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У шос ты раз На цы я наль ны банк 
сабраў у Мін ску прад стаў ні коў Бе-
ла ру сі, Поль шчы, Ра сіі, Сла ва кіі, 
Укра і ны, Літ вы на ўжо тра ды цый-
ную між на род ную ну міз ма тыч ную 
кан фе рэн цыю. Сё ле та яна мае 
наз ву «Ну міз ма ты ка і ар хі тэк ту-
ра». Тэ ма вы бра на не вы пад ко ва, 
звяр нуў ува гу на мес нік стар шы ні 
праў лен ня Нац бан ка Сяр гей Дуб-
коў. Вы явы ар хі тэк тур ных аб' ек таў 
пры сут ні ча юць на мно гіх бе ла рус-
кіх банк но тах, ім пры све ча ны се рыі 
па мят ных ма нет. Пом ні кі ар хі тэк ту-
ры з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай 
куль тур на-гіс та рыч най спад чы ны 
Бе ла ру сі.

Даб ра чын насць
Акра мя та го, бан кі кра і ны пра вод-

зяць даб ра чын ныя ме ра пры ем ствы на 
карысць ар хі тэк тур ных пом ні каў, му зе-
яў, куль тур на-па тры я тыч ных фон даў. На-
прык лад, Прі ор банк на кі ра ваў 500 млн 
руб лёў на ад наў лен не пом ні ка ар хі тэк ту-
ры XVІ ста год дзя — Люб чан ска га зам ка. 
Бел газп рам банк ака заў ма тэ ры яль ную 
да па мо гу на пад трым ку і раз віц цё му-
зей най спра вы, ства рэн не ма тэ ры яль-
на-тэх ніч най ба зы ў су ме 512 млн руб-
лёў На цы я наль на му мас тац ка му му зею 
Бе ла ру сі, Ві цеб ска му аб лас но му мас-
тац ка му му зею і ін шым. У 2014 го дзе 
Бел газп рам банк пла нуе вы дзе ліць яшчэ 
898 млн руб лёў на пад трым ку і раз віц цё 
му зей най спра вы, але кан крэт ныя аб' ек-
ты па куль не вя до мы.

Гіс та рыч ная спад чы на
Уво гу ле, На цы я наль ны банк «імк нец-

ца кан са лі да ваць сі лы ўсіх за ці каў ле ных 
у за ха ван ні і вы ву чэн ні пом ні каў гіс то рыі 
і куль ту ры і ўяў ляе пля цоў ку для маг чы-
мас ці воль на га аб ме ну во пы там, дум ка мі 
з ка ле га мі, якія ма юць агуль ныя мэ ты і 
за да чы», — ад зна чыў Сяр гей Дуб коў. 
Па яго сло вах, у пер шую чар гу дзя ку ю чы 
су пра цоў ніц тву з ну міз ма тыч най гра мад-
скас цю му зей ны фонд На цы я наль на га 
бан ка па поў ніў ся не толь кі ма не та мі, 
банк но та мі і каш тоў ны мі па пе ра мі, але і 
ці ка вы мі фі нан са вы мі да ку мен та мі. «Гэ-
та да зво лі ла ўдак лад ніць і ад су нуць да ту 
за сна ван ня бан каў скай сіс тэ мы на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі больш чым на 50 га доў! 
Тое, што атры ма ла ся са браць і за ха ваць, 
— гіс та рыч ная спад чы на на шай кра і ны», 
— пад крэс ліў прад стаў нік Нац бан ка.

Іна ва цый ная ча кан ка 
і ма не ты да чэм пі я на ту

На мес нік стар шы ні праў лен ня так са ма 
рас ка заў пра тое, што ў на ступ ным го дзе 

бу дуць ство ра ны спе цы яль ныя па мят-
ныя ма не ты да чэм пі я на ту све ту па ха кеі. 
«Нац банк ад бі рае пра па но вы па вы пус ку 
та кіх па мят ных ма нет, — па ве да міў Сяр-
гей Дуб коў. — Яны за пла на ва ны ў пра ек це 
вы пус ку ма нет на на ступ ны год, мы хо чам 
вы пус ціць іх у пры го жым фут ля ры».

На цы я наль ны банк Бе ла ру сі ў су вя зі 
з ак тыў ным раз віц цём ну міз ма тыч на га 
рын ку на ладж вае кан так ты з но вы мі 
ма нет ны мі два ра мі. Но вым парт нё рам 
мо жа стаць Пра жскі ма нет ны двор. Па-
коль кі ў Бе ла ру сі ня ма свай го ма нет на га 
два ра, па мят ныя ма не ты На цы я наль на га 
бан ка ча ка няц ца на ма нет ных два рах 
роз ных кра ін — у пры ват нас ці, у Літ ве, 
Поль шчы, Ра сіі, Гер ма ніі, Швей ца рыі. 
«Мы вы бі ра ем най больш кам форт ныя 
ўмо вы па фі нан сах, а так са ма заў сё ды 
імк нём ся, каб на шы ма не ты бы лі іна ва-
цый ны мі», — пад крэс ліў Сяр гей Дуб коў. 
Шэ раг пры зоў, якія атры ма лі бе ла рус кія 
ма не ты на роз ных кон кур сах, звя за ны 
ме на ві та з іна ва цы я мі ў ча кан цы.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

БАН КІ ЦІ КА ВЯЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ ГРО ШЫ...

Аб гэ тым кі раў нік дзяр-
жа вы Аляк сандр Лу-
кашэн ка за явіў учо ра на 
на ра дзе па бя гу чых пы-
тан нях са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Бе ла ру-
сі, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«Гэ ты год на блі жа ец ца да 
за вяр шэн ня, па чы на ец ца чац-
вёр ты квар тал. Гэ та адзі ны 
шанц, ска жам ад кры та, вы-
пра віць тыя праб ле мы, якія іс-
ну юць. З вы со кай до ляй ве ра-
год нас ці мож на аца ніць вы ні кі 
го да. З улі кам гэ та га, маг чы-
ма, прый дзец ца не каль кі ад-
ка рэк та ваць так ты ку на шых 
дзе ян няў на блі жэй шы час», 
— за явіў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн-
та, не аб ход на па гля дзець, 
на коль кі ап ты мі за ва ны бя-
гу чыя бюд жэт ныя вы дат кі, у 
тым лі ку і дзяр жаў ныя пра-
гра мы, дак лад на вы зна чыць 
пры яры тэ ты, на якіх вар та 
скан цэнт ра ваць вы дзя лен не 
дзяр жаў ных срод каў. 

Асоб ную ўва гу кі раў нік 
дзяр жа вы звяр нуў на цэ ны і 
та ры фы, у тым лі ку на жыл-
лё ва-ка му наль ныя па слу гі, 
па ці ка віў шы ся, ці да стат ко-
ва ўзва жа ныя ра шэн ні, якія 
пры ма юц ца ўра дам у гэ тай 
сфе ры. «Я прос та ха чу вас, 
Мі ха іл Ула дзі мі ра віч (Мяс ні-
ко віч. — За ўва га БЕЛ ТА.), 
і ўрад па пя рэ дзіць: ка лі пад 
мар кай праб лем і цяж кас-
цяў, якія сён ня скла да юц ца ў 
кра і не, вы хо ча це вы ра шыць 
даў нія праб ле мы, а ва ўра-
дзе, як ка заў кла сік, заў сё ды 
свяр бе лі ру кі ў два-тры ра зы 
па вя лі чыць на груз ку на на-
сель ніц тва, то гэ тая стра тэ гія 

па мыл ко вая. Ні ко му не да зво-
ле на ду шыць на сель ніц тва, і 
гэ та не па пу лізм», — пад крэс-
ліў Прэ зі дэнт. «Рост та ры фаў, 
цэн па ві нен быць аб грун та ва-
ны і, вя до ма ж, па кры ва цца 
за роб ка мі і да хо да мі на шых 
лю дзей. Пра гэ та мы ўжо не 
ад ной чы ка за лі», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад-
крэс ліў, што па вы шэн не кош-
таў і та ры фаў, ка лі гэ та не-
аб ход на, па він на ад бы вац ца 
па сту по ва, а не за адзін раз і 
ў вя лі кім па ме ры. «А ў нас так 
бы вае: урад спіць-спіць, пра-
чнуў ся праз паў го да і ка жа: 
трэ ба на 40% неш та па вы сіць. 
А па 2-3% вы не маг лі, спа-
кой на па вы ша ю чы за роб кі, 
па вы шаць цэ ны на па слу гі і 
ін шае?» — за ўва жыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы так са-
ма за па тра ба ваў да ла жыць 
аб тым, як рас стаў ле ны ак-
цэн ты ў гра шо ва-крэ дыт най 
сфе ры зы хо дзя чы з рэа лій 
сён няш ня га дня. Па вод ле яго 
слоў, не за га ра мі пры няц це 
найваж ней шых да ку мен таў, 
якія вы зна ча юць дзяр жаў ную 
са цы яль на-эка на міч ную па лі-
ты ку ў на ступ ным го дзе. «Я 
не толь кі ха чу па чуць, што ад-
бы ва ец ца сён ня, я гэ та ба чу і 
сам, але як гэ та бу дзе пе ра-
кла дзе на ў бу ду чы год, што 
мы бу дзем мець зы хо дзя чы 
з сён няш ня га дня. Ва ўра да і 
На цы я наль на га бан ка пра па-
но вы па пра ек тах пра гно зу, 
бюд жэ ту і асноў ных на прам-
каў гра шо ва-крэ дыт най па-
лі ты кі ўжо сфар міра ва ныя. 
Та му ха це ла ся б па чуць, што 
но ва га бу дзе пра па на ва на. Як 
праг на зу ец ца раз віц цё рэ аль-

на га і фі нан са ва га сек та раў 
бе ла рус кай эка но мі кі з улі кам 
вы ні каў гэ та га го да і пла наў 
на бу ду чы?» — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 
ад па вед ныя пы тан ні па пя рэд-
не раз гля да лі ся экс пер та мі ў 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. У 
су вя зі з гэ тым ён па ці ка віў ся, 
якія ацэн кі на пру жа нас ці на-
ме ча ных ру бя жоў і рэ аль нас-
ці іх да сяг нен ня. «Май це на 
ўва зе, што мной да дзе на пра-
мое да ру чэн не на ша му дэ пу-
тац ка му кор пу су з асаблівай 
увагай аца ніць бу ду чую эфек-
тыў насць мер ка ва ных дзяр-
жаў ных вы дат каў. Так што 
ча кай це ад дэ пу та таў вель мі 
сур' ёз най раз мо вы пры пры-
няц ці ад па вед ных да ку мен-
таў», — па пя рэ дзіў бе ла рус кі 
лі дар.

Ра зам з тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
сі ту а цыя ў све це вель мі ня-
прос тая і з гэ тым пры хо дзіц ца 
лі чыц ца. «Але на ра каць увесь 
час на свет і су свет ны кры зіс 
не пры ста ла. Ад гэ та га нам 
ляг чэй не бу дзе. Асаб лі вую 
ўва гу нам трэ ба на даць ра-
цы я наль на му вы ка ры стан ню 
фі нан са вых і ін шых рэ сур саў, 
паў сюд на га ўка ра нен ня рэ-
жы му эка но міі і бе раж лі вас-
ці», — лі чыць Прэ зі дэнт.

«У асно ву не аб ход на ста-
віць га лоў нае — за ха ван не 
ста біль нас ці ў фі нан са вай 
сфе ры, зба лан са ва нае раз-
віц цё рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі, па вы шэн не ўзроў ню 
са цы яль най аба ро не нас ці на-
шых лю дзей», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў ні кі ўра да і На цы-
я наль на га бан ка да ла жы лі 

Прэ зі дэн ту аб асноў ных па-
ды хо дах у сфе ры са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця на 
ка нец гэ та га го да і 2014-га. 
У іх асно ве ля жыць зба лан-
са ва нае раз віц цё, мэ та згод-
нае крэ ды та ван не эка но мі-
кі і якас ны рост. Прэ зі дэнт 
пад тры маў гэ тыя па ды хо ды 
і ад зна чыў, што ад каз насць 
за вы ні кі ўва саб лен ня гэ тай 
пра гра мы ў жыц цё ля жыць 
на ўра дзе і На цы я наль ным 
бан ку.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так-
са ма бы лі да ло жа ны ча ка-
ныя вы ні кі вы ка нан ня бюд-
жэ ту 2013 го да і па ды хо ды 
па фар мі ра ван ні бюд жэ ту 
на ступ на га го да. Як бы ло 
ад зна ча на, за кошт па гар-
шэн ня знеш няй кан' юнк ту ры 
рын ку ад бы ва ец ца іс тот нае 
не да па ступ лен не да хо даў у 
рэс пуб лі кан скі бюд жэт. Та-
му ўрад ска рэк ці ра ваў бюд-
жэт ную па лі ты ку да кан ца 
гэ та га го да і пра па на ваў 
увес ці шэ раг аб ме жа ван няў 
па фі нан са ван ні вы дат каў. 
Ад нак гэ тыя аб ме жа ван ні 
не за кра нуць пер ша чар го-
вых пла ця жоў, звя за ных з 
пад тры ман нем жыц цё ва-
га ўзроў ню на сель ніц тва, 
з функ цы я на ван нем са мой 
бюд жэт най сфе ры.

Жорст кія па ды хо ды, якія 
бы лі пра па на ва ныя ў рам-
ках бюд жэт най ка рэк ці роў кі, 
пад тры ма ны кі раў ні ком дзяр-
жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўка заў на не аб ход насць паў-
сюд най эка но міі, боль шай 
эфек тыў нас ці і ад да чы ад 
бюд жэт ных срод каў.

Пра ект бюд жэ ту 2014 го да 
бу дзе ў блі жэй шы час уне се-
ны на раз гляд Прэ зі дэн та.

Прэ зi дэнт 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
па вiн ша ваў 

Мiт ра па лi та Мiнск ага 
i Слуц ка га Фi ла рэ та, 

Па тры яр ша га 
Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сi з 35-год дзем 

ар хi па стыр ска га слу жэн ня 
на бе ла рус кай зям лi.

«За гэ тыя га ды Ва шы мi на ма ган ня мi не 
толь кi ад ро джа на Пра ва слаў ная Царк ва ў 
Бе ла ру сi, але i ад ноў ле ны мно гiя свя ты нi, 
ство ра на сiс тэ ма пад рых тоў кi свя шчэн на-
слу жы це ляў, шы ро кае раз вiц цё атры ма лi 
ба га слоў скiя да сле да ван нi, но вым змес там 
на сы ча ец ца гу ма нi тар ная свец кая аду ка-
цыя, — га во рыц ца ў вiн ша ван нi. — За сваю 
шмат ба ко ваю дзей насць Вы ўда сто е ны 
зван ня «Ге рой Бе ла ру сi», што свед чыць не 

толь кi аб пры знан нi Ва шай пра цы на нi ве 
за ха ван ня i раз вiц ця ду хоў най спад чы ны, 
але i аб вы со кiм ста ту се Бе ла рус кай Пра-
ва слаў най Царк вы у на шай кра i не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа даў Мiт-
ра па лi ту Фi ла рэ ту зда роўя, не вы чэрп ных 
сiл, да лей шых пос пе хаў у ар хi па стыр скiм 
слу жэн нi.

Прэс-служ ба Прэ зi дэн та 
 Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Не лі ва ду, стра лок, на ры бу
На цы я наль ны банк увёў учо ра ў аба ра чэн не не каль кі но вых ся рэб ра ных 

па мят ных ма нет се рыі «Зна кі за дыя ка. 2013» — «Ры бы. 2013 (Pіsces. 2013)», 
«Ка зя рог. 2013 (Caprіcorn. 2013)», «Ва да лей. 2013 (Aquarіus. 2013)» і «Стра лец. 
2013 (Sagіttarіus. 2013)», па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
га лоў на га бан ка кра і ны.

Усе ма не ты ма юць на мі нал 20 руб лёў, про бу спла ву 925 з па крыц цём зо ла там 
про бы 999,9, ма су 28,28 гра ма і дыя метр 41 мі лі метр. Ад ча ка не ны на Ма нет-
ным два ры Поль шчы якас цю «пруф» з па за ло тай. Ты раж кож най ма не ты — да 
10 000 штук.

ПА ЧАЎ ПРА ЦА ВАЦЬ 
ТЭ ЛЕ ФОН ДА ВЕ РУ ГАНД ЛЁ ВАЙ 

ІН СПЕК ЦЫІ МІН ГАНД ЛЮ
Аб па ру шэн нях у ра бо це ганд лё вых ар га ні за цый, 

ар га ні за цый гра мад ска га хар ча ван ня або бы та во га 
аб слу гоў ван ня мож на па ве да міць па тэ ле фо не 8017 
200 92 02. Зван кі, якія па сту па юць на тэ ле фон да ве-
ру, да дуць маг чы масць вы яў ляць не да хо пы ў ра бо це 
ар га ні за цый. 

БЕЛ ТА.

ГЕН ДЫ РЭК ТАР ВЫ МА ГАЎ ХА БАР
Учо ра пры атры ман ні ха ба ру ў асаб лі ва буй ным 
па ме ры з до ка за мі ві ны быў за тры ма ны ге не-
раль ны ды рэк тар прад пры ем ства «Ма на літГ рад». 
Ця гам апош ніх трох га доў МУС і УБЭЗ ГУ УС Мін-
гар вы кан ка ма пра во дзі ла ся пра вер ка фак таў 
зло ўжы ван ня служ бо вы мі паў на моц тва мі, вы-
ма галь ніц тва і атры ман ня ха ба ру кі раў ніц твам 
на зва на га прад пры ем ства.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх 
су вя зяў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, па да зра ва ны 
вы ма гаў у прад стаў ні ка ка мер цый най ар га ні за цыі 125 
міль ё наў руб лёў за свое ча со васць пла ця жоў па вы ні-
ках вы ка нан ня суб пад рад ных ра бот у до ме жыл лё ва-
бу даў ні ча га спа жы вец ка га ка а пе ра ты ву «Ма ла досць 
Мін шчы ны», які бу ду ец ца ў па сёл ку Юбі лей ны Мінск ага 
ра ё на. Пад час атры ман ня 95 міль ё наў руб лёў з за па-
тра ба ва най су мы ён і быў за тры ма ны.

Гэ ты дом ува хо дзіць у лік праб лем ных і ста іць на 
кант ро лі ў ра бо чай гру пы, ство ра най па да ру чэн ні кі-
раў ні ка дзяр жа вы для вы ву чэн ня праб лем ных пы тан няў 
у бу даў ні чай га лі не.

Сё ле та МУС ра зам з УБЭЗ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
бы лі за да ку мен та ва ны ана ла гіч ныя фак ты ха бар ніц тва. 
У пры ват нас ці, ге не раль ны ды рэк тар ААТ атрым лі ваў 
ха бар ад та го ж прад стаў ні ка ка мер цый най струк ту ры 
ў са ка ві ку, лі пе ні і ве рас ні на агуль ную су му ка ля 60 
міль ё наў руб лёў. Гро шы пры зна ча лі ся за вы ра шэн не 
пы тан няў па за клю чэн ні да га во ра на бу даў ні чыя ра бо ты 
на ўка за ным аб' ек це і без на яў най апла це за быц цам 
бы іх вы ка нан не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

IН ФЛЯ ЦЫЯ Ў ВЕ РАС НI — 1,7%
Iн дэкс спа жы вец кiх цэн на та ва ры i па слу гi сё-
ле та ў ве рас нi склаў у па раў на ннi са жнiў нем 
101,7%, па ве да мi лi рэ дак цыi ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мi тэ це.

У мi ну лым ме ся цы гэ ты iн дэкс па хар чо вых та ва рах 
склаў 0,6%. Так, му ка пша нiч ная за ме сяц па да ра жэ ла 
на 6,9%, ага род нi на — на 3,6%. Ся род не хар чо вых та ва-
раў сур' ёз на па вя лi чыў ся цэн нiк толь кi на бен зiн — плюс 
14,9%, адзен не i мэб ля — толь кi на 1%. Плат ныя па слу гi 
на сель нiц тву ў ве рас нi па да ра жэ лi на 3,8%, ся род якiх 
больш за ўсё «пры плю са ва ла» элект ра за бес пя чэн не 
— на 14%, а вось па слу гi да школь ных уста ноў на ват 
па тан не лi на 8,8%.

Сяр гей КУР КАЧ.

І КА ША ЛЁК, І НЕР ВЫ — НА МЕС ЦЫ
У адзін з дзён па са жы ры аў то бу са «Не аплан», які 
пры быў з Гер ма ніі, пра хо дзі лі пра цэ ду ру мыт на га 
афарм лен ня ў Брэс це. 

Пы тан няў да па са жы раў не бы ло, да ку мен ты ва ўсіх 
бы лі ў па рад ку, і пра цэ ду ра прай шла хут ка. Пас ля та го, 
як па са жы ры се лі ў аў то бус і па еха лі да лей, у за ле пунк-
та аў та да рож на га про пус ку «Брэст» адзін з па меж ні каў 
за ўва жыў ка ша лёк. У ім бы лі гро шы і да ку мен ты на імя 
гра ма дзян кі Гер ма ніі. Су пра цоў ні кі пунк та про пус ку звя-
за лі ся па тэ ле фо не з ва дзі це лем аў то бу са. І на на ступ ны 
дзень ня ўда члі вая па са жыр ка вярнулася за сваёй ма ё-
масцю. Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Брэсц кай па меж най 
гру пы, яна за свед чы ла поў ную за ха ва насць змес ці ва 
ка шаль ка, а ў кні зе за пі саў па кі ну ла па дзя ку. 

Яна СВЕ ТА ВА.

ПА ТРЭБ НЫ НЕ АР ДЫ НАР НЫЯ РА ШЭН НІ ПА ПЫ ТАН НЯХ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НА-ЭКА НА МІЧ НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ КРА І НЫ

Віншаванне Прэзідэнта

У Ві цеб ску ад зна ча юць 100-год дзе вя до май кар ці-
ны Ка зі мі ра Ма ле ві ча «Чор ны квад рат». У аб лас ным 
края знаў чым му зеі 8 каст рыч ні ка ад кры ла ся вы ста ва 
кар цін, арт-аб' ек таў і ін ста ля цый удзель ні каў ві цеб ска-
га твор ча га аб' яд нан ня «Квад рат» — Га лі ны і Ва сі ля 
Ва сіль е вых, Аляк санд ра Ма лея, Аляк санд ра Да су жа ва, 
Тац ця ны Мак дзя цо вай, Аляк санд ра Сле па ва, а так са ма 
су прэ ма тыс таў з Мін ска На стас сі Ган ча ро вай і Ула дзі-
мі ра Ма кар ко ва.
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