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СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ: 
НІ КРО КУ НА ЗАД, 

НІ КРО КУ НА ПЕ РАД...
Стаў ку рэ фі нан са ван ня за ха ва юць на ўзроў-
ні 23,5% га да вых і ў каст рыч ні ку. Ра шэн не аб 
гэ тым бы ло пры ня та на чар го вым па ся джэн ні 
праў лен ня На цы я наль на га бан ка.

«Бя гу чы ўзро вень стаў кі рэ фі нан са ван ня ад па вя-
дае ан ты ін фля цый най на кі ра ва нас ці гра шо ва-крэ дыт-
най па лі ты кі, — ка мен ту юць ра шэн не ў Нац бан ку. — 
Ня гле дзя чы на па ска рэн не ін фля цыі ў ве рас ні да 1,7%, 
пры рост спа жы вец кіх кош таў, які вы клю чае змя нен ні 
цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, што рэ гу лю юц ца 
дзяр жа вай, а так са ма на та ва ры се зон на га ха рак та ру 
(ба за вай ін фля цыі), склаў 0,6%». Да лей шая ды на мі ка 
стаў кі рэ фі нан са ван ня бу дзе вы зна чац ца, зы хо дзя чы з 
сі ту а цыі ў эка но мі цы і гра шо ва-крэ дыт най сфе ры.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЗА ЛА ТЫ МЕ ДАЛЬ ВЕ ТЭ РА НА
Трэ нер ві цеб скай дзяр жаў най дзі ця ча-юнац кай 
спар тыў най шко лы № 3 Ана толь Да маш нёў 
за ва я ваў за ла ты ме даль на чэм пі я на це све ту 
па грэ ка-рым скай ба раць бе ся род ве тэ ра наў. 
Чэм пі я нат пра хо дзіў у Бос ніі і Гер ца га ві не.

Ана толь Іва на віч прад стаў ляў на шу кра і ну ў ва га-
вой ка тэ го рыі да 63-х кі ла гра маў. У фі на ле тур ні ру 
ён спа чат ку атры маў пе ра мо гу над чэм пі ё нам мі ну-
ла га го да з Венг рыі, а по тым — над прад стаў ні ком 
Укра і ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

МА НI ТО РЫНГ БУ ДАЎ НIЦ ТВА 
ЖЫЛ ЛЯ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Коль касць шмат ква тэр ных жы лых да моў, якiя 
не бы лi зда дзе ны ў экс плу а та цыю ў нар ма тыў-
ныя тэр мi ны, змян ша ец ца, па ве да мi лi ў прэс-
служ бе Ка мi тэ та дзярж кант ро лю Го мель скай 
воб лас цi, але ж не так хут ка, як ха це ла ся б.

На па ча так каст рыч нi ка та кiх да моў на Го мель шчы-
не за ста ец ца 36. Боль шасць з iх не ўве дзе ны ў ве рас нi 
з-за не вы ка нан ня гра фi каў фi нан са ван ня i не вы ка нан-
ня пад рад ны мi ар га нi за цы я мi сва iх аба вяз каў па бу-
даў нiц тве, па стаў цы буд ма тэ ры я лаў. Ра бо ты па ўнут-
ра най апра цоў цы 28-ква тэр на га до ма ў вёс цы Улу каўе 
Го мель ска га ра ё на пра цяг ва юц ца пас ля за кан чэн ня 
вы зна ча на га тэр мi на ўво ду ў экс плу а та цыю.

Ка мi тэт дзярж кант ро лю воб лас цi пра па на ваў Го-
мель ска му абл вы кан ка му пры няць за ха ды, каб лiк вi да-
ваць не да хо пы i здаць у экс плу а та цыю жы лыя да мы.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ЗА ГІ НУ ЛА ШМАТ РЫ БЫ...
Факт гі бе лі ры бы на ва да ёме ў вёс цы Ра ва ні-
чы Чэр вень ска га ра ё на за фік са ва лі ра бот ні кі 
Бя рэ зін скай між рай інс пек цыі. Пад час агля ду 
бы ло зной дзе на амаль 4,5 ты ся чы асо бін ся-
рэб ра на га ка ра ся.

На мес цы дзярж ін спек та ры ўста на ві лі, што на раз-
ме шча най па блі зу ка на лі за цый най пом па вай стан цыі 
вый шла са строю пом па, сцё кі вы ця ка юць на зям лю і 
па на ту раль ным схі ле трап ля юць у ва да ём. Мяр ку ец ца, 
што гі бель ры бы ад бы ла ся з-за па вы шэн ня коль кас ці 
ў ва дзе ар га ніч ных рэ чы ваў. Для пра вя дзен ня экс пер-
ты зы ўзя лі про бы ва ды. Як удак лад ні лі ў Дзяр жаў най 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на ва коль на му ася род-
дзю на не се на шко да ў па ме ры 115 міль ё наў руб лёў.

У гэ ты ж дзень факт гі бе лі ры бы на во зе ры Глу-
бо кім у вёс цы Га ло ша ва Та ла чын ска га ра ё на за-
фік са ва лі і ра бот ні кі Ар шан скай між рай інс пек цыі. 
Зо на па шко джан ня аква то рыі скла ла больш за 50 
гек та раў. Ва да ме ла цём на-шэ ры ко лер і ну ля вую 
праз рыс тасць. На зі ра ла ся вя лі кая коль касць мёрт вай 
ры бы. На за ез дзе бе тон най пры ста ні во зе ра ме лі ся 
сля ды пра тэк та раў трак та ра. Мяр ку ец ца, што гі бель 
ры бы аб умоў ле на трап лян нем у ва ду не вя до ма га за-
брудж валь на га рэ чы ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ЧАЎ СЯ СУД 
НАД ЭКС-КI РАЎ НI КОМ 

БУ ДАЎ НI ЧАЙ ФIР МЫ «АБ ЛIЧ ЧА»
Ка ле гiя Брэсц ка га аб лас но га су да пры сту пi ла 
да раз гля ду спра вы ў да чы нен нi да бы ло га 
ген ды рэк та ра брэсц ка га прад пры ем ства «Аб-
лiч ча» Мi ка лая Клi му ка.

Па цяр пе лы мi па спра ве пры зна ны 435 гра ма дзян, 
удзель нi кi до ле ва га бу даў нiц тва, якiм пры чы не ны 
ўрон на агуль ную су му 60 мiль яр даў 685 мiль ё наў 
руб лёў. Экс-кi раў нiк фiр мы аб вi на вач ва ец ца ў зло-
ўжы ван нi ўла дай i служ бо вым ста но вi шчам, вы кра-
дан нi гра шо вых срод каў, не за кон ным пры сва ен нi 
ды вi дэн даў кам па нii, а так са ма ва ўхi лен нi ад па га-
шэн ня крэ дыт най за па зы ча нас цi.

След ства пра во дзi ла га лоў нае ўпраў лен не па ба-
раць бе з ар га нi за ва най зла чын нас цю i ка руп цы яй 
След ча га ка мi тэ та РБ. Ма тэ ры я лы спра вы на лiч ва-
юць 113 та моў. З мая мi ну ла га го да М. Клi мук зна хо-
дзiц ца пад вар тай. Ча ка ец ца, што пры суд мо жа быць 
вы не се ны не ра ней за ка нец лiс та па да.

Яна СВЕ ТА ВА.

Су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных 
спраў па він ны па во дзіць ся бе так, 
каб быць пры кла дам для на сель-
ніц тва. Аб гэ тым учо ра за явіў жур-
на ліс там пер шы на мес нік кі раў ні-
ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі Аляк сандр Радзь коў, раз-
маў ля ю чы з жур на ліс та мі пе рад 
су стрэ чай з на чаль ні ка мі роз ных 
тэ ры та ры яль ных пад раз дзя лен-
няў МУС, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«Прад стаў нік мі лі цыі — гэ та заў сё ды 
адзін з са мых не па срэд ных і аў та ры тэт-
ных ідэ о ла гаў, та му што ён прад стаў ляе 
ўла ду», — ад зна чыў Аляк сандр Радзь-
коў. Ён ста ноў ча аца ніў за ба ро ну на 
ку рэн не ў гра мад скім мес цы для су пра-
цоў ні каў мі лі цыі. У да да так да гэ та га мі-
лі цы я нер па ві нен быць яшчэ пры кла дам 
па во дзін на да ро гах і ў бы це.

Пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та лі чыць, што мі лі цы я не ры 
па він ны вы ка рыс тоў ваць роз ныя фор мы 
ста сун каў з на сель ніц твам, у тым лі ку 
праз ін тэр нэт. Ад нак нель га за бы ваць 
і пра не па срэд ныя су стрэ чы з людзь мі. 
«Прад стаў нік ула ды пры хо дзіць, на прык-
лад участ ко вы, і ча ла век ба чыць па яго 
ва чах, ін та на цыі, ці ве рыць ён сам у тое, 
што га во рыць. Гэ та вель мі важ на, та му 
што прад стаў ні кам мі лі цыі да во дзіц ца 
раз маў ляць з роз ны мі людзь мі: ад пра-
фе са ра да кры мі наль на га эле мен та. 
Без умоў на, у су пра цоў ні ка па він на быць 
вы со кая куль ту ра і пад рых тоў ка», — ска-
заў Аляк сандр Радзь коў.

«Ка лі мі лі цы я нер па каз вае прык лад 
па во дзін і яго па ва жа юць, то гэ та спра-
цоў вае. Я сам з мі лі цэй скай сям'і. У мя-
не баць ка слу жыў участ ко вым. Пом ню, 
на коль кі ён быў аў та ры тэт ны ў па сёл ку. 
Ён са бой прад стаў ляў ула ду», — пра-

доў жыў Аляк сандр Радзь коў.
Акра мя та го, ён на га даў аб та кіх 

но вых вы клі ках, як кі берз ла чын ствы, 
рас крыц цё якіх па тра буе вы со кай ін тэ-
ле кту аль най пад рых тоў кі.

У сваю чар гу на мес нік мі ніст ра ўнут-
ра ных спраў па ідэа ла гіч най ра бо це і кад-
ра вым за бес пя чэн ні Аляк сандр Коб ру сеў 
па ве да міў, што на ба зе Цэнт ра па вы шэн-
ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе-
цы я ліс таў МУС ужо на пра ця гу не каль кіх 
дзён пра хо дзіць ву чэб на-ме та дыч ны збор 
для на чаль ні каў тэ ры та ры яль ных пад раз-
дзя лен няў мі лі цыі, а так са ма ад дзе лаў 
унут ра ных спраў на транс пар це і ўпраў-
лен ня ўнут ра ных спраў па ахо ве Мінск ага 
мет ра па лі тэ на. Пра вод зяц ца су стрэ чы з 
кі раў ніц твам МУС. Для ўдзель ні каў збо-
ру рас пра ца ва на куль тур ная пра гра ма. 
Яны на вед ва юць му зеі, больш па зна юць 
пра важ ней шыя для Бе ла ру сі гіс та рыч-
ныя па дзеі.

Урад Бе ла ру сi кры ты-
ка ваў вы ка нан не пра-
гра мы жыл лё ва га бу-
даў нiц тва на 2013 год. 
Ход яе вы ка нан ня быў 
раз гле джа ны ўчо ра на 
па ся джэн нi Прэ зi ды у ма 
Са ве та Мi нiст раў, пе ра-
д ае БЕЛ ТА.

Як бы ло да ло жа на прэм'-
ер-мi нiст ру Мi ха i лу Мяс нi-
ко вi чу, за 8 ме ся цаў гэ та га 
го да ў рэс пуб лi цы ўве дзе на 
ў экс плу а та цыю 3 млн 151,7 
тыс. кв.м агуль най пло шчы 
жы лых да моў, што скла дае 
48,5 пра цэн та ад га да во га 
за дан ня. Най больш нiз кiя 
па каз чы кi ма юць Вi цеб ская 
i Го мель ская воб лас цi, якi мi 
да ве дзе нае за дан не вы ка-
на на толь кi на 29,6 пра цэн та 
i 35,7 пра цэн та ад па вед на. 
Па вы нi ках дзе вя цi ме ся цаў 
вы ка нан не за дан ня праг на-
зу ец ца толь кi ў Мiн скай воб-
лас цi. Уся го ж ча ка ны ўвод 
за сту дзень-ве ра сень скла-

дае 3 млн 954 тыс. кв.м, або 
60,8 пра цэн та.

Згод на з па ста но вай Са-
ве та Мi нiст раў № 1023 ад 
6 лiс та па да 2012 го да «Аб 
ме рах па вы ка нан нi за дан няў 
на 2013 год па бу даў нiц тве 
жы лых да моў» абл вы кан ка-
мам i Мiнск аму га рад ско му 
вы ка наў ча му ка мi тэ ту да ве-
дзе на за дан не па ўвод зе ў 
экс плу а та цыю агуль най пло-
шчы жыл ля ў аб' ёме 6,5 млн 
кв.м. Для гра ма дзян, якiя ста-
яць на ўлi ку ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн нi жыл лё вых умоў 
i ажыц цяў ля юць бу даў нiц тва 
жыл ля з дзяр жаў най пад-
трым кай, за дан не па ўвод зе 
ў экс плу а та цыю жыл ля скла-
дае 2 млн 500 тыс. кв.м.

Як ад зна чыў на мес нiк мi-
нiст ра бу даў нiц тва i ар хi тэк-
ту ры Сяр гей Лас тач кiн, па 
да ру чэн нi прэм' ер-мi нiст ра 
на мi ну лым тыд нi аб' ек тыў-
насць iн фар ма цыi абл вы кан-
ка маў у рэ гi ё нах пра вя ра лi 
ра бо чыя гру пы. Так са ма iмi 

бы лi ад пра ца ва ны пы тан нi 
ве ра год нас цi ўво ду жы лых 
да моў i пра ве дзе на ацэн ка 
iх га тоў нас цi.

Згод на з да ны мi пра ве дзе-
на га ма нi то рын гу, ад зна чыў 
на мес нiк мi нiст ра, за каст рыч-
нiк-сне жань гэ та га го да ча ка-
ец ца ўвод у экс плу а та цыю 1 
млн 312,3 тыс. кв.м жыл ля. 
За 2013 год, па вод ле да ных 
ра бо чых груп, ча ка ец ца ўвод 
у экс плу а та цыю агуль най 
пло шчы ў аб' ёме 5 млн 59,9 
тыс. кв.м, або 77,8 пра цэн та 
га да во га за дан ня.

На па ся джэн нi Прэ зi ды у-
ма так са ма бы лi раз гле джа-
ны пы тан нi фi нан са ван ня 
бу даў нiц тва жы лых да моў i 
аб' ек таў iн жы нер най i транс-
парт най iнф ра струк ту ры да 
iх. Як пад крэс лiў Сяр гей Лас-
тач кiн, «агуль ная сi ту а цыя 
па каз вае, што для за бес пя-
чэн ня вы ка нан ня за пла на ва-
ных да ўво ду ў экс плу а та цыю 
жы лых да моў не аб ход на ў 
са мы ка рот кi тэр мiн за бяс пе-

чыць пла на вае фi нан са ван не 
аб' ек таў жыл лё ва га бу даў-
нiц тва 2013 го да, а так са ма 
аб' ек таў, якiя пе ра хо дзяць на 
на ступ ны год з мэ тай вы ка-
нан ня за дан ня па жыл лё вым 
бу даў нiц тве 2014 го да».

Па вы нi ках па ся джэн-
ня ад зна ча на не да стат ко-
вая ра бо та абл вы кан ка маў 
i Мiнск ага гар вы кан ка ма па 
асва ен нi пла на вых аб' ёмаў 
iль гот ных крэ дыт ных рэ сур-
саў, пра ду гле джа ных гра фi-
ка мi фi нан са ван ня бу даў нiц-
тва (рэ кан струк цыi) жы лых 
да моў, за цвер джа ных прэм'-
ер-мi нiст рам. Асоб на кры ты-
ка ва ла ся ра бо та Вi цеб ска га i 
Го мель ска га абл вы кан ка маў 
па вы ка нан нi пра гра мы жыл-
лё ва га бу даў нiц тва.

Прэм' ер-мi нiстр да ру чыў 
Мi нiс тэр ству фi нан саў, Мi н-
э ка но мi кi, а так са ма Мiн буд-
ар хi тэк ту ры рас пра ца ваць 
пра ект пра гра мы жыл лё ва га 
бу даў нiц тва на 2014 год.

�

Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ:
«СУ ПРА ЦОЎ НІ К МІ ЛІ ЦЫІ 

ПРАДСТАЎЛЯЕ ЎЛАДУ»

Аб гэ тым у час па ся-
джэн ня Прэ зі ды у ма 
НАН, пры све ча на га 
на зна чэн ню на па са ду 
стар шы ні Прэ зі ды у ма 
НАН Ула дзі мі ра Гу са-
ко ва, за явіў кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Анд-
рэй Ка бя коў, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Прэ зі дэнт пас ля жні-
вень скай на ра ды вы зна-
чыў, што да 1 ліс та па да 
2013 го да па він на быць 
рас пра ца ва на пра гра ма 
раз віц ця На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. За ста ло ся 
роў на паў ме ся ца. Я ўпэў-
не ны, што рас пра цоў ка гэ-
тай пра гра мы па ча ла ся ад ра зу ж пас-
ля на ра ды ў кі раў ні ка дзяр жа вы, та му 
мы раз ліч ва ем, што пра гра ма бу дзе 
га то ва ў тэр мін, та му што Ад мі ніст ра-
цыя кі раў ні ка дзяр жа вы пла нуе ўнес-
ці ў гра фік Прэ зі дэн та пра вя дзен не 
агуль на га схо ду На цы я наль най ака-
дэ міі на вук, каб гэ ту пра гра му аб мер-
ка ваць на агуль ным схо дзе, а пас ля 
за цвер дзіць яе. І гэ та бу дзе ўжо ва ша 
пу ця вод ная зор ка, пра гра ма дзе ян няў 
па раз віц ці і ўдас ка на лен ні на ву ко вай 
сфе ры ў кра і не», — ска заў Анд рэй 

Ка бя коў, звяр та ю чы ся да Ула дзі мі ра 
Гу са ко ва.

Ён па він ша ваў Ула дзі мі ра Гу са ко ва з 
на зна чэн нем на па са ду стар шы ні Прэ зі-
ды у ма НАН і па жа даў яму доў гай пры-
сут нас ці на ёй, па коль кі, як ад зна чыў 
Анд рэй Ка бя коў, «гэ та ад на з па сад, 
пра цяг ласць зна хо джан ня на якой са-
дзей ні чае ад па вед ным да сяг нен ням».

У сваю чар гу Ула дзі мір Гу са коў па-
дзя ка ваў кі раў ні ку дзяр жа вы за ака-
за ны да вер і пра ін фар ма ваў кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та аб тым, што 

ак тыў ная ра бо та над пра-
гра май вя дзец ца: «Да 1 
ліс та па да яна бу дзе на 
ста ле ў Ад мі ніст ра цыі, а 
ў блі жэй шыя дні мы вы-
но сім яе на раз гляд Са-
ве та Мі ніст раў».

Прэ зі дэн там пе рад 
НАН па стаў ле ны за да чы 
па па вы шэн ні эфек тыў-
нас ці, ін тэ гра ва нас ці ў 
эка но мі ку, што мусяць 
па вя лі чыць за па тра ба-
ва насць на ву ко вых рас-
пра цо вак, якія па він ны 
да ваць кра і не рэ аль ны 
эка на міч ны эфект. Не-
аб ход на так са ма ўма-
цоў ваць су вя зі на ву кі з 
вы твор час цю. «Гэ та па-
він на пра яў ляц ца ў вы-

бу доў ван ні тэх на ла гіч ных лан цуж коў 
ад фун да мен таль ных, у тым лі ку пры-
клад ных, да сле да ван няў да прак тыч ных 
вы ні каў і вы ха ду на шы ро кую вы твор-
часць», — ска заў Ула дзі мір Гу са коў.

У су вя зі з гэ тым НАН па трэб на ар-
га ні за цый нае ўдас ка на лен не, па ляп-
шэн не кад ра ва га па тэн цы я лу. Раз мо ва 
ідзе аб ама ла джэн ні кад раў, па вы шэн ні 
ма ты ва цыі пра цы. Па вод ле слоў Ула дзі-
мі ра Гу са ко ва, усе гэ тыя пе ра ўтва рэн ні 
па він ны па вы сіць эфек тыў насць функ-
цы я на ван ня эка но мі кі.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ АКА ДЭ МІЯ НА ВУК ПА ВІН НА ПРАЦАВАЦЬ 
НА ПА ВЫ ШЭННЕ ЭФЕК ТЫЎ НАСЦІ ЭКА НО МІ КІ

Ва ўрадзеВа ўрадзе  ��

ПРА ГРА МУ ЖЫЛ ЛЁ ВА ГА БУ ДАЎ НIЦ ТВА — 
ПАД ЖОРСТКІ КАНТРОЛЬ

Фота БЕЛТА.


