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— Чыя iдэя ства рыць но вае 
прад пры ем ства, аб' яд наць аб-
лас ныя га зе ты?

— Iдэя на ша i на ша га за-
сна валь нi ка, Ма гi лёў ска га абл-
вы кан ка ма. Але тут не толь кi 
аб' яд на ны «пад ад ным да хам» 
тры ма гi лёў скiя га зе ты, але i 
ство ра ны асоб ны пра ект — сайт 
mogilevnews.by.

— З якой мэ тай ад бы ло ся 
аб' яд нан не?

— Сён ня не сак рэт, што вы-
жы ваць лепш ра зам. Та му най-
перш аб' яд нан не зроб ле на для 
па ляп шэн ня фi нан са ва-эка на-
мiч на га ста ну рэ дак цый. Вя до-
ма, га зе ты вы хо дзяць у свет, як 
i ра ней. Але ця пер у нас адзi ныя 
бух гал тэ рыя i рэ клам ная служ-
ба, якiя пра цу юць на ўсе вы дан-
нi. Га зе ты i сайт уз на чаль ва юць 
свае рэ дак та ры, але жур на лiс ты 
пра цу юць на ўсе «фран ты», i гэ-
та так са ма эка но мiя твор чых сiл. 
Нам хо чац ца, каб у но вым прад-
пры ем стве ста ла лепш i ў фi нан-
са вым, i ў твор чым пла не.

— Но вае прад пры ем ства iс-
нуе толь кi не каль кi ме ся цаў. I 
ўжо, на пэў на, мож на спы тац ца: 
як пай шло? I цi бы ло страш на?

— Не вя до масць заў сё ды пу-
жае. Лю дзям бы ло псi ха ла гiч на 
скла да на. Па вя лi кiм ра хун ку, мы 
не ве да лi, што гэ та i як... Ва ўся кiм 
ра зе, у Ма гi лёў скай воб лас цi та ко-
га во пы ту аб' яд нан ня га зет у ад но 
прад пры ем ства не бы ло. Да па маг-
ла па езд ка ў «Мiнск—На вi ны». Мы 
па гля дзе лi, што гэ та мож на (i трэ-
ба) ра бiць i ў аб лас цях.

Ну i «пер шы блiн» усё ж та кi 
не ака заў ся ка мя ком. Та му што 
спра ца ва лi з пры быт кам. Не вя-
лi кiм, але ўсё ж та кi пры быт кам. 
Мы за ха ва лi ка лек тыў: пай шлi 
пас ля аб' яд нан ня толь кi не каль кi 
ча ла век, i яны ў су вя зi са ска ра-
чэн нем атры ма лi гра шо выя кам-
пен са цыi. Наш штат на лiч вае 65 
ча ла век. У рэ дак цыi «Ма гi лёў скiх 
ве да мас цяў» бы ло пры клад на 
ўдвая менш. Ця пер трэ ба спа-
кой на пра ца ваць, i гэ та са мае 
га лоў нае.

— Цi не дзi ва, што га зе-
та, якая на ра дзi ла ся ў ча се 
пост са вец кай пе ра бу до вы, 
пе ра ўтва ры ла ся ў буй ное iн-
фар ма цый нае агенц тва, ды з 
да лу чэн нем ста рэй шай га зе ты 
воб лас цi?

— На ад ва рот, тут усё ла гiч на. 
«Ма гi лёў скiя ве да мас цi» ка лiсь цi 
ска за лi но вае сло ва ў жур на лiс-
ты цы. У iх быў ша лё ны ты раж 
— сто ты сяч асоб нi каў. За тым 
ча сам пра та кi мож на бы ло толь-
кi ма рыць, а сён ня ён уво гу ле 
па да ец ца не ве ра год ным, не да-
ся галь ным.

Да рэ чы, наш ты раж пас ля 
аб' яд нан ня не па мен шыў ся. Тут 
мы па вiн ны па дзя ка ваць на ша-
му за сна валь нi ку за пад трым ку. 
I «Ма гi лёў скiя ве да мас цi», i «Ма-
гi лёў ская праў да» па ка за лi доб-
рыя вы нi кi ў «лет няй» пад пiс цы. 
Мы за да во ле ны.

— Але ваш га лоў ны пра ект 
— гэ та ўсё ж та кi сайт?

— На яго раз вiц цё ро бiм 
асноў ны на цiск. Гэ та на ша бу ду-

чыня. Трэ ба ўлiч ваць сi ту а цыю: 
га зе ты, вядома, за ста нуц ца, але 
ўсе сён ня ў iн тэр нэ це. Нам вы па-
дае на рошч ваць там сваю пры-
сут насць.

— А цi мож на на гэ тым за-
ра бiць?

— Мяр кую, што з ця гам ча су 
— так, мож на. Мне б не ха це ла ся 
рас кры ваць тут усе ню ан сы. Але 
гро шы па вiн ны быць, хоць i не ад-
ра зу. Мы ста вiм пе рад са бой за да-
чу стаць га лоў най кры нi цай на вiн 
на Ма гi лёў шчы не. Ары ен ту ем ся 
толь кi на рэ гi я наль ныя на вi ны, i 
каб iн фар ма цыя на сай це аб наў-
ля ла ся што га дзi ну. Каб на вi ны 
з'яў ля лi ся на ват у не пра цоў ны час 
i вы хад ныя днi. Па куль для на паў-
нен ня сай та мы вы ка рыс тоў ва ем 
на вi ны з iн шых СМI, су пра цоў нi-
ча ем з ка ле га мi, у нас пра цу юць 
пра фе сiй ныя жур на лiс ты, якiя 
iмк нуц ца вы да ваць экс клю зiў ную 
iн фар ма цыю. Але я i ця пер за да-
во ле на: нас доб ра цы ту юць.

— Цi вя лi кая роз нi ца па мiж 
тым, што пi шуць ва шы га зе ты 
i на сай це?

— Без умоў на, стыль га зет i 
iн фар ма цый на га сай та ад роз нi-
ва ец ца. Га зе ты цяг нуц ца да вя-
лi кiх фор маў. На сай це ж мож на 
знай сцi толь кi iн фар ма цыю — 
дзе, што i ка лi ад бы ло ся ў воб-
лас цi. I мы на ўмыс на ад клю чы лi 
функ цыю ка мен та ры яў чы та чоў. 
На ша за да ча — iн фар ма ваць, а 
аб мер ка ваць гэ та мож на на сай-
тах на шых га зет, у са цы яль ных 
сет ках.

Жур на лiс там спа чат ку бы ло 
скла да на пры звы ча iц ца да но-
вых «пра вi лаў гуль нi» на сай тах. 
Пе ра пiс ва лi, пе ра роб лi ва лi. Але 
ця пер, пас ля не каль кi ме ся цаў, 
у нас знай шлi ся лю дзi, якiя па 
чар зе рэ да гу юць iн фар ма цыю 
для сай та. Гэ та ма ла дыя лю дзi 
— больш ста лыя жур на лiс ты ад-
да юць пе ра ва гу га зе там.

— Якiя зме ны ад бы лi ся ў 
га зе тах?

— Мы на стро е ны за ха ваць усе 
тры га зе ты. Ця пер толь кi пры бра-
лi не каль кi па лос у «Ма гi лёў скай 
праў дзе», каб не дру ка ваць вя лi-
кую тэ ле пра гра му. Тэ ле пра гра ма 

— гэ та рас ко ша ў пла не га зет най 
па пе ры, i мне па да ец ца, што яна 
стра цi ла ўжо сваю вя лi кую ак-
ту аль насць. Лю дзi ка рыс та юц ца 
ця пер тэ ле тэкс та мi на су час ных 
тэ ле вi за рах, гля дзяць анон сы i 
гэ так да лей.

Уво гу ле, за ха ваць вы со кi 
ўзро вень ста рэй шай га зе ты ў 
воб лас цi «Ма гi лёў ская праў да» 
— гэ та для нас прын цы по ва. 
«Ма гi лёў скiя ве да мас цi» бы лi i 
за ста юц ца афi цый ным ор га нам 
Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма.

— Што трэ ба, каб га зе та 
доб ра пра да ва ла ся?

— Гэ та прос та: каб яна бы ла 
цi ка вай.

— Як вы думаеце, лю дзi бу-
дуць у блi жэй шай бу ду чыні 
чы таць га зе ты або ўсё ж та кi 
да вя дзец ца ўсiм нам ру хаць у 
пра сто ру iн тэр нэ ту?

— На ту раль на, што но выя 
фор мы трэ ба ру хаць, каб не вы-
гля даць у су час ным све це «бе лай 
ва ро най», iс цi ў на гу з ча сам. Але 
не за бы вац ца на га зе ты. Трэ ба, 
каб на род чы таў. Ця пер усе скар-
дзяц ца, што ма ла дыя лю дзi без-
ду хоў ныя: нi чо га не чы та юць, на-
ват i тэ ле вi зар ужо не гля дзяць, 
ся дзяць у iн тэр нэ це...

— На ўрад цi вар та ву чыц ца 
ду хоў нас цi па пе ры я дыч ных 
вы дан нях.

— Але яны iн фар му юць i пад-
штур хоў ва юць да раз вiц ця. У 
ар ты ку лах за кра на юц ца тэ мы, 
якiя пры му ша юць за ду мац ца над 
з'я ва мi жыц ця, над праб ле ма мi 
лю дзей.

— Мне па да ец ца, што ўзяць 
га зе ту ў ру кi — у гэ тым ёсць 
неш та... i вель мi пры ем нае.

— Iн тэр нэт доб ры для iн фар-
ма цыi. Ад нак я i сва iм дзе цям 
на стой лi ва раю цi ка вiц ца на-
вi на мi, гля дзець доб рае кi но, 
чы таць. Трэ ба не пры му шаць, 
але пад каз ваць i за цi каў лi ваць 
га зе та мi: ка лi ты хо чаш быць 

пiсь мен ным i iн тэ лi гент ным ча-
ла ве кам — трэ ба чы таць, ха ця 
б га зе ты.

Па гля дзi це на За хад, якiя на-
пе ра дзе нас у iн тэр нэт-спра вах. 
Мы толь кi ро бiм пер шыя кро кi ў 
гэ тым кi рун ку i ву чым ся. Але там 
усё роў на га зе ты пра да юц ца, лю-
дзi чы та юць. Мне па да ец ца, што 
ў нас быў та кi пе ры яд, ка лi на род 
уво гу ле нi чо га не вы пiс ваў, на ват 
страш на бы ло. Ця пер, па да ец ца, 
спра вы на ладж ва юц ца. I ня хай 
скар дзяц ца ча сам на ад мi нiст-
ра цый ны рэ сурс, але ўсё ж вi да-
воч на ад но: га зе ты дрэн на му не 
на ву чаць.

— Па куль iдзе на ша iн тэр-
в'ю, у ка бi нет га лоў на га рэ дак-
та ра з па пе ра мi за хо дзяць лю-
дзi. Я звяр ну ла ўва гу, што ўсё 
гэ та жан чы ны. Цi не азна чае 
гэ та, што жур на лiс ты ка ста но-
вiц ца жа но чай спра вай?

— У нас тут не жа но чае цар-
ства, ёсць i муж чы ны. Але так, 
шмат прад стаў нiц пры го жай 
па ло вы ча ла вец тва. I ка лi пры-
хо дзiць мо ладзь на прак ты ку з 
унi вер сi тэ та, то ў асноў ным гэ та 
дзяў ча ты.

— Ча му ж так?
— Та му што на шай пра фе сi яй 

сям'ю цяж ка пра кар мiць. Муж чы-
ны iдуць у тыя сфе ры, дзе мож на 
доб ра за ра бiць. Трэ ба нам пла-
цiць больш. Та му ця пер асноў ная 
за да ча, над якой мы тут пра цу ем, 
— гэ та па ве лi чэн не за роб ку. Гэ-
та ў пла нах. Сён ня су пра цоў нi кi 
iн фар ма цый на га агенц тва «Ма гi-
лёў скiя ве да мас цi» за раб ля юць, 
ска жам, у ся рэд нiм па га лi не. 
Мне б ха це ла ся, каб у нас жур-
на лiс там бы ло прэ стыж на пра-
ца ваць. Каб сю ды ста я ла чар га 
тых, хто хо ча доб ра пра ца ваць 
i атрым лi ваць за гэ та да стой ны 
за ро бак.

Гу та ры ла Iло на IВА НО ВА.
Фо та Га лi ны ГАЎ РЫ ЛО ВIЧ

�

Ме ды я пер со наМе ды я пер со на  ��Га лоў ны рэ дак тар iн фар ма цый на га агенц тва Свят ла на ШУ ТА ВА:

«ПЕР ШЫ БЛIН НЕ КА МЯ КОМ, 
КА ЛI ЁСЦЬ ПРЫ БЫ ТАК»

У Ма гi лё ве ад бы лi ся зме ны ў ме дый най пра сто ры. Но-
вае вы да вец кае прад пры ем ства аб' яд на ла аб лас ную 
гра мад ска-па лi тыч ную га зе ту «Ма гi лёў скiя ве да мас цi», 
два што тыд нё вi кi — «Ма гi лёў ская праў да» i «Дняп роў скi 
ты дзень», а так са ма Дом дру ку ў аб лас ным цэнт ры. Усё 
ра зам гэ та ця пер на зы ва ец ца iн фар ма цый нае агенц тва 
«Ма гi лёў скiя ве да мас цi». Га лоў ны рэ дак тар Свят ла на 
Шу та ва рас ка за ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» пра пер-
шыя кро кi, но выя iдэi i пла ны на перс пек ты ву.

Свят ла на ШУ ТА ВА 
i рэ дак тар га зе ты 

«Ма гi лёў скiя ве да мас цi» 
Яў ген БУ ЛА ВА.

ПА ДА ТАК ЗА ЗДА ЧУ ЖЫЛ ЛЯ 
НА ЛЕ ТА ПА ВЯ ЛІ ЧАЦЬ НА 10%?

Мі ніс тэр ства фі нан саў пад рых та ва ла пра ект змя нен няў 
і да паў нен няў у Пад атко вы ко дэкс Бе ла ру сі. Згод на з 
гэ тым да ку мен там, у 2014 го дзе пла ну ец ца па вя лі чыць 
стаў кі па да ход на га па да тку з фі зіч ных асоб за зда чу 
ўна ём жыл ля, га ра жоў і ін шых па мяш кан няў.
Пла ну ец ца, што та кія стаў кі мо гуць быць па вя лі ча ны пры-

клад на на 10 пра цэн таў. На га даю, што ў Мін ску мі ні маль ны 
па мер та ко га па да ход на га па да тку за кож ны здым ны па кой 
у жы лым па мяш кан ні скла дае 95 ты сяч руб лёў за ме сяц. У 
на ступ ным го дзе па доб ны па да ход ны па да так пла ну юць па-
вя лі чыць да 105 ты сяч руб лёў. Мак сі маль ны па мер па да тку за 
здым ны па кой мо жа па вя лі чыц ца з 365 да 405 ты сяч руб лёў. 
Ана лі ты кі рын ку жыл лё вай арэн ды ад зна ча юць, што сва ім ра-
шэн нем Мін фін толь кі іні цы і руе ін дэк са цыю ста вак па да ход на га 
па да тку ў ад па вед нас ці з ча ка е мым уз роў нем ін фля цыі.

Сяр гей ПА ЛІ НІН.

НА ДЭ ФЛІМ ПІЙ СКІХ ГУЛЬ НЯХ 
БЕ ЛА РУ СЫ ЗА ВА Я ВА ЛІ 

РЭ КОРД НУЮ КОЛЬ КАСЦЬ УЗ НА ГА РОД
За ва я ваў шы 27 уз на га род роз най вар тас ці на ХХІІ лет-
ніх Дэ флім пій скіх гуль нях (для лю дзей з па ру шэн ня мі 
слы ху), якія за вяр шы лі ся ў бал гар скай ста лі цы, Са фіі, 4 
жніў ня, бе ла рус кія спарт сме ны па ка за лі рэ корд нае да-
сяг нен не на спа бор ніц твах та ко га ран гу. Збор ная Бе ла-
ру сі ў ме даль ным за лі ку за ня ла 4-е мес ца, па ве дам ляе 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.
Бе ла рус кі мі дэ флім пій ца мі за ва я ва на 12 за ла тых, 11 ся рэб-

ра ных і 4 брон за выя ўзна га ро ды.
Чэм пі ё на мі ў Са фіі ста лі вы ключ на прад стаў ні кі лёг кай ат-

ле ты кі і пла ван ня.
На Дэ флім пій скіх гуль нях 2013 го да ў Са фіі спа бор ні ча лі 

48 бе ла рус кіх ат ле таў. Гэ тая коль касць удзель ні каў ста ла рэ-
корд най у скла дзе ка ман ды, роў на як і коль касць за ва я ва ных 
імі ўзна га род.

Пер шая дзя сят ка кра ін у ме даль ным за лі ку Дэ флім пій скіх 
гуль няў у Са фіі вы гля дае так:

1. Ра сія (67, 52, 58)
2. Укра і на (21, 30, 37)
3. Рэс пуб лі ка Ка рэя (19, 11, 12)
4. Бе ла русь (12, 11, 4)
5. Кі тай (12, 5, 8)
6. ЗША (9, 8,12)
7. Тур цыя (7, 9, 17)
8. Іран (7, 4, 21)
9. Ке нія (6, 5, 5)
10. Літ ва (4, 5, 4).

УНІ ВЕР САЛЬ НЫЯ РА БО ЧЫЯ 
З'Я ВЯЦ ЦА ВА ЎСІХ МІН СКІХ ЖЭ САХ

Спе цы я ліс таў вуз ка га про фі лю ў мін скіх ЖЭ Сах за ме-
няць уні вер саль ныя ра бо чыя. Аб гэ тым па ве да міў на 
апе ра тыў най на ра дзе ў мэ рыі ге не раль ны ды рэк тар 
дзяр жаў на га аб' яд нан ня «Мін ская га рад ская жыл лё вая 
гас па дар ка» Ула дзі мір Ха дар цэ віч, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт Бел ТА.
Экс пе ры мен таль ны пра ект стар та ваў ужо ў трох ЖЭ Сах 

(№ 32, №13, № 28) і доб ра ся бе за рэ ка мен да ваў, ця пер во пыт 
пе рай ма юць ін шыя ар га ні за цыі. Для ра бот ні каў жыл лё ва-ка-
му наль ных служ баў ар га ні за ва ны спе цы яль ныя кур сы, якія 
пра ду гледж ва юць ме сяц тэ а рэ тыч най і два ме ся цы прак тыч-
най пад рых тоў кі.

Ра бо чыя па комп лекс ным утры ман ні і ра мон це бу дын каў і 
збу да ван няў бу дуць аб слу гоў ваць ка ля 500 аса бо вых ра хун-
каў, у іх функ цы я наль ныя аба вяз кі бу дзе ўва хо дзіць вы ка нан не 
сан тэх ніч ных, элект рыч ных, ма ляр ных і ін шых ра бот.

«На рас цэн ках на па слу гі но ва ўвя дзен не ні як не паў плы вае, 
для жыль цоў плюс за клю ча ец ца ў тым, што за до мам за ма-
ца ва ны адзін ча ла век, да яко га мож на звяр нуц ца з роз ны мі 
праб ле ма мі», — ад зна чыў Ула дзі мір Ха дар цэ віч.

АМАЛЬ ПА ЛОВА МА ЛА ДЫХ 
БЕ ЛА РУС КІХ СЕМ' ЯЎ ЗА ДА ВО ЛЕ НЫ 

СВА І МІ ЖЫЛ ЛЁ ВЫ МІ ЎМО ВА МІ
У Бе ла ру сі 47,3 пра цэн та хатніх гас па да рак, якія скла-
да юць лю дзі ва ўзрос це да 31 го да, за да во ле ны сва і мі 
жыл лё вы мі ўмо ва мі, 27,1 пра цэн та — хут чэй не за да во-
ле ны, 25,6 пра цэн та — зу сім не за да во ле ны. Аб гэ тым 
свед чаць звесткі вы ба рач на га аб сле да ван ня хатніх гас-
па да рак, пра ве дзе на га ў маі гэ та га го да з мэ тай вы ву-
чэн ня ўмоў жыц ця, па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту Бел ТА ў 
На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це.
Ся род гас па да рак, якія не за да во ле ны жыл лё вы мі ўмо ва-

мі, 63,3 пра цэн та пла ну юць па бу да ваць, ку піць або аб мя няць 
жы лое па мяш кан не.

У Бел ста це ад зна чы лі, што ха рак та рыс ты кі жыл лё вых умоў 
з'яў ля юц ца важ ней шы мі ін ды ка та ра мі якас ці жыц ця хатніх 
гас па да рак. Удзель ная ва га гас па да рак, якія скла да юць лю дзі 
ва ўзрос це да 31 го да, з па ме рам агуль най пло шчы жыл ля на 
ад на го ча ла ве ка на па ча так гэ та га го да бы ла на ступ най: да 
12 кв.м — 22,4 пра цэн та, 12,1-15 кв.м  — 12,7  пра цэн та, 15,1-
17 кв.м — 9,8 пра цэн та, 17,1-20 кв.м  — 13,1 пра цэн та, 20,1-30 
кв.м — 20,1 пра цэн та, 30,1 кв.м і вы шэй — 21,9 пра цэн та.

БЕ ЛА РУСЬ ЗАЙ МАЕ 4 МЕС ЦА Ў СВЕ ЦЕ 
ПА КОЛЬ КАС ЦІ СТУДЭНТАЎ

Бе ла русь зай мае чац вёр тае мес ца ў све це па коль кас ці 
лю дзей, якія атрым лі ва юць ся рэд нюю спе цы яль ную, 
вы шэй шую і пас ля ву заў скую аду ка цыю, на 10 тыс. жы-
ха роў. Аб гэ тым па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту Бел ТА ў На-
цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це.
Бе ла русь па коль кас ці лю дзей, якія атрым лі ва юць ся рэд нюю 

спе цы яль ную, вы шэй шую і пас ля ву заў скую аду ка цыю, на 10 
тыс. ча ла век на сель ніц тва (621 ча ла век) зай мае ад но з са мых 
вы со кіх мес цаў у све це, ус ту па ю чы толь кі Рэс пуб лі цы Ка рэя 
(686), ЗША (667) і Ра сіі (660). У Бел ста це ад зна чы лі, што з го ду 
ў год па вы ша ец ца аду ка цый ны ўзро вень бе ла рус кай мо ла дзі. 
На 1000 ма ла дых гра ма дзян ця пер пры па дае 169 ча ла век з вы-
шэй шай аду ка цы яй і 245 — з ся рэд няй спе цы яль най. Знач ная 
част ка мо ла дзі — на ву чэн цы і сту дэн ты. Трэ ба ад зна чыць, што 
мо ладзь пры мае ак тыў ны ўдзел у гра мад скім жыц ці кра і ны. 
На 1 сту дзе ня гэ та га го да ў рэс пуб лі цы функ цы я на ва ла 248 
мо ла дзевых гра мад скіх аб' яд нан няў.

ЗДА РЭН НЕ БЕЗ НАСТУПСТВАЎ
Зда рэн не на чы гу нач най стан цыі «Мінск-Сар та валь ны» 
не на нес ла ўро ну лю дзям і эка ло гіі. Аб гэ тым ка рэс пан-
дэн ту Бел ТА па ве да міў га лоў ны рэ ві зор па бяс пе цы ру ху 
Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі Ула дзі мір Шаў-
чэн ка, ка менту ю чы па ве дам лен не аб тым, што ве ча рам 
4 жніў ня на чы гу нач най стан цыі «Мінск-Сар та валь ны» 
сыш лі з рэ ек па рож нія цыс тэр ны з-паз га зу.
«Гер ме тыч насць ру хо ма га са ста ву не па ру ша на, уцеч кі шкод-

ных рэ чы ваў не да пу шча на. У су вя зі з гэ тым ні я кіх па гроз для на-
ва коль на га ася род дзя і лю дзей ство ра на не бы ло», — ад зна чыў 
Ула дзі мір Шаў чэн ка. Га лоў ны рэ ві зор звяр нуў ува гу на тое, што 
пас ля сы хо джан ня з рэ ек сур' ёз ных па шко джан няў ва го наў не 
за фік са ва на. Гэ та ад бы ло ся ў вы ні ку на соў ван ня ко ла на рэй кі. 
«Ця пер спе цы я ліс ты вы свят ля юць, чаму гэ та зда ры ла ся, вя дзец-
ца рас сле да ван не»,  — кан ста та ваў Ула дзі мір Шаў чэн ка.

Па вод ле яго ін фар ма цыі, на мес цы зда рэн ня чы гу нач нае 
па лат но па шко джа на не бы ло, ця пер рух цягнікоў ажыц цяў ля-
ец ца ў штат ным рэ жы ме згод на з рас кла дам.

І ЗНОЎ «ВУ ГАЛЬ НЫЯ» ЦЫ ГА РЭ ТЫ
Дня мі бе ла рус кія мыт ні кі двой чы спы ні лі спро бу вы вез ці 
за мя жу кант ра банд ныя пар тыі цы га рэт.
Упа чат ку ў паў ва го не з ка мен ным ву га лем (цяг нік ішоў з 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Лат вію) знай шлі 4 ты ся чы пач каў цы-
га рэт «NZ GOLD», зроб ле ныя ў Бе ла ру сі. Ты ту нё выя вы ра бы 
агуль ным кош там 24,4 міль ё на руб лёў кан фіс ка ва лі.

Як па ве да мі лі ў ад дзе ле ідэа ла гіч най ра бо ты Ві цеб скай 
мыт ні, на на ступ ны дзень та кім жа чы нам і так са ма ў цяг ні ку, 
які ішоў у тым жа на прам ку, знай шлі цы га рэ ты трох ма рак — 9 
ты сяч пач каў агуль ным кош там 54,6 міль ё на руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

СТРУК ТУ РА НА ВУ КО ВАЙ СФЕ РЫ...
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Пы тан не яшчэ ў тым, ка лi гэ та не трэ ба кра i не i перс пек ты вы не вi даць, 
але вы ба чы це, што гэ та заўт ра мож на пра даць, — ка лi лас ка, зай май це ся. 
Да маў ляй це ся з Кi та ем, Ра сi яй, Аме ры кай — кiм за ўгод на. Ня хай яны фi-
нан су юць вас — а яны з за да валь нен нем бу дуць фi нан са ваць, ка лi ўба чаць, 
што заўт ра бу дзе нар маль ны пра дукт», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што праг ма тыч ным па вi нен стаць 
па ды ход i да ўдзе лу бе ла рус кiх ву чо ных у та кiх буй ных мiж на род ных 
пра ек тах, як вы ву чэн не кас мiч най пра сто ры, ра бо та Вя лi ка га ад рон на га 
ка лай да ра. Та кiя пра ек ты за клi ка ны не толь кi за да валь няць на ву ко вую 
цi ка васць, але i ста на вiц ца сты му лам для раз вiц ця ў Бе ла ру сi вы со ка-
тэх на ла гiч ных вы твор час цяў. «Але ў гэ тым мы па вiн ны пры маць удзел 

толь кi на асно ве глы бо ка га праг-
ма тыз му», — да даў Прэ зi дэнт.

Прэ зi дэнт лi чыць, што вы нi кi на-
ву ко вых да сле да ван няў як у га лi не 
на ту раль ных, так i гу ма нi тар ных 
на вук не аб ход на пе ра тва рыць у 
за па тра ба ва ны эка но мi кай i гра-
мад ствам iн тэ ле кту аль ны пра дукт. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 

што асноў ны ўпор па вi нен быць зроб ле ны на пры клад ныя рас пра цоў кi. 
На яго дум ку, для гэ та га па тра бу ец ца ўдас ка на лен не iс ну ю чай сiс тэ мы 
пра грам на-мэ та ва га кi ра ван ня на ву кай.

«Ра бо та па пра мых за ка зах вы твор ча га сек та ра па вiн на стаць рас-
паў сю джа най прак ты кай», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. — У су час ных 
умо вах важ на не столь кi раз мер ка ваць i асво iць бюд жэт на на ву ку, 
коль кi ства рыць на асно ве яе вы нi каў вы со ка тэх на ла гiч ны i iна ва цый ны 
пра дукт. Па трэб на эфек тыў ная сiс тэ ма на ву ко ва га ме недж мен ту».

Аляк сандр Лу ка шэн ка даў тры ме ся цы на рас пра цоў ку пра гра мы рэ-
фармавання бе ла рус кай на ву кi. «У лiс та па дзе мы за про сiм шы ро кае ко ла 
на ву ко вай су поль нас цi i, прын цы по вым чы нам ра за браў шы ся, за цвер дзiм 
но вую пра гра му дзей нас цi на ву кi ў цэ лым», — ска заў Прэ зi дэнт.

«Пла цiць ша лё ных гро шай мы 
з 1 сту дзе ня нi ко му не бу дзем, 
у тым лi ку i ву чо ным. I ву чо ным, 
перш за ўсё, та му што яны  — 
ра зум ныя лю дзi, па вiн ны за ра бiць 
i са бе, i дзяр жа ве».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пас ля гэ та га На цы я наль ны банк пад тры-

маў лік від насць бан каў знач най су май, пра-
да ста віў шы ім руб лё выя рэ сур сы пад 40% 
га да вых. Гэ та па цяг ну ла за са бой рэз кае 
зні жэн не (да 15 пра цэнт ных пунк таў) ста вак 
ад на дзён ных між бан каў скіх крэ ды таў у на-
цы я наль най ва лю це.

Раз ва жа ю чы аб тым, ча го ў блі жэй шай 
бу ду чы ні трэ ба ча каць ад уз ля цеў шых ста вак 
па руб лё вых дэ па зі тах, стар шы ня праў лен ня 
Мінск ага тран зіт на га бан ка Анд рэй Жыш ке-
віч звяр тае ўва гу на тое, што вель мі шмат 
тут зноў жа бу дзе за ле жаць ад На цы я наль-
на га бан ка. Ка лі рэ гу ля тар пра цяг не аказ-
ваць шы ро кую пад трым ку бан кам, да ючы ім 
руб лё выя срод кі пад 40% га да вых, то стаў кі 
дэ па зі таў у на цы я наль най ва лю це, хут чэй за 
ўсё, больш рас ці не бу дуць, лі чыць экс перт. 
«Ра зам з тым, не ка то рую коль касць ме ся-
цаў мы бу дзем жыць ва ўмо вах ста вак на 
руб лё выя ўкла ды, якія па вы сі лі ся», — праг-
на зуе ён.

На дум ку Анд рэя Жыш ке ві ча, на пра ця гу гэ-
та га пе ры я ду стаў кі дэ па зі таў у на цы я наль най 
ва лю це мо гуць за ста вац ца на ўзроў ні 35—40% 
га да вых. Сён ня гэ та як раз ся рэд ня ры нач ны 
ўзро вень, ха рак тэр ны для асноў ных гуль цоў 
рын ку. Стаў кі кры ху вы шэй шыя, якія да хо-
дзяць да 40—45% га да вых, як пра ві ла, пра па-
ноў ва юць бан кі, якія ад чу ва юць па раў наль на 
боль шую па трэб насць у лік від нас ці, кан ста туе 
ён. Ад нак гэ тыя бан кі не вя лі кія па па ме ры і 
здоль ныя за да во ліць сваю ка рот ка тэр мі но вую 
па трэб насць у руб лях да стат ко ва не вя лі кай 
су май, пас ля ча го мож на ча каць, што і яны 
зні зяць стаў кі па руб лё вых укла дах да ўзроў ню 
ся рэд ніх 35—40%. Ра зам з тым, мно гае бу дзе 
за ле жаць ад рэ ак цыі ўклад чы каў, якія бу дуць 
«га ла са ваць руб лём» за сім па тыч ны ім уз ро-
вень ста вак, ад зна чае экс перт.

А вось перс пек ты ва для па клон ні каў ва-
лют ных дэ па зі таў, на дум ку ана лі ты каў, вы-
гля дае не так пры ваб на. «Вар та ад на знач на 
ча каць зні жэн ня да ход нас ці па ва лют ных 
дэ па зі тах», — праг на зуе экс перт афі цый на-

га парт нё ра кам па ніі TeleTrade ў Бе ла ру сі 
Мі ка лай Іль ін.

Пры гэ тым стаў кі па крэ ды тах у за меж най 
ва лю це вы рас туць, ад зна ча юць экс пер ты. Ды-
на мі ка ў гэ тай сфе ры звя за на з тым, што з 1 
жніў ня На цы я наль ны банк Бе ла ру сі па вы сіў 
для бан каў нор му аба вяз ко ва га рэ зер ва ван ня 
ад ва лют ных пры цяг ну тых срод каў на 2 пра-
цэнт ныя пунк ты — з 12% до 14%. Акра мя та го, 
з 1 каст рыч ні ка для бан каў па вы ша ец ца ка э-
фі цы ент ры зы кі, які пры мя ня ец ца да ва лют-
ных крэ ды таў, — са 100% да 150%. «На цы я-
наль ны банк рэ аль на зра біў больш жорст кі мі 
для бан каў умо вы ва лют на га крэ ды та ван ня, 
і бан кі не па збеж на бу дуць рэ ага ваць на та кія 
дзе ян ні рэ гу ля та ра па вы шэн нем ста вак. Гэ та 
бу дзе не ім гнен на, але ад бы вац ца», — кан ста-
туе Анд рэй Жыш ке віч.

Што да ты чыц ца крэ ды таў у на цы я наль-
най ва лю це, то экс пер ты праг на зу юць, што 
іх кошт бу дзе бліз кім да ста вак руб лё вых 
дэ па зі таў, паў та ра ю чы з пэў ным ча со вым 
ла гам ды на мі ку іх рос ту.

СТАЎ КІ РУБ ЛЁ ВЫХ УКЛА ДАЎ 
ПА КУЛЬ ЗА ХА ВА ЮЦ ЦА НА ВЫ СО КІМ УЗ РОЎ НІ...

Імі ста лі на род ны мас так Бе-
ла ру сі, скульп тар Іван Міс ко за 
се рыю тво раў ма ну мен таль на-
га мас тац тва, на род ны мас так 
Бе ла ру сі Гаў ры ла Ва шчан ка за 
цыкл жы ва піс ных тво раў і мас-
тац кі кі раў нік На цы я наль на га 
ака дэ міч на га на род на га хо ра 
імя Ці то ві ча Мі ха іл Дры неў скі 
за кан цэрт ныя пра гра мы, вы-
ка на ныя ў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Уся го на ўдзел у зма ган ні за 
прэ мію Са юз най дзяр жа вы ад 
Бе ла ру сі бы ло па да дзе на больш 
за 10 за явак. Але на ка ле гіі Мі-
ніс тэр ства куль ту ры бы ло вы ра-
ша на, што толь кі тры з'яў ля юц ца 
най больш вар ты мі.

— Трэ ба ўліч ваць, што кры-
тэ рыі ад бо ру для ўдзе лу вель мі 
жорст кія, — ад зна чае пер шы на-
мес нік мі ніст ра куль ту ры Бе-
ла ру сі Ула дзі мір КА РА ЧЭЎ СКІ. 
— Спра ва ў тым, што не ка то рыя 
прад стаў ле ныя для раз гля ду за-
яў кі аль бо бы лі аформ ле ны не ў 
ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі, 
аль бо, на прык лад, ме лі са ста рэ-
лыя звест кі. Та кія за яў кі, вя до-
ма, пры маць мы не маг лі. Кан-
ды да та мі, вы лу ча ны мі ад на шай 
кра і ны, мы вель мі га на рым ся і 
спа дзя ём ся, што іх твор чыя да-
сяг нен ні не за ста нуц ца не за ўва-
жа ны мі.

Ці ка ва, што ад ра сій ска га 
бо ку ў зма ган ні за прэ мію бя-
руць удзел 8 на мі нан таў. Та му, 
зда ва ла ся б, цал кам да рэ чным 
бы ло ўзга даць пра коль касць 
ды якасць. Але прэ міі, кон кур сы 
і фес ты ва лі з'я вы та кія не ад на-
знач ныя. Ні ко лі не ве да еш, ча му 
ў спі се ўдзель ні каў ака за ла ся тое 
ці ін шае проз ві шча. У лю бым вы-

пад ку ўсе бе ла рус кія на мі нан ты 
лю дзі вя до мыя, з рэ пу та цы яй і 
ві да воч ны мі да сяг нен ня мі. 

Ппрэ мія Са юз най дзяр жа вы 
ў га лі не лі та ра ту ры і мас тац тва 
пры су джа ец ца за творы мас тац-
тва, якія зра бі лі вя лі кі ўнё сак ва 
ўма ца ван не ста сун каў бра тэр-
ства, сяб роў ства і ўсе ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва па між дзяр жа-
ва мі — удзель ні ца мі Са юз най 
дзяр жа вы. Вы гля дае вель мі ла-
гіч ным, што з бе ла рус ка га бо ку 
на мі нан та мі на прэ мію ста лі лю-
дзі ста ла га па ка лен ня,з вялікім 
жыццёвым вопытам. Для іх, як 
для ні ко га, твор чыя ста сун кі з 
брат нім на ро дам з'яў ля юц ца са-
праў ды  вель мі важ ны мі.

— Му зы ка ад люст роў вае 
жыц цё лю дзей. Я з за да валь нен-
нем бя ру ся за на род ныя пес ні, 
та му што ў іх гу чыць сэнс, гіс то-
рыя на ро да, ча ла ве чыя пе ра жы-
ван ні. Му зы ку трэ ба ра зу мець, 
каб па-са праўд на му лю біць, — 
пе ра ка на ны мас тац кі кі раў нік 
на род на га хо ра імя Ці то ві ча 
Мі ха іл ДРЫ НЕЎ СКІ. — Ра сія — 
гэ та на шы бра ты і сёст ры, та му 
ў на шым рэ пер ту а ры шмат рус-
кіх на род ных пе сень, якія вель мі 
лю бяць бе ла ру сы. На мі на цыя на 
прэ мію — гэ та вы нік зроб ле на га 
хо рам за 60 га доў іс на ван ня. Я 
ў ім ад пра ца ваў так са ма ня ма-
ла — 45 га доў. Та му гэ та вель мі 
пры ем на і ша ноў на.

З ра сій ска га бо ку на прэ-
мію на мі на ва ны, на прык лад, 
пісь мен нік Ба рыс Кос цін, аўтар 
гісторыка-дакументальных кніг 
пра С. Полацкага, Рагнеду і 
Уладіміра. Адна з яго кніг вы-
дадзена ў Мінску А так са ма 

вя до мыя ў Бе ла ру сі мас тац-
кія дзея чы, на род ныя ар тыс ты 
СССР Ула дзі мір Зель дзін і Юрый 
Баш мет, кам па зі та ры Ула дзі мір 
Бя ля еў і Сяр гей Цяр ха наў, паэ-
ты Ула дзі слаў Ар цё маў і Мі ка лай 
Трац ця коў. Упер шы ню ў гіс то рыі 
прэ міі ся род на мі нан таў ака за-
ла ся мас тацт ва знаў ца. Ёй ста-
ла гіс то рык ар хі тэк ту ры Іне са 
Слюнь ко ва  (артыкул пра яе — 
у сённяшнім нумары «Звязды») 
за се рыю да сле да ван няў пра-
ва слаў най ар хі тэк ту ры Бе ла ру-
сі. Ад Ра сіі так са ма на мі на ва ны 
ка лек тыў мас та коў та ва рыст ва 
«Паў ла па сад ская хус тач ная ма-
ну фак ту ра».

— Ста сун кі па між Ра сі яй і 
Бе ла рус сю як бы лі, так і бу дуць 
умацавацца, — упэў не на за яў ляе 
Ула дзі мір КА РА ЧЭЎ СКІ. — Бе ла-
рус кія дзея чы мас тац тва як ра-
бі лі, так і бу дуць ра біць вя лі кія 
ўнёс кі ў раз віц цё куль ту ры Ра сіі, 
і на ад ва рот. Уз га дай ма ха ця б 
Ула дзі мі ра Му ля ві на, які быў рус-

кім, ан самбль «Ха рош кі», у яко га 
мас тац кі кі раў нік з Ра сіі, за слу-
жа на га дзея ча мас тац тваў Ра сіі 
Аляк санд ра Ані сі ма ва...

Ра ней лаў рэ а та мі прэ міі ад 
Бе ла ру сі ста на ві лі ся дра ма тург 
Аляк сей Ду да раў, пісь мен нік Іван 
Ша мя кін, мас та кі Мі ха іл Са віц кі, 
Ле а нід Шча мя лёў, Ге ор гій Па-
плаў скі, ак цёр Рас ці слаў Ян коў-
скі, ды ры жор Мі ха іл Фін берг.

На га да ем, што прэ мія Са юз-
най дзяр жа вы ў га лі не лі та ра ту-
ры і мас тац тва ўру ча ец ца раз у 
два га ды з 2002 го да. Сё ле та ў 
ве рас ні ад бу дзец ца па ся джэн-
не ра ды Са юз най дзяр жа вы, 
на якім вы зна чаць, хто бу дзе 
вы лу ча ны на зван не лаў рэ а та 
(уся го іх бу дзе тры). Ім ёны пе ра-
мож цаў ар га ні за та ры на за вуць 
на пры кан цы го да. А ўра чыс тае 
ўзна га ро джан не ад бу дзец ца, па 
тра ды цыі, пад час «Сла вян ска га 
ба за ру ў Ві цеб ску» ў на ступ ным 
го дзе.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

ПРЫЗНАННЕ ТАЛЕНТУ
У Мін ску ўру чы лі дып ло мы бе ла рус кім на мі нан там 
на прэ мію Са юз най дзяр жа вы ў га лі не лі та ра ту ры і мас тац тва
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УДАК ЛАД НЕ НЫ ПЕ РА ЛІК 
АД МІ НІСТ РА ЦЫЙ НЫХ ПРА ЦЭ ДУР 

ПРЫ НА ЗНА ЧЭН НІ АСОБ НЫХ ВІ ДАЎ ДА ПА МОГ
Як па ве да мі лі Бел ТА ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та, Аляк сандр Лу-

ка шэн ка 5 жніў ня пад пі саў ад па вед ны ўказ № 342, якім уне се ны 
да паў нен ні і змя нен ні ва ўказ ад 26 кра са ві ка 2010 го да № 200 «Аб 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ ду рах, якія ажыц цяў ля юц ца дзяр жаў ны мі 
ор га на мі і ін шы мі ар га ні за цы я мі па за явах гра ма дзян».

Зы хо дзя чы з па ла жэн няў за ко на ва ўка зе ўдак лад не ны най мен ні 
не ка то рых ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур для на зна чэн ня дзяр жаў ных 
да па мог сем' ям, што вы хоў ва юць дзя цей, ар га ні за цыі, у якія па ві нен 
звяр нуц ца гра ма дзя нін за на зна чэн нем на зва ных да па мог, пе ра лік 
да ку мен таў, пра да стаў лен не якіх не аб ход на для на зна чэн ня да па мог, 
а так са ма тэр мі ны на зна чэн ня не ка то рых ві даў дзяр жаў ных да па мог 
сем' ям, што вы хоў ва юць дзя цей.

У пры ват нас ці, пра ду гле джа на, што на зна чэн не і вы пла та да па мог 
па ця жар нас ці і ро дах, па до гля дзе дзі ця ці ва ўзрос це да 3 га доў, на 
дзя цей ста рэй шых за 3 га ды з асоб ных ка тэ го рый сем' яў бу дзе ажыц-
цяў ляц ца не толь кі па мес цы ра бо ты, ву чо бы, у ор га нах па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, але і па мес цы пра хо джан ня гра ма дзя-
на мі пад рых тоў кі ў клі ніч най ар ды на ту ры. Пры гэ тым за на зна чэн нем і 
вы пла тай да па мог па ча со вай не пра ца здоль нас ці па до гля дзе дзі ця ці 
гра ма дзя не, якія ста яць на ўлі ку ў ор га нах Фон ду са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва Мінп ра цы і са ца ба ро ны ў якас ці пла цель шчы каў аба вяз-
ко вых уз но саў, па він ны бу дуць звяр тац ца ў ор га ны фон ду.

До ля на зна чэн ня да па мо гі па ця жар нас ці і ро дах жан чы не (на раў не 
з да ку мен та мі, якія прад стаў ля юц ца ця пер) не аб ход на бу дзе прад ста-
віць да вед ку аб па ме ры за ра бот най пла ты, ка лі на пра ця гу 6 ме ся цаў, 
што па пя рэд ні ча лі ме ся цу, у якім у яе ўзнік ла пра ва на да па мо гу, яна 
пра ца ва ла ў роз ных най маль ні каў. Гэ та па тра бу ец ца ў су вя зі з тым, 
што ў за ра бо так для вы лі чэн ня на зва най да па мо гі ўклю ча юц ца не 
ўсе вы пла ты, на якія на ліч ва юц ца аба вяз ко выя стра ха выя ўзно сы, і 
ён не мо жа быць па цвер джа ны звест ка мі ін ды ві ду аль на га (пер са ні-
фі ка ва на га) улі ку, якія ма юць у рас па ра джэн ні ор га ны фон ду. Акра-
мя та го, для на зна чэн ня асоб ных ві даў да па мог гра ма дзя не па він ны 
бу дуць прад стаў ляць не ка то рыя да ку мен ты, якія ёсць у іх аса біс та 
(на прык лад, па свед чан не аб за клю чэн ні шлю бу для ма чы хі (ай чы ма) 
дзі ця ці, ко пія ра шэн ня мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас па рад ча га ор га на 
аб уста наў лен ні апе кі (па пя чы цель ства) для асоб, на зна ча ных апе ку-
на мі (па пя чы це ля мі).

У вы пад ку не аб ход нас ці на кі ра ван ня за пы ту да ку мен таў і (або) 
звес так ад ін шых дзяр жаў ных ор га наў, ін шых ар га ні за цый і (або) атры-
ман ня да дат ко вай ін фар ма цыі для на зна чэн ня, на прык лад, да па мог па 
ця жар нас ці і ро дах, па ча со вай не пра ца здоль нас ці па до гля дзе дзі ця ці 
тэр мін на зна чэн ня та кіх да па мог скла дзе 1 ме сяц. Пры ад сут нас ці 
не аб ход нас ці на кі ра ван ня та ко га за пы ту тэр мін на зна чэн ня на зва ных 
да па мог, як і ра ней, скла дзе 10 дзён з дня зва ро ту гра ма дзя ні на.

Указ ус ту пае ў сі лу пас ля яго афі цый на га апуб лі ка ван ня.


