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Падыходзіць па-гаспадарску

На пасяджэнні Саўміна разгледзелі эфектыўнасць выкарыстання дзяржмаёмасці
Як адзначыў падчас пасяджэння прэм'ер-міністр
Сяргей РУМАС, усе аб'екты дзяржаўнай уласнасці,
якія не выкарыстоўваюцца, неабходна эфектыўна
ўключыць у гаспадарчы абарот. Работа па прыцягненні ў абарот маёмасці арганізуецца ў адпаведнасці
з Указам № 294. Штогод па ўзгадненні з Прэзідыумам Савета Міністраў зацвярджаецца пералік аб'ектаў для ўключэння іх у эканамічны абарот, паведамілі ў прэс-службе ўрада.
«Кі раў ні ком дзяр жа вы таў», — заўважыў кіраўнік
неаднаразова ўказвалася урада. Усяго ў 2018 годзе
на неабходнасць эфектыў- ор га на мі дзярж кі ра ваннага задзейнічання ўсіх ма- ня работа па прыцягненні
ёмасных аб'ектаў, ператва- ў абарот праводзілася на
рэння іх балансатрымаль- 2870 аб'ектах. Праведзена
нікаў у высокапрыбытковы звыш трох тысяч аўкцыёнаў
ак тыў або ўклю чэн ня ў па рэалізацыі маёмасці, на
гаспадарчы абарот іншым таргі выстаўлялася больш
чынам, у тым ліку праз про- за 1,5 тысячы аб'ек таў з
даж альбо перадачу інша- далейшым паніжэннем паму ўласніку для адкрыцця чат ко вай ца ны. Рэ аль на
новага бізнесу і стварэння прададзена 658 аб'ек таў.
новых рабочых месцаў», — Пры гэтым 440 аб'ектаў не
падкрэсліў Сяргей Румас.
зацікавілі пакупніка нават
Па вод ле афі цый ных пачатковай цаной у адну
даных, у Беларусі на ка- базавую велічыню.
нец мінулага года не выМеханізмы работы з некарыстоўвалася больш за выкарыстоўваемымі аб'ек2,26 млн кв. м памяшканняў, тамі дзяржаўнай уласнасці ў
якія знаходзяцца ў дзяржаў- Беларусі плануецца ўдасканай уласнасці. Гэта каля двух наліць, паведаміў старшыпрацэнтаў ад усёй нерухо- ня Дзяржаўнага камітэта
май дзяржаўнай маёмасці. па маёмасці Андрэй ГАЕЎ,
«Акрамя недаатрыманых інфармуе БелТА. «Падрыхдаходаў і страт бюджэту таваны праект указа кіраўўласнікі гэтых памяшканняў ніка дзяржавы па ўдаскананясуць павышаныя выдаткі ленні ўліку, вядзенні адзінана ўтрыманне такіх аб'ек- га рэестра дзяржмаёмасці.

Змяненні накіраваны перш
за ўсё на тое, каб павысіць
ак туальнасць даных, якія
ўносяцца ў рэестр. Гэта будуць рабіць непасрэдна самі
праваўладальнікі пад кантролем тэрытарыяльных камітэтаў дзяржмаёмасці», —
сказаў Андрэй Гаеў.
Увесь працэс работы з
данымі будзе арганізаваны
ў лічбавай форме. «Любая
спра ва здач насць, пе радача ін фар ма цыі будуць
ажыццяўляцца з лічбавых
носьбітаў. Інфармацыя пра
дзяржмаёмасць будзе прывязаная да карты. Ужо сёння адзіная база маёмасці,
якая не выкарыс тоўваецца, прывязаная да картаграфічнага інтэрфейсу, і ў
тэс тавым рэжыме можна
бачыць не толькі дакладнае месцазнаходжанне аб'ектаў на карце, але і спада рож ную ін фар ма цыю,
напрыклад, фатаграфіі», —
рас тлу мачыў стар шы ня
Дзяржкаммаёмасці.
Праект указа — наступны
крок у пытаннях удасканалення парадку распараджэння дзяржаўнай маёмасцю.
«У адпаведнасці з праектам
дакумента, пашыраецца пералік тэрыторый, на якіх можна адразу, без паэтапнага

паніжэння цаны, прадаваць
аб'екты за адну базавую велічыню. Даецца магчымасць
удзельнічаць у аўкцыёнах па
продажы такой маёмасці адразу фізічным асобам, каб
яны маглі займацца рамеснай дзейнасцю, дзейнасцю ў
сферы агратурызму. Паляпшаюцца ўмовы, звязаныя з
атрыманнем растэрміноўкі
аплаты. Калі сёння яна даецца на адзін год (для арандатараў — да пяці гадоў), то
цяпер па агульным правіле
растэрміноўка будзе прадастаўлена на тэрмін да трох
гадоў, што зробіць больш
камфортнымі ўмовы выкупу
дзяржаўнай маёмасці», —
адзначыў Андрэй Гаеў.
Коль касць ня вы ка рыстаных аб'ек таў дзяржаўнай нерухомасці ў 2018 годзе зменшылася амаль на
1,8 тысячы. «Каля 300 аб'ектаў былі набытыя за адну
базавую велічыню для таго,
каб развіваць малы і сярэдні бізнес, ствараць рабочыя
месцы. Па выніках мінулага года бачная станоўчая
ды на мі ка, усе па каз чы кі
атрымалася палепшыць у
параўнанні з 2017-м», — дадаў старшыня Дзяржкаммаёмасці.

Беларусь рыхтуецца ўзорна
правесці ІІ Еўрапейскія гульні
Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр
Беларусі, старшыня аргкамітэта
па падрыхтоўцы і правядзенні
гульняў у Беларусі Сяргей Румас
на сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў
Янезам Качыянчычам у Рыме,
паведаміла БелТА.
Прэм'ер-міністр адзначыў, што да
старту гульняў застаецца 135 дзён і
ўсе неабходныя арганізацыйныя мера пры ем ствы зна хо дзяц ца на яго
пастаянным кантролі. Еўрапейскія
алімпійскія камітэты задаволены пад-

рыхтоўкай Беларусі да правядзення
ІІ Еўрапейскіх гульняў, адзначыў прэзідэнт ЕАК. «Я ведаю, што вы вельмі
адданыя гэтай справе», — заўважыў
Янез Качыянчыч. ЕАК таксама высока
ацэньвае працу фонду «Дырэкцыя
ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года».
Янез Качыянчыч прапанаваў асобна абмеркаваць узаемадзеянне па
двух пытаннях. «Першае — гэта падрыхтоўка кадраў. Мы набліжаемся да
правядзення гульняў, на ўсіх пазіцыях
павінны быць вельмі кампетэнтныя і
добра падрыхтаваныя людзі. Другое
пытанне — працэс прыняцця рашэн-

няў. На фінальнай стадыі набліжэння
да правядзення гульняў аргкамітэт і
яго аператыўныя штабы павінны мець
максімальныя паўнамоцтвы, таму што
пытанні павінны вырашацца вельмі хутка», — звярнуў увагу прэзідэнт ЕАК.
Па выніках сустрэчы з Сяргеем Румасам прэзідэнт ЕАК расказаў журналістам, што з прэм'ер-міністрам абмяркоўваліся рабочыя моманты, якія,
як правіла, узнікаюць пры арганізацыі
маштабных мерапрыемстваў. Нацыянальны аргкамітэт і ЕАК будуць каардынаваць намаганні, каб Еўрапейскія
гульні 2019 года прайшлі паспяхова.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Дональд Трамп выступіў з пасланнем
да кангрэса аб становішчы краіны
У сваёй прамове прэзідэнт
ЗША адзначыў, што яго адміністрацыя за апошнія два гады
дабілася «імклівага прагрэсу»
ў эканоміцы ЗША, а ўзброеныя
сілы краіны сталі самымі магутнымі ў свеце. Ён таксама зноў
узняў пытанне фінансавання сцяны на мяжы з Мексікай.
«Пасля 24 месяцаў імклівага прагрэсу нашай эканоміцы
зайздросціць увесь свет, нашы ваенныя — самыя магутныя на зямлі, і Амерыка выйграе дзень за днём», — сказаў
Трамп. «Мы развязалі рэвалюцыю ў амерыканскай энергетыцы — ЗША цяпер з'яўляюцца вытворцам нафты і прыроднага газу нумар адзін у свеце», — адзначыў ён. Адзінае,
што можа спыніць моцную эканоміку ЗША, — «дурныя
войны, палітыка ці недарэчныя партызанскія расследаванні», падкрэсліў прэзідэнт. Дональд Трамп заклікаў Дэмакратычную і Рэспубліканскую партыі да супрацоўніцтва.
«Мы павінны ажыццяўляць кіраўніцтва не як дзве партыі, а
як адна нацыя», — адзначыў ён, дадаўшы, што палітыкам
неабходна «знаходзіць кампрамісы і супрацоўнічаць».
Трамп заклікаў Кангрэс за астатнія дзесяць дзён да
пачатку новага «шатдаўна» прыняць бюджэт, які ўмацуе
мяжу з Мексікай і скончыць з іміграцыяй.
«Наш маральны абавязак — стварыць іміграцыйную
сістэму, якая зможа абараніць жыцці і рабочыя месцы
нашых грамадзян», — адзначыў Трамп.

Парламент Францыі ўхваліў закон
аб абмежаванні правоў дэманстрантаў
Ніж няя па ла та пар ла мен та Фран цыі ў аў то рак,
5 лютага, ухваліла законапраект, які пашырае паўна-

моцтвы праваахоўнікаў па супрацьдзеянні хуліганам і
вандалам.
Калі закон будзе падтрыманы ў сенаце, паліцыя і
прадстаўнікі ўладаў змогуць без рашэння суда забараняць удзельнічаць у мітынгах асобам, якіх падазраюць
у хуліганскіх паводзінах. За парушэнне можа пагражаць
штраф у памеры 7500 еўра або шэсць месяцаў зняволення. Плануецца таксама забараніць дэманстрантам
выкарыстоўваць любыя віды маскіроўкі, за гэта можна
атрымаць штраф у памеры 15 тысяч еўра або адзін год
зняволення.
Праціўнікі ініцыятывы крытыкуюць яе за парушэнне
грамадзянскіх правоў, у прыватнасці, права на свабоду
сходаў. Назіральнікі звязваюць законапраект з пратэстамі руху «жоўтых камізэлек», якія ўспыхнулі ў Францыі
ў лістападзе 2018 года і суправаджаліся сутыкненнямі
дэманстрантаў з паліцыяй і актамі вандалізму.

Папа Рымскі ўпершыню прызнаў факты
дамаганняў святароў да манашак
Папа Рымскі Францыск упершыню публічна прызнаў
факты сексуальнага гвалту святароў і біскупаў у дачыненні да манашак. «Так, былі такія святары і нават біскупы, якія рабілі гэта», — сказаў ён на борце папскага
самалёта, вяртаючыся пасля візіту ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ў Ватыкан.
Па словах пантыфіка, сексуальны гвалт супраць манашак можа здарацца паўсюль, аднак асабліва часта
гэта адбываецца ў «некаторых новых супольнасцях і ў
некаторых рэгіёнах». Пры гэтым ён не ўдакладніў, пра
якія менавіта супольнасці і рэгіёны ідзе гаворка. Францыск сказаў, што кіраўніцтва касцёла ўжо даўно працуе
над вырашэннем гэтай праблемы, некаторыя святары
былі адхілены ад служэння, а жаночыя прыходы, дзе
сексуальны гвалт адбываўся асабліва часта, расфарміраваныя.

Камунальныя стасункі

ХТО ЗАПЛАЦІЦЬ
ЗА НЯЯКАСНЫЯ ПАСЛУГІ?
У Беларусі знізяць аплату насельніцтву за няякасна
аказаныя жыллёва-камунальныя паслугі, заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір КУХАРАЎ
у ходзе пашыранага пасяджэння выніковай калегіі
Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, паведамілі ў прэс-службе ўрада. Адпаведны нарматыўны
прававы акт ужо падрыхтаваны. Паводле слоў віцэпрэм'ера, арганізацыя, якая не забяспечвае якаснага
аказання паслуг, будзе часткова кампенсаваць іх
аплату. У прыватнасці, такое новаўвядзенне можа
з'явіцца для паслугі па водазабеспячэнні.
Як стала вядома, беларускія дэпутаты рыхтуюць да першага чытання праект закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Закон «Аб абароне правоў спажыўцоў жыллёвакамунальных паслуг». Папраўкі канкрэтызуюць віды ЖКП,
крытэрыі іх якасці, правы і абавязкі спажыўцоў і пастаўшчыкоў гэтых паслуг, што пашырае магчымасці грамадзян для
абароны сваіх правоў. Аб гэтым карэспандэнту БелТА паведаміла член Пастаяннай камісіі па жыллёвай палітыцы і
будаўніцтве Палаты прадстаўнікоў Наталля ЖЫБУЛЬ.
Адной з галоўных задач сёлета перад арганізацыямі
сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі будзе зніжэнне
выдаткаў. «Мы бачым вельмі вялікі рэзерв у жыллёва-камунальнай гаспадарцы для зніжэння выдаткаў. Трэба зрабіць
усё для таго, каб знізіць выдаткі, натуральна, гэта будзе
адбівацца на тарыфах для насельніцтва», — заўважыў
Уладзімір Кухараў.
Удасканальваюцца падыходы і да капітальнага рамонту.
Падрыхтаваны праект указа па сумесным з насельніцтвам
правядзенні цеплавой мадэрнізацыі. Ён узгоднены з усімі
зацікаўленымі і падрыхтаваны для накіравання Прэзідэнту.
Сярод задач таксама замена ліфтаў у жылфондзе і перавод
кацельняў на мясцовыя віды паліва.
Віцэ-прэм'ер нагадаў, што ў адпаведнасці з даручэннямі
кіраўніка дзяржавы стаіць задача да 2025 года поўнасцю
забяспечыць насельніцтва якаснай пітной вадой. Для гэтага
ў краіне трэба будзе пабудаваць каля 1340 станцый абезжалезвання, ужо сёлета іх плануецца запусціць не менш як
260. «У наступныя некалькі гадоў з улікам дамоўленасцяў
з міжнароднымі банкамі, якія гатовыя даць крэдыты для
вырашэння праблемы, гэтая задача будзе вырашана», —
рэзюмаваў Уладзімір Кухараў.
Як паведаміў намеснік прэм'ер-міністра, у Беларусі будуць укараняць новыя падыходы да збору і перапрацоўкі
другасных матэрыяльных рэсурсаў. «Збор і перапрацоўка
другасных матэрыяльных рэсурсаў — гэта вельмі важная
задача для краіны, і мы тут маем вельмі вялікі рэзерв для
работы. Таму ў найбліжэйшы час будзе прыняты шэраг
нарматыўных і кіраўніцкіх рашэнняў, каб паўсюдна забяспечыць збор другасных матэрыяльных рэсурсаў і паглыбленую перапрацоўку», — адзначыў віцэ-прэм'ер.
Кар. «Звязды».

АДТЭРМІНОЎКА НА МЕСЯЦ
Жыроўкі па поўным тарыфе незанятыя
атрымаюць у сакавіку
Інфармацыю пра тое, ці ўключаны грамадзянін у спіс
незанятых, размесцяць ужо ў жыроўках за студзень.
Але налічваць плату па поўным тарыфе за гарачую
ваду за мінулы месяц не будуць. Пра гэта паведамілі
ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.
Урад прыняў такое рашэнне, каб тыя, хто трапіў у базу,
мелі дадатковую магчымасць пацвердзіць сваю занятасць
ці цяжкую жыццёвую сітуацыю яшчэ і ў лютым. Калі ж грамадзянін гэтага не зробіць, то плату за гарачую ваду па
стапрацэнтным тарыфе яму выставяць у жыроўцы за люты
з пераразлікам за студзень.
Даведацца, ці трэба вам плаціць камуналку па поўнай,
можна пры яе аплаце праз АРІП. А з 11 лютага — на партале дзяржаўных паслуг праз электронную паслугу 3.33.04.2
«Атрыманне звестак аб уключэнні грамадзян у спіс працаздольных грамадзян, не занятых у эканоміцы, якія аплачваюць паслугі, вызначаныя Саветам Міністраў Рэспублікі
Беларусь, па цэнах (тарыфах), што забяспечваюць поўную
кампенсацыю эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне». Для гэтага патрэбны электронны лічбавы подпіс ці
ўнікальны ідэнтыфікатар (логін і пароль).
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

Члены Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь глыбока смуткуюць у сувязі са смерцю
акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у вобласці навукі і тэхнікі, доктара хімічных навук, прафесара
ЛЕСНІКОВІЧА Анатоля Іванавіча і выказваюць шчырыя
спачуванні яго родным і блізкім.

