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Кошт наф ты пра цяг вае аб валь вац ца
Наф та WTІ ўчо ра па-

тан не ла на 5,9 пра цэн та, 

а Brеnt — на 5,3 пра цэн ты. 

Упер шы ню з кастрычніка 

мі ну ла га го да кошт «чор-

на га зо ла та» склаў менш 

чым 60 до лараў за ба раль, 

свед чаць да ныя тар гоў. 

Асноў ным не га тыў ным 

фак та рам для рын ку наф ты за ста юц ца асця ро гі пе ра на-

сы чэн ня рын ку сы ра ві най на фо не перс пек тыў за па во лен-

ня рос ту су свет най эка но мі кі. Гэ тыя асця ро гі ўзмац ні лі ся 

пас ля чар го вых звес так аб рос це за па саў у ЗША. Мі нэ нер-

га ЗША дня мі па ве да мі ла, што за ты дзень ка мер цый ныя 

за па сы наф ты ў кра і не вы рас лі на 4,9 міль ё на ба ра ляў, 

хоць ана лі ты кі ча ка лі рос ту толь кі на 2,5 мільё на ба ра ляў. 

«Не ча ка на рэз кі рост за па саў у ЗША спры яў за ха ван ню 

тры вож нас ці на рын ках. У агляд най бу ду чы ні мы не ча ка-

ем за кан чэн ня зы ход на га трэн ду. Для гэ та га спат рэ біц ца 

дак лад ная за ява ад АПЕК пра га тоў насць знач на ска ра-

ціць наф та зда бы чу», — пры во дзіць агенц тва Mаrkеt Wаtсh 

ка мен та рый ана лі ты каў Соmmеrzbаnk. Як вя до ма, АПЕК 

і шэ раг кра ін, якія не ўва хо дзяць у ар га ні за цыю (АПЕК+), 

да мо ві лі ся ў кан цы 2016-га ў Ве не аб ска ра чэн ні зда бы чы 

наф ты на 1,8 міль ё на ба ра ляў у су ткі. Да га вор стар та ваў з 

па чат ку мі ну ла га го да і быў па доў жа ны да кан ца 2018-га. 

Ад нак апош нім ча сам удзель ні кі здзел кі ўсё час цей га во-

раць аб ры зы цы праз мер нас ці аб' ёму сы ра ві ны на рын ку 

на ле та. Свае да лей шыя дзе ян ні ўдзель ні кі здзел кі бу дуць 

аб мяр коў ваць у па чат ку снеж ня. Да рэ чы, цэ ны на наф ту 

па ча лі рэз кае па дзен не ў пер шай па ло ве каст рыч ні ка. За 

гэ ты час кошт наф ты мар кі Brеnt па мен шыў ся пры клад на 

на 28 пра цэн таў.

У кож на га шос та га жы ха ра ЕС раз лад псі хі кі
Праб ле мы псі хіч на-

га зда роўя на зі ра юц ца ў 

кож на га шос та га жы ха ра 

Еў ра пей ска га са ю за. Пра 

гэ та га во рыц ца ў апуб лі-

ка ва ным су мес ным дак-

ла дзе Еў ра ка мі сіі і Ар га-

ні за цыі эка на міч на га су пра цоў ніц тва і раз віц ця. Згод на з 

пры ве дзе ны мі звест ка мі, васт рэй за ўсё праб ле ма ста іць 

у Фін лян дыі, Ні дэр лан дах, Фран цыі, Ір лан дыі і Пар ту га ліі. 

Га вор ка ідзе, у пры ват нас ці, пра та кія хва ро бы, як дэ прэ-

сія, не ўро зы і рас строй ствы, вы клі ка ныя зло ўжы ван нем 

ал ка го лем і нар ко ты ка мі. Як сцвяр джа ец ца ў дак ла дзе, 

з-за та кой сі ту а цыі што га до вая шко да для эка но мі кі скла-

дае ка ля 600 міль яр даў еў ра, што ад па вя дае 4 пра цэн там 

ВУП Еў ра са ю за. У асноў ным гэ та звя за на з праб ле ма-

мі пра ца ўлад ка ван ня, якія ня рэд ка ўзні ка юць у лю дзей 

з па доб ны мі за хвор ван ня мі, што ад бі ва ец ца на ўзроў ні 

бес пра цоўя. Акра мя та го, стра ты скла да юц ца са знач-

ных вы дат каў, што вы дзя ля юц ца на роз ныя пра гра мы 

са цы яль на га стра ха ван ня, а так са ма ідуць не па срэд на 

на ме ды цын скую да па мо гу па цы ен там.

Пі зан ская ве жа пе ра ста ла па даць
Ву гал на хі лу па да ючай 

Пі зан скай ве жы, ад ной з 

са мых па пу ляр ных ар хі-

тэк тур ных сла ву тас цяў 

Іта ліі, стаў мен шы. Па сло-

вах экс пер таў, якія са чы лі 

за рэ стаў ра цый ны мі ра бо-

та мі, за апош нія 20 га доў 

57-мет ро вая ве жа за ўваж-

на вы пра ста ла ся. «Як быц цам па ма ла дзе ла», — ад зна чыў у 

раз мо ве з Бі-бі-сі пра фе сар Саль ва то ру Сэ ціс. У 1990 го дзе 

ве жу ўпер шы ню за 800 га доў за кры лі для ту рыс таў з-за 

боязі, што яна мо жа ўпа сці. У той час на хіл скла даў 4,5 мет ра 

ад вер ты каль на га ста но ві шча. Між на род ная ка мі сія на ча ле з 

поль скім экс пер там пра фе са рам Мі ха лам Ямёль коў скім пра-

ца ва ла над ста бі лі за цы яй ве жы з 1993 да 2001 го да. У вы ні ку 

ву гал на хі лу па пра ві лі на 45 сан ты мет раў, вы дат ка ваў шы на 

гэ та больш за 250 міль ё наў до ла раў. Як вя до ма, Пі зан ская 

ве жа па ча ла на хі ляц ца ўжо праз пяць га доў пас ля па чат ку 

бу даў ніц тва ў 1173 го дзе. Пласт пяс ку і глі ны, на якім па бу да-

ва на ве жа, мяк чэй з яе паўд нё ва г а бо ку, чым з паў ноч на га. 

Бу даў ні кі яшчэ не па спе лі да бу да ваць трэ ці па верх, а раз-

мяк чэн не гле бы пад ве жай ужо пры вя ло да на хі лу.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Усім гу бер на та рам, стар шы ні Мінскага 

гар вы кан ка ма — трэ ба та кі дом узяць пад 

аса біс ты кант роль і за вяр шыць бу даў-

ніц тва. Апош ні тэр мін — пер шая па ло ва 

2019 го да», — ад зна чыў кі раў нік дзяр-

жавы.

Ён кан ста та ваў, што па воль ны мі тэм-

па мі раз ві ва ец ца ры нак арэнд на га жыл-

ля. За шэсць га доў яго ўзве дзе на толь кі 

745 ты сяч мет раў, што скла дае ка ля 2,5 % 

ад агуль на га аб' ёму.

«Да ру чаю ўра ду, абл вы кан ка мам і 

Мінск аму гар вы кан ка му пе ра гле дзець 

пра гра мы жыл лё ва га бу даў ніц тва, мак-

сі маль на па вя лі чыў шы до лю арэнд на га 

жыл ля з пры цяг нен нем фі нан саў прад пры-

ем стваў і ар га ні за цый», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў ува гу пры сут ных, што за да чай ура-

да за ста ец ца за ха ван не фор му лы «адзін 

квад рат ны метр з дзярж пад трым кай — не 

да ра жэй за ся рэд ня ме сяч ную за ра бот ную 

пла ту».

«Пры гэ тым па пя рэдж ваю ўсіх: да-

сяг нен не ўзроў ню за ра бот най пла ты ў 

1000 руб лёў не азна чае, што метр жыл ля 

аў та ма тыч на па ві нен каш та ваць столь кі 

ж», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Га ра ды-спада рож ні кі, 
до мабудаўнічыя  
кам бі на ты і вы твор часць 
буд ма тэ ры я лаў

Сён ня боль шасць на сель ніц тва кра і ны 

па-ра ней ша му скан цэнт ра ва на ў буй ных 

га ра дах.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што пер шыя 

кро кі ў вы ра шэн ні гэ тай сі ту а цыі бы лі зроб-

ле ны яшчэ ў 2014 го дзе пас ля вы дан ня 

Ука за «Аб раз віц ці га ра доў-спа да рож ні-

каў». «Ад нак яго рэа лі за цыя ака за ла ся не-

эфек тыў най, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Па тра бую ад ура да не ад клад на 

пры сту піць да вы ка нан ня пры ня тых ра-

шэн няў па раз віц ці га ра доў-спа да рож ні-

каў з па ве лі чэн нем аб' ёмаў бу даў ніц тва 

жыл ля».

«Трэ ба ства раць ра ё ны ма ла павяр хо-

вай за бу до вы», — пад крэс ліў ён.

Мі ніст ру ар хі тэк ту ры ён да ру чыў на-

ступ нае: рэа лі за ваць у ад ным з га ра доў 

пі лот ны пра ект па комп лекс най за бу до ве 

зя мель на га ўчаст ка ма ла па вяр хо вы мі жы-

лы мі да ма мі.

Кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў у сва ім 

вы ступ лен ні і пры да ма выя пля цоў кі, якія 

ўлад коў ва юц ца мі ні маль на. Бе ла рус кі лі-

дар ад зна чыў, што дае год на ра шэн не 

гэ тай праб ле мы, і да ру чыў Мін бу дар хі тэк-

ту ры ўста на віць аба вяз ко выя пра ві лы па 

ства рэн ні кам форт на га ася род дзя ў мік ра-

ра ё нах-но ва бу доў лях.

Так са ма Прэ зі дэнт рас кры ты ка ваў бе-

ла рус кія до ма бу даў ні чыя кам бі на ты.

Ён пад крэс ліў: трэ ба ра за брац ца, у чым 

пры чы на іх не эфек тыў нас ці. «Ад нак на са-

май спра ве хто хо ча знай сці ра бо ту, той яе 

зна хо дзіць. Ня гле дзя чы на цяж кас ці», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Так са ма 

кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў вы зна чыць з 

лі ку до ма бу даў ні чых кам бі на таў асноў ных 

за бу доў шчы каў квар та лаў па кра і не і да-

вес ці ім на пру жа нае за дан не па экс пар це 

іх пра дук цыі і па слуг.

Асоб на ў сва ім вы ступ лен ні ён спы ніў ся 

на ра бо це цэ мент ных і шкля ных за во даў, 

якія бы лі ма дэр ні за ва ны для па вы шэн-

ня іх кан ку рэн та здоль нас ці. Па вод ле яго 

слоў, за пра ца ваць на поў ную ма гут насць 

і за бяс пе чыць пры быт ко вую дзей насць у 

іх па куль не атры ма ла ся — і гэ та мяк ка 

ска за на.

«Па тра бую ад ура да пры няць усе ме-

ры па за груз цы вы твор чых ма гут нас цяў і 

ста біль най ра бо ты аб ста ля ван ня», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што не 

леп шая сі ту а цыя скла ла ся і на шкля ных 

за во дах. З пя ці шкла тар ных за во даў у краі-

не за ста ло ся тры, ды і тыя не за гру жа ныя. 

Ён да ру чыў Мін бу дар хі тэк ту ры су мес на з 

Бел дзярж харч пра мам і Мін сель гас хар чам 

не ад клад на пры няць ме ры па мі ні мі за цыі 

за ку пак шкля ной та ры за мя жой і за груз цы 

на шых за во даў.

Пра да ваць трэ ба вы гад на
У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі звяр нуў асаб лі вую ўва гу на не аб ход-

насць раз віц ця экс пар ту. «Вы ра біць пра-

дук цыю — не асноў ная за да ча, — ска заў 

ён. — Га лоў нае — вы гад на пра даць і за-

ра біць, а па жа да на — пра даць за ме жы 

кра і ны».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас крыў ака ліч-

нас ці не ка то рых ліч баў: згод на з ін фар-

ма цы яй Саў мі на, больш за 40 % ад уся го 

аб' ёму бу даў ні чых ма тэ ры я лаў па стаў-

ля ец ца на экс парт. Ад нак знач ная до ля 

цэ мен ту пра да ец ца ў Ра сію ма на па ліс ту 

«Еў ра цэ мент груп», які дык туе бе ла рус кім 

вы твор цам не заў сё ды вы гад ныя ўмо вы. 

Улас ная та ва ра пра вод ная сет ка так не бы-

ла ство ра на, на бір жы цэ мент не пра да ец-

ца з-за больш вы со кіх цэн, чым па пра мых 

да га во рах. «Усё гэ та і ства рае пе рад умо вы 

для ка руп цыі і з'яў лен ня шэ рых схем», — 

па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт і за па тра ба ваў ад 

ура да за бяс пе чыць эфек тыў насць і праз-

рыс тасць ганд лю на знеш ніх рын ках.

Яшчэ ад на праб ле ма — свое ча со выя 

раз лі кі. Прэ зі дэнт на га даў Мі ха і лу Мяс ні-

ко ві чу пра пер са наль ную ад каз насць за 

бу даў ніц тва бе ла ру са мі Гар лык ска га гор-

на-аба га чаль на га кам бі на та, за якое да гэ-

туль не атры ма ны гро шы. Не раз лі чы лі ся і 

ра сі я не за аб' ек ты, па бу да ва ныя ў Ка лу зе 

да чэм пі я на ту све ту па фут бо ле.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў ура ду не-

ад клад на пад клю чыц ца да ра шэн ня гэ тых 

пы тан няў.

На конт за ці каў ле нас ці за меж ны мі ін-

вес та ра мі ў бе ла рус кіх прад пры ем ствах 

па вы твор час ці буд ма тэ ры я лаў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка паў та рыў ня змен ны тэ зіс: га-

лоў нае — лю дзі. Ка лі да яго пры хо дзіць 

па тэн цый ны па куп нік бе ла рус кай кам па ніі, 

які пас ля афарм лен ня здзел кі збі ра ец ца 

зваль няць су пра цоў ні каў, то раз мо ва на 

гэ тым за кан чва ец ца. «Ка лі мы пры мем 

ра шэн не, што нам трэ ба неш та пра даць, 

у тым лі ку і за меж на му ін вес та ру, то пер-

шы кры тэ рый — гэ та ца на. І да лей — што 

бу дзе пас ля?» — на га даў ён.

На ўзро вень кі раў ні ка дзяр жа вы трэ ба 

ўно сіць толь кі комп лекс ныя пра па но вы, ка-

лі ёсць упэў не насць, што яны да стат ко ва 

эфек тыў ныя і вы гад ныя кра і не, ак цэн та ваў 

Прэ зі дэнт. Саў мі ну да ру ча на ра за брац ца 

з гэ тым пы тан нем да 31 снеж ня гэ та га 

го да.

Пра ек та ваць — су час на
На жаль, не ад бы ло ся кар ды наль ных 

змен у сфе ры якас ці і тэр мі наў пра ек та-

ван ня.

За раз у Бе ла ру сі бу ду ец ца ка ля вась мі 

ты сяч аб' ек таў. З іх з пе ра вы шэн нем нар-

ма тыў на га тэр мі ну — па ло ва. І ў боль шас ці 

вы пад каў пры чы най з'яў ля юц ца бяс кон цыя 

ка рэк ці роў кі пра ек таў. У гэ тай су вя зі Аляк-

сандр Лукашэн ка за па тра ба ваў пры няць 

не аб ход ныя ме ры па па вы шэн ні ад каз нас-

ці рас пра цоў шчы каў за якасць пра ект най 

да ку мен та цыі і тэр мі ны яе пад рых тоў кі.

Асоб на Прэ зі дэнт спы ніў ся на зло ўжы-

ван ні ты па вы мі пра ек та мі. «Ты па вы мі 

мо гуць быць пра мыс ло выя бу дын кі, збу-

да ван ні, транс фар ма тар ныя пад стан цыі, 

ка цель ні. Але дзі ця чыя сад кі, шко лы і ін-

шыя са цы яль ныя аб' ек ты па він ны быць 

ары гі наль ны мі, — ска заў ён. — Ты па вы мі 

ў іх мо гуць быць толь кі тэх на ло гія, асоб ныя 

кан струк цый ныя эле мен ты, вуз лы і дэ та лі, 

з якіх яны бу дуць збі рац ца».

Гу бер на та рам і стар шы ням рай вы кан-

ка маў кі раў нік дзяр жа вы на га даў пра тое, 

што на се ле ныя пунк ты па він ны лі та раль на 

та нуць у квет ках і зе ля ні не.

Нор мы ў «ад ны ру кі»
Каб сыс ці ад за рэ гу ля ва нас ці ў бу даў-

ні чай сфе ры, што не ўда ло ся зра біць за 

апош нія пяць га доў, не аб ход на скан цэнт-

ра ваць усё га лі но вае за ка на даў ства ў «ад-

ных ру ках» і вы зна чыць Мін бу дар хі тэк ту ры 

адзі ным ор га нам, які фар мі руе дзяр жаў-

ную па лі ты ку ў бу даў ні чай сфе ры.

Толь кі про філь нае мі ніс тэр ства па він на 

ўста наў лі ваць бу даў ні чыя нор мы. За да ча 

ас тат ніх — вы зна чаць нор мы экс плу а та цыі 

і за бяс печ ваць кант роль за іх за ха ван нем, 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу гу-

бер на та раў на не аб ход насць за ха ван ня 

ўста ноў ле ных тэр мі наў ад мі ніст ра цый ных 

пра цэ дур, вы клю чэн ня бю ра кра тыз му пры 

афарм лен ні ро ду да ку мен та цыі. Ура ду ра-

зам з вы кан ка ма мі, Мін скім гар вы кан ка-

мам Прэ зі дэнт да ру чыў за вяр шыць ра бо ту 

па пры вя дзен ні пра ва вых ак таў у ад па-

вед насць з Дэ крэ там № 7 да кан ца го да. 

Акра мя та го, не аб ход на спра шчэн не ад-

мі ніст ра цый ных пра цэ дур з вы ка нан нем 

ан лайн-сэр ві саў.

Кад ры — за ха ваць
Сур' ёз ную за кла по ча насць Прэ зі дэнт 

вы ка заў на конт ад то ку спе цы я ліс таў-бу-

даў ні коў. «За пяць га доў га лі на згу бі ла 

больш за 50 ты сяч ра бо чых. Яны з'яз джа-

юць на за роб кі ў Ра сію, Поль шчу і Літ ву, 

дзе іх пры ма юць. Дык ча му не бач на на-

шых пад рад чы каў? — спы таў Прэ зі дэнт. — 

Саў мін так і не пры няў ме ры для та го, каб 

на шы спе цы я ліс ты пра ца ва лі ў бе ла рус кіх 

ар га ні за цы ях на тэ ры то рыі ін шых дзяр-

жаў».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма абу рыў ся 

сі ту а цы яй, пры якой апла та пра цы бу даў-

ні коў у Мін ску і рэ гі ё нах ака за ла ся роз-

ная. Ён за га даў не ад клад на спы ніць та кую 

дыс кры мі на цыю. «У нас усе гра ма дзя не 

роў ныя, не за леж на ад та го, дзе жы вуць і 

пра цу юць. За роў ную якас ную пра цу па він-

на быць роў ная ўзна га ро да», — пад крэс ліў 

бе ла рус кі лі дар.

Не менш важ ная за да ча — пад рых тоў-

ка год най зме ны ў га лі не. Ура ду да ру ча-

на да 2020 го да вы ра шыць пы тан не аб 

пры цяг нен ні ар га ні за цый — за каз чы каў 

кад раў да ўдзе лу ў са фі нан са ван ні пад-

рых тоў кі спе цы я ліс таў, за ма ца ван ні ма тэ-

ры яль на-тэх ніч най ба зы ўста ноў аду ка цыі, 

у тым лі ку цэнт раў вы твор ча га на ву чан ня. 

Міна ду ка цыі су мес на з Мін бу дар хі тэк ту ры 

не аб ход на па вя лі чыць до лю прак тыч на га 

на ву чан ня і ста жы ро вак на вы твор час ці, 

пад ня ўшы іх уз ро вень і якасць.

«Час не ста іць на мес цы, і па тра ба ван ні 

да га лі ны з кож ным го дам бу дуць толь кі 

рас ці, — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт. — Не аб-

ход на ру хац ца на пе рад. Ад па вед ная ба за 

ўжо пад рых та ва ная, трэ ба толь кі пра віль-

на і з усёй ад каз нас цю вы ка рыс тоў ваць 

маг чы мас ці, якія ма юц ца».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

БУ ДА ВАЦЬ — НЕ ГА РА ВАЦЬ


