 
НА ПЯЦЬ ДЗЁН

Пра цяг лыя апад кі і га ла лё дзі ца ча ка-
юц ца ў на шай кра і не ў на ступ ныя вы-
хад ныя, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 
кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 
Мінп ры ро ды. На двор'е ў ця пе раш нім 
снеж ні не ад роз ні ва ец ца ста біль нас цю, 
і ма ра зы чар гу юц ца з ад лі гай.

У су бо ту на двор'е бу дзе вы зна чаць цык-
лон, які пач не пе ра мя шчац ца праз тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі. Ча ка юц ца пра цяг лыя апад кі 
(снег, мок ры снег, па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны — з даж джом). Мес ца мі праг на зу ец-
ца ту ман, га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 
мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла, удзень — ад 
3 ма ро зу да плюс 3 гра ду саў, па за ха дзе 
Брэсц кай воб лас ці яна мо жа па вы сіц ца да 
5 цяп ла. На на ступ ны дзень, у ня дзе лю, мы 
за ста нём ся пад уплы вам цык ло ну, цэнтр 
яко га пе ра мес ціц ца на тэ ры то рыю Ра сіі. На 
боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка ец-

ца снег, мок ры снег, уна чы 
па паў днё вым ус хо дзе — 
з даж джом. Мес ца мі бу дзе 
сла бы га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра на пра ця гу су так 
скла дзе ад мі нус 4 да плюс 
2 гра ду саў.

У па ня дзе лак у ты ла-
вой част цы цык ло ну на 
на шу кра і ну пач не па сту-
паць больш ха лод нае па-
вет ра. Уна чы і ра ні цай на 
боль шай част цы тэ ры то-
рыі днём прой дзе ка рот-

ка ча со вы снег. На асоб ных участ ках да рог 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
па ні зіц ца да мі нус 2—9 гра ду саў, удзень 
бу дзе 1—7 ма ро зу.

25 снеж ня на двор'е бу дзе вы зна чаць 
воб ласць па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку. 
Мес ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы 
снег. На асоб ных участ ках да рог праг на-
зу ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 3—10 ма ро зу, пры пра яс-
нен нях мес ца мі па вет ра асту дзіц ца да мі-
нус 12 гра ду саў, тэм пе ра ту ра ўдзень бу дзе 
ад ну ля да мі нус 7 гра ду саў, па паў ноч ным 
ус хо дзе кра і ны — не вы шэй за 9 ма ро зу.

А МІЖ ТЫМ...
Са мая вы со кая дзён ная тэм пе ра ту-

ра ў снеж ні мі ну ла га го да скла ла плюс 
4 гра ду сы. У той час як мі ні маль ная 
тэм пе ра ту ра ноч чу апус ка ла ся да мі нус 
7 гра ду саў.

Боль шую част ку снеж ня ў Мін ску на зі-
ра юц ца па хмур ныя дні, ад нак со неч ныя і 
хмар ныя дні так са ма не рэд касць. Коль-
касць апад каў, якія вы па да юць у го ра дзе 
на пра ця гу снеж ня, скла дае 38,8 мм. Та-
кім чы нам сне жань з'яў ля ец ца ад ным з 
са мых су хіх ме ся цаў у го дзе.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ак ту аль ныя 
пы тан ні 

і іх ра шэн ні
У гэ тую су бо ту, 

22 снеж ня, у абл вы-

кан ка мах і Мін гар-

вы кан ка ме тра ды-

цый на ад бу дуц ца 

пра мыя тэ ле фон ныя 

лі ніі.

З 9.00 да 12.00 на су-

вя зі з на сель ніц твам бу-

дуць:

пер шы на мес нік стар-
шы ні БРЭСЦ КА ГА абл-
вы кан ка ма Ва ле рый 

Ва сі ле віч Раб ка вец 
(80162213121);

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА 
абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Мі ка ла е віч Шарс нёў 
(80212222222);

на мес нік стар шы ні 
ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы-
кан ка ма Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч Пры ва лаў 
(80232331237);

стар шы ня ГРО ДЗЕН-
СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Ва сі ле віч 

Краў цоў (80152735644);
на мес нік стар шы ні 

МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы-
кан ка ма Вік тар Ула-

дзі мі ра віч Не кра шэ віч 
(80222501869);

на мес нік стар шы ні 
МІНСК АГА абл вы кан ка ма 
Сяр гей Пят ро віч Не ўмяр-

жыц кі (80175004160);
стар шы ня МІНСК АГА 

гар вы кан ка ма Ана толь 

Аляк санд ра віч Сі вак 
(80172224444).

На двор'еНа двор'е

НА КА ЛЯ ДЫ ГЛЯ ДЗІМ — 
УСЮ ЗІ МУ БА ЧЫМ

З 1 сту дзе ня 2019 го да па вя ліч ва ец ца час 

пры ёму ва ўра чоў агуль най прак ты кі.

Згод на з но вы мі нор ма мі, спе цы я ліс там, якія 
аб слу гоў ва юць дзі ця чае і да рос лае на сель ніц-
тва, на пяр віч ны пры ём бу дзе ад ве дзе на 20 
хві лін (ра ней бы ло 15), на пра фі лак тыч ны агляд 
у вы лу ча ныя га дзі ны ці дні (у па лі клі ні цы ці на 
вы ез дзе) — 15 хві лін (за мест 10). Ура чам агуль-
най прак ты кі, якія аб слу гоў ва юць да рос лае на-
сель ніц тва, на пяр віч ны пры ём бу дзе ад ве дзе на 
18 хві лін (ра ней 15), на пра фі лак тыч ны пры ём 
у вы лу ча ныя дні ці га дзі ны — 13 хві лін (ра-
ней — 10).

Як рас тлу ма чы лі ў Мі ніс тэр стве ахо вы зда-
роўя, змя нен не нор маў ча су для ўра чоў агуль-
най прак ты кі аб умоў ле на больш шы ро кім ко лам 
аба вяз каў, а так са ма больш глы бо кім уз роў нем 

ве даў і на вы каў у па раў на нні з участ ко вым тэ-
ра пеў там.

На га да ем, што ўра чы агуль най прак ты кі аказ-
ва юць да па мо гу ў га лі не тэ ра піі, не ўра ло гіі, ота-
ры на ла рын га ло гіі, аф таль ма ло гіі, аку шэр ства і 
гі не ка ло гіі, хі рур гіі, эн да кры на ло гіі і ін шых га лі-
нах ва ўмо вах га рад ско га на се ле на га пунк та пры 
аб слу гоў ван ні да рос ла га на сель ніц тва. У сель-
скай мяс цо вас ці — яшчэ і ў га лі не пе ды ят рыі пры 
аб слу гоў ван ні да рос лых і дзя цей. Ад на ча со ва з 
увя дзен нем у штат ны рас клад уста ноў ахо вы 
зда роўя па сад ура чоў агуль най прак ты кі ўвод-
зяц ца і па са ды чле наў ка ман ды ура ча агуль най 
прак ты кі — па моч нік ура ча па ам бу ла тор на-па лі-
клі ніч най да па мо зе і ме ды цын скіх сяс цёр агуль-
най прак ты кі.

Але на КРА ВЕЦ.

Ін фля цыя на ле та 
ча ка ец ца не больш за 5 %

Фі нан сыФі нан сы

25 снеж ня, згод на з на род-

ным пра гно зам на двор'я, — 

са мы ха лод ны дзень зі мы. 

Ка лі со ней ка на Спі ры до на — 

дні на пра ва слаў ныя Ка ля ды 

(7—19 сту дзе ня) бу дуць яс-

ныя, а Но вы год — ма роз ны, 

а ка лі хмур на і на дрэ вах 

іней — быць но чы на Но вы 

год цёп лай і па хмур най. Ка лі 

ноч яс ная, зі ма бу дзе ха лод-

ная, а ле та га ра чае; ка лі ноч 

цём ная — зі ме быць цёп лай, 

а ле ту — па хмур ным.


