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НАДЗЁННАЕ

10 кастрычніка 2013 г.

ПАТРЭБНЫ НЕАРДЫНАРНЫЯ РАШЭННІ ПА ПЫТАННЯХ
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ КРАІНЫ
нага і фінансавага сектараў
беларускай эканомікі з улікам
вынікаў гэтага года і планаў
на будучы?» — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт адзначыў, што
адпаведныя пытанні папярэдне разглядаліся экспертамі ў
Адміністрацыі Прэзідэнта. У
сувязі з гэтым ён пацікавіўся,
якія ацэнкі напружанасці намечаных рубяжоў і рэальнасці іх дасягнення. «Майце на
ўвазе, што мной дадзена прамое даручэнне нашаму дэпутацкаму корпусу з асаблівай
увагай ацаніць будучую эфектыўнасць меркаваных дзяржаўных выдаткаў. Так што
чакайце ад дэпутатаў вельмі
сур'ёзнай размовы пры прыняцці адпаведных дакументаў», — папярэдзіў беларускі
лідар.
Разам з тым Аляксандр
Лу ка шэн ка ад значыў, што
сітуацыя ў свеце вельмі няпростая і з гэтым прыходзіцца
лічыцца. «Але наракаць увесь
час на свет і сусветны крызіс
не прыстала. Ад гэтага нам
лягчэй не будзе. Асаблівую
ўвагу нам трэба надаць рацыянальнаму выкарыстанню
фінансавых і іншых рэсурсаў,
паўсюднага ўкаранення рэжыму эканоміі і беражлівасці», — лічыць Прэзідэнт.
«У аснову неабходна ставіць галоўнае — захаванне
ста біль нас ці ў фі нан са вай
сферы, збалансаванае развіццё рэальнага сектара эканомікі, павышэнне ўзроўню
сацыяльнай абароненасці нашых людзей», — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.
Кі раў ні кі ўра да і На цыянальнага банка далажылі

Прэзідэнту аб асноўных падыходах у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця на
канец гэтага года і 2014-га.
У іх аснове ляжыць збалансаванае развіццё, мэтазгоднае крэдытаванне эканомікі і якасны рост. Прэзідэнт
падтрымаў гэтыя падыходы
і адзначыў, што адказнасць
за вынікі ўвасаблення гэтай
праграмы ў жыццё ляжыць
на ўрадзе і Нацыянальным
банку.
Кіраўніку дзяржавы такса ма бы лі да ложа ны ча каныя вынікі выканання бюджэту 2013 года і падыходы
па фар мі ра ван ні бюд жэ ту
на ступ на га го да. Як бы ло
ад знача на, за кошт па гаршэння знешняй кан'юнктуры
рынку адбываецца іс тотнае
недапаступленне даходаў у
рэспубліканскі бюд жэт. Таму ўрад скарэкціраваў бюджэт ную па лі ты ку да кан ца
гэ та га го да і пра па на ваў
увесці шэраг абмежаванняў
па фі нан са ван ні вы дат каў.
Ад нак гэ тыя аб ме жа ван ні
не за кра нуць пер шачар говых пла ця жоў, звя за ных з
пад тры ман нем жыц цё вага ўзроў ню на сель ніц тва,
з функ цы я на ван нем са мой
бюджэтнай сферы.
Жорсткія падыходы, якія
былі прапанаваныя ў рамках бюджэтнай карэкціроўкі,
падтрыманы кіраўніком дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка
ўказаў на неабходнасць паўсюд най эка но міі, боль шай
эфек тыўнасці і аддачы ад
бюджэтных сродкаў.
Праект бюджэту 2014 года
будзе ў бліжэйшы час унесены на разгляд Прэзідэнта.

НАВІНЫ

«Гэты год набліжаецца да
завяршэння, пачынаецца чацвёрты квартал. Гэта адзіны
шанц, скажам адкрыта, выправіць тыя праблемы, якія існуюць. З высокай доляй верагоднасці можна ацаніць вынікі
года. З улікам гэтага, магчыма, прыйдзецца некалькі адкарэктаваць тактыку нашых
дзеянняў на бліжэйшы час»,
— заявіў беларускі лідар.
Паводле слоў Прэзідэнта, не аб ход на па гля дзець,
наколькі аптымізаваны бягучыя бюджэтныя выдаткі, у
тым ліку і дзяржаўныя праграмы, дакладна вызначыць
прыярытэты, на якіх варта
сканцэнтраваць выдзяленне
дзяржаўных сродкаў.
Асоб ную ўва гу кі раў нік
дзяржавы звярнуў на цэны і
тарыфы, у тым ліку на жыллёва-камунальныя паслугі,
пацікавіўшыся, ці дастаткова ўзважаныя рашэнні, якія
прымаюцца ўрадам у гэтай
сферы. «Я проста хачу вас,
Міхаіл Уладзіміравіч (Мясніковіч. — Заўвага БЕЛТА.),
і ўрад папярэдзіць: калі пад
маркай праблем і цяжкасцяў, якія сёння складаюцца ў
краіне, вы хочаце вырашыць
даўнія праблемы, а ва ўрадзе, як казаў класік, заўсёды
свярбелі рукі ў два-тры разы
павялічыць нагрузку на насельніцтва, то гэтая стратэгія

памылковая. Нікому не дазволена душыць насельніцтва, і
гэта не папулізм», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Рост тарыфаў,
цэн павінен быць абгрунтаваны і, вядома ж, пакрывацца
заробкамі і даходамі нашых
людзей. Пра гэта мы ўжо не
аднойчы казалі», — адзначыў
кіраўнік дзяржавы.
Пры гэтым Прэзідэнт падкрэсліў, што павышэнне коштаў і тарыфаў, калі гэта неабходна, павінна адбывацца
паступова, а не за адзін раз і
ў вялікім памеры. «А ў нас так
бывае: урад спіць-спіць, прачнуўся праз паўгода і кажа:
трэба на 40% нешта павысіць.
А па 2-3% вы не маглі, спакойна павышаючы заробкі,
павышаць цэны на паслугі і
іншае?» — заўважыў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы таксама запатрабаваў далажыць
аб тым, як расстаўлены акцэнты ў грашова-крэдытнай
сферы зыходзячы з рэалій
сённяшняга дня. Паводле яго
слоў, не за гарамі прыняцце
найважнейшых дакументаў,
якія вызначаюць дзяржаўную
сацыяльна-эканамічную палітыку ў наступным годзе. «Я
не толькі хачу пачуць, што адбываецца сёння, я гэта бачу і
сам, але як гэта будзе перакладзена ў будучы год, што
мы будзем мець зыходзячы
з сённяшняга дня. Ва ўрада і
Нацыянальнага банка прапановы па праектах прагнозу,
бюджэту і асноўных напрамкаў грашова-крэдытнай палітыкі ўжо сфарміраваныя.
Таму хацелася б пачуць, што
новага будзе прапанавана. Як
прагназуецца развіццё рэаль-

ПАДЗЕІ

Аб гэтым кіраўнік дзяржа вы Аляк сандр Лукашэнка заявіў учора на
нарадзе па бягучых пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, перадае карэспандэнт
БЕЛТА.

ПАЧАЎ ПРАЦАВАЦЬ
ТЭЛЕФОН ДАВЕРУ ГАНДЛЁВАЙ
ІНСПЕКЦЫІ МІНГАНДЛЮ

толькi аб прызнаннi Вашай працы на нiве
захавання i развiцця духоўнай спадчыны,
але i аб высокiм статусе Беларускай Праваслаўнай Царквы у нашай краiне».
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Мiтрапалiту Фiларэту здароўя, невычэрпных
сiл, далейшых поспехаў у архiпастырскiм
служэннi.
Прэс-служба Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь.

БАНКІ ЦІКАВЯЦЬ НЕ ТОЛЬКІ ГРОШЫ...

Дабрачыннасць
Акрамя таго, банкі краіны праводзяць дабрачынныя мерапрыемствы на
карысць архітэктурных помнікаў, музеяў, культурна-патрыятычных фондаў. Напрыклад, Пріорбанк накіраваў 500 млн
рублёў на аднаўленне помніка архітэктуры XVІ стагоддзя — Любчанскага замка.
Белгазпрамбанк аказаў матэрыяльную
дапамогу на падтрымку і развіццё музейнай справы, стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы ў суме 512 млн рублёў Нацыянальнаму мастацкаму музею
Беларусі, Віцебскаму абласному мастацкаму музею і іншым. У 2014 годзе
Белгазпрамбанк плануе выдзеліць яшчэ
898 млн рублёў на падтрымку і развіццё
музейнай справы, але канкрэтныя аб'екты пакуль невядомы.

Гістарычная спадчына
Увогуле, Нацыянальны банк «імкнецца кансалідаваць сілы ўсіх зацікаўленых
у захаванні і вывучэнні помнікаў гісторыі
і культуры і ўяўляе пляцоўку для магчымасці вольнага абмену вопытам, думкамі
з калегамі, якія маюць агульныя мэты і
задачы», — адзначыў Сяргей Дубкоў.
Па яго словах, у першую чаргу дзякуючы
супрацоўніцтву з нумізматычнай грамадскасцю музейны фонд Нацыянальнага
банка папоўніўся не толькі манетамі,
банкнотамі і каштоўнымі паперамі, але і
цікавымі фінансавымі дакументамі. «Гэта дазволіла ўдакладніць і адсунуць дату
заснавання банкаўскай сістэмы на тэрыторыі Беларусі больш чым на 50 гадоў!
Тое, што атрымалася сабраць і захаваць,
— гістарычная спадчына нашай краіны»,
— падкрэсліў прадстаўнік Нацбанка.

Інавацыйная чаканка
і манеты да чэмпіянату
Намеснік старшыні праўлення таксама
расказаў пра тое, што ў наступным годзе

будуць створаны спецыяльныя памятныя манеты да чэмпіянату свету па хакеі.
«Нацбанк адбірае прапановы па выпуску
такіх памятных манет, — паведаміў Сяргей Дубкоў. — Яны запланаваны ў праекце
выпуску манет на наступны год, мы хочам
выпусціць іх у прыгожым футляры».
Нацыянальны банк Беларусі ў сувязі
з актыўным развіццём нумізматычнага
рынку наладжвае кантак ты з новымі
манетнымі дварамі. Новым партнёрам
можа стаць Пражскі манетны двор. Паколькі ў Беларусі няма свайго манетнага
двара, памятныя манеты Нацыянальнага
банка чаканяцца на манетных дварах
розных краін — у прыватнасці, у Літве,
Польшчы, Расіі, Германіі, Швейцарыі.
«Мы выбіраем найбольш камфортныя
ўмовы па фінансах, а таксама заўсёды
імкнёмся, каб нашы манеты былі інавацыйнымі», — падкрэсліў Сяргей Дубкоў.
Шэраг прызоў, якія атрымалі беларускія
манеты на розных конкурсах, звязаны
менавіта з інавацыямі ў чаканцы.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Не лі ваду, стралок, на рыбу
Нацыянальны банк увёў учора ў абарачэнне некалькі новых сярэбраных
памятных манет серыі «Знакі задыяка. 2013» — «Рыбы. 2013 (Pіsces. 2013)»,
«Казярог. 2013 (Caprіcorn. 2013)», «Вадалей. 2013 (Aquarіus. 2013)» і «Стралец.
2013 (Sagіttarіus. 2013)», паведамляе ўпраўленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў
галоўнага банка краіны.
Усе манеты маюць намінал 20 рублёў, пробу сплаву 925 з пакрыццём золатам
пробы 999,9, масу 28,28 грама і дыяметр 41 міліметр. Адчаканены на Манетным двары Польшчы якасцю «пруф» з пазалотай. Тыраж кожнай манеты — да
10 000 штук.

Як паведамілі ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх
сувязяў Міністэрства ўнутраных спраў, падазраваны
вымагаў у прадстаўніка камерцыйнай арганізацыі 125
мільёнаў рублёў за своечасовасць плацяжоў па выніках выканання субпадрадных работ у доме жыллёвабудаўнічага спажывецкага кааператыву «Маладосць
Міншчыны», які будуецца ў пасёлку Юбілейны Мінскага
раёна. Падчас атрымання 95 мільёнаў рублёў з запатрабаванай сумы ён і быў затрыманы.
Гэты дом уваходзіць у лік праблемных і стаіць на
кантролі ў рабочай групы, створанай па даручэнні кіраўніка дзяржавы для вывучэння праблемных пытанняў
у будаўнічай галіне.
Сёлета МУС разам з УБЭЗ ГУУС Мінгарвыканкама
былі задакументаваны аналагічныя факты хабарніцтва.
У прыватнасці, генеральны дырэктар ААТ атрымліваў
хабар ад таго ж прадстаўніка камерцыйнай структуры
ў сакавіку, ліпені і верасні на агульную суму каля 60
мільёнаў рублёў. Грошы прызначаліся за вырашэнне
пытанняў па заключэнні дагавора на будаўнічыя работы
на ўказаным аб'екце і безнаяўнай аплаце за быццам
бы іх выкананне.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У мiнулым месяцы гэты iндэкс па харчовых таварах
склаў 0,6%. Так, мука пшанiчная за месяц падаражэла
на 6,9%, агароднiна — на 3,6%. Сярод нехарчовых тавараў сур'ёзна павялiчыўся цэннiк толькi на бензiн — плюс
14,9%, адзенне i мэбля — толькi на 1%. Платныя паслугi
насельнiцтву ў вераснi падаражэлi на 3,8%, сярод якiх
больш за ўсё «прыплюсавала» электразабеспячэнне
— на 14%, а вось паслугi дашкольных устаноў нават
патаннелi на 8,8%.
Сяргей КУРКАЧ.

І КАШАЛЁК, І НЕРВЫ — НА МЕСЦЫ
У адзін з дзён пасажыры аўтобуса «Неаплан», які
прыбыў з Германіі, праходзілі працэдуру мытнага
афармлення ў Брэсце.
Пытанняў да пасажыраў не было, дакументы ва ўсіх
былі ў парадку, і працэдура прайшла хутка. Пасля таго,
як пасажыры селі ў аўтобус і паехалі далей, у зале пункта аўтадарожнага пропуску «Брэст» адзін з памежнікаў
заўважыў кашалёк. У ім былі грошы і дакументы на імя
грамадзянкі Германіі. Супрацоўнікі пункта пропуску звязаліся па тэлефоне з вадзіцелем аўтобуса. І на наступны
дзень няўдачлівая пасажырка вярнулася за сваёй маёмасцю. Як паведамілі ў прэс-службе Брэсцкай памежнай
групы, яна засведчыла поўную захаванасць змесціва
кашалька, а ў кнізе запісаў пакінула падзяку.
Яна СВЕТАВА.

ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ «КВАДРАТА»

Фота БЕЛТА.

У шосты раз Нацыянальны банк
сабраў у Мінску прадстаўнікоў Беларусі, Польшчы, Расіі, Славакіі,
Украіны, Літвы на ўжо традыцыйную міжнародную нумізматычную
канферэнцыю. Сёлета яна мае
назву «Нумізматыка і архітэктура». Тэма выбрана невыпадкова,
звярнуў увагу намеснік старшыні
праўлення Нацбанка Сяргей Дубкоў. Выявы архітэктурных аб'ектаў
прысутнічаюць на многіх беларускіх банкнотах, ім прысвечаны серыі
памятных манет. Помнікі архітэктуры з'яўляюцца неад'емнай часткай
культурна-гістарычнай спадчыны
Беларусі.

Учора пры атрыманні хабару ў асабліва буйным
памеры з доказамі віны быў затрыманы генеральны дырэктар прадпрыемства «МаналітГрад».
Цягам апошніх трох гадоў МУС і УБЭЗ ГУУС Мінгарвыканкама праводзілася праверка фак таў
злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, вымагальніцтва і атрымання хабару кіраўніцтвам
названага прадпрыемства.

IНФЛЯЦЫЯ Ў ВЕРАСНI — 1,7%

ФАКТЫ

«За гэтыя гады Вашымi намаганнямi не
толькi адроджана Праваслаўная Царква ў
Беларусi, але i адноўлены многiя святынi,
створана сiстэма падрыхтоўкi свяшчэннаслужыцеляў, шырокае развiццё атрымалi
багаслоўскiя даследаваннi, новым зместам
насычаецца гуманiтарная свецкая адукацыя, — гаворыцца ў вiншаваннi. — За сваю
шматбаковаю дзейнасць Вы ўдастоены
звання «Герой Беларусi», што сведчыць не

ГЕНДЫРЭКТАР ВЫМАГАЎ ХАБАР

Iндэкс спажывецкiх цэн на тавары i паслугi сёлета ў вераснi склаў у параўнаннi са жнiўнем
101,7%, паведамiлi рэдакцыi ў Нацыянальным
статыстычным камiтэце.

Віншаванне Прэзідэнта
Прэзiдэнт
Рэспублiкi Беларусь
Аляксандр Лукашэнка
павiншаваў
Мiтрапалiта Мiнскага
i Слуцкага Фiларэта,
Патрыяршага
Экзарха ўсяе Беларусi з 35-годдзем
архiпастырскага служэння
на беларускай зямлi.

Аб парушэннях у рабоце гандлёвых арганізацый,
арганізацый грамадскага харчавання або бытавога
абслугоўвання можна паведаміць па тэлефоне 8017
200 92 02. Званкі, якія паступаюць на тэлефон даверу, дадуць магчымасць выяўляць недахопы ў рабоце
арганізацый.
БЕЛТА.

У Віцебску адзначаюць 100-годдзе вядомай карціны Казіміра Малевіча «Чорны квадрат». У абласным
краязнаўчым музеі 8 кастрычніка адкрылася выстава
карцін, арт-аб'ектаў і інсталяцый удзельнікаў віцебскага творчага аб'яднання «Квадрат» — Галіны і Васіля
Васільевых, Аляксандра Малея, Аляксандра Дасужава,
Таццяны Макдзяцовай, Аляксандра Слепава, а таксама
супрэматыстаў з Мінска Настассі Ганчаровай і Уладзіміра Макаркова.

