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Пар ла менц кае су пра цоў ніц тваПар ла менц кае су пра цоў ніц тва  ��

ФРАН ЦУЗ СКІЯ «ДЗВЕ РЫ» 
Ў МЫТ НЫ СА ЮЗ

«Бе ла русь мо жа стаць ты мі «дзвя ры ма», праз якія за ход нія 
кам па ніі атры ма юць до ступ на перс пек тыў ны ры нак Мыт на га 
са ю за», — за явіў на бры фін гу па вы ні ках ві зі ту ў на шу кра і ну 
фран цуз скай пар ла менц кай дэ ле га цыі Цье ры Ма ры я ні, на-
мес нік стар шы ні гру пы друж бы «Фран цыя — Бе ла русь».
«Асноў ная мэ та на ша га пры ез ду ў Бе ла русь — раз віц цё су пра цоў ніц-

тва ў роз ных га лі нах і па ляп шэн не яго якас ці, — пад крэс ліў фран цуз скі 
пар ла мен та рый. — Мы су стра ка лі ся з мі ніст рам эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Мі ка ла ем Снап ко вым, і ён па ве да міў, што сён ня ў кра і не пра цуе 
толь кі 40 кам па ній з фран цуз скім ка пі та лам. На ту раль на, мы лі чым, што 
гэ та га вель мі ма ла як для Бе ла ру сі, так і для Фран цыі». Цье ры Ма ры я ні 
ўпэў не ны, што на шы кра і ны ма юць вя лі кі па тэн цы ял у раз віц ці ад но сін 
амаль ва ўсіх га лі нах і га лоў нае, што трэ ба за раз зра біць, — гэ та на-
пра ца ваць не аб ход ныя кан так ты ў роз ных сфе рах.

У сту дзе ні на ступ на га го да пла ну ец ца ад крыц цё су мес на га фран-
ка-бе ла рус ка га біз нес-клу ба па пры кла дзе та го, які ўжо ство ра ны 
па між Бе ла рус сю і Гер ма ні яй. «Для па шы рэн ня бе ла рус ка-фран-
цуз ска га ганд лё ва га су пра цоў ніц тва трэ ба рас тлу ма чыць фран-
цуз скім кам па ні ям, што ва ша кра і на са праў ды сён ня дае цу доў ныя 
маг чы мас ці для раз віц ця ўза е ма вы гад ных ста сун каў, — ад зна чыў 
на мес нік стар шы ні гру пы друж бы «Фран цыя — Бе ла русь». — На шы 
кам па ніі не да стат ко ва зна ё мыя з па тэн цы я лам, у тым лі ку тэх ніч-
ным, які ма юць бе ла рус кія прад пры ем ствы, не ве да юць яны і пра 
спры яль ны клі мат у ва шай кра і не для раз віц ця біз не су».

Па сло вах Цье ры Ма ры я ні, ня гле дзя чы на тое, што не ка то рыя 
пы тан ні па лі тыч на га ха рак та ру не да юць маг чы мас ці здзяйс няць у 
поў най ме ры кан струк тыў ны дыя лог, пар ла мен та рыі больш, чым 
афі цый ныя дып ла ма ты, воль ныя ў сва іх дзе ян нях. У пры ват нас ці, 
гэ ты ві зіт да зво ліць знач на па шы рыць двух ба ко выя ста сун кі.

Сён ня су пра цоў ніц тва па між кра і на мі здзяйс ня ец ца, у пер шую 
чар гу, у сфе рах аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры: ство ра ны Фран ка-Бе-
ла рус кі цэнтр еў ра пей скіх да следа ван няў, Фран цуз ская ме ды я тэ ка. 
Та ва ра зва рот за пе ры яд са сту дзе ня па ве ра сень гэ та га го да склаў 
больш за 430 міль ё наў до ла раў. На рэ гі я наль ным уз роў ні ад но сі ны 
пад трым лі ва юц ца дзя ку ю чы па бра цім скім су вя зям па між га ра да мі 
абедз вюх кра ін: бе ла рус кім Брэс там і Брэс там у Фран цыі, На ва по-
лац кам і Ша фа ем, Мінск ам і Лі ё нам.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

СТА ЛI ЦА БЕЗ МА ЛА КА НЕ ЗА СТА НЕЦ ЦА
Стар шы ня Мiнск ага абл вы кан ка ма Ся мён Ша пi ра пра ка мен та ваў 
сi ту а цыю з аб ме жа ван нем асар ты мен ту ма ла ка, якая скла ла ся 
ў ста лiч най ганд лё вай сет цы.
Як ад зна чыў гу бер на тар, Мiн шчы на па стаў ляе для ста лi цы 80% 

пра дук цыi, iн шыя рэ гi ё ны кра i ны — 20%. З па вы шэн нем цэн кi раў нi кi 
прад пры ем стваў па лi чы лi, што iм больш вы гад на ў аб' ёмы за яў ле ных 
па ста вак ма ла ка ўклю чаць i iн шыя пра дук ты пе ра пра цоў кi. На прык лад, 
пу дын гi, тва рож ныя вы ра бы. Гэ та i паў плы ва ла на не да хоп са цы яль на 
знач на га пра дук ту ў кра мах.

«У су вя зi з гэ тым мы пры ня лi ра шэн не, што ў вы пад ку знi жэн ня па ста-
вак ма ла ка пад поў ную па трэ бу прад пры ем ства мi з iн шых рэ гi ё наў, Мiн-
шчы на змо жа за бяс пе чыць iм го рад цал кам. Гэ та не скла да на, па коль кi 
ў цэнт раль ным рэ гi ё не на дой ва юць што дзень 3 тыс. 200 тон ма ла ка, а 
ста лi ца спа жы вае — 270—280 тон», — за пэў нiў Ся мён Ша пi ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ШКОЛЬ НІ КІ З ГО МЕ ЛЯ ПРА ВА ЛІ ЛІ СЯ ПАД ЛЁД
Го мель скі га рад скі ад дзел След ча га ка мі тэ та пра во дзіць пра-
вер ку па фак це гі бе лі двух вась мі га до вых хлоп чы каў у за лі ве 
ра кі Сож у го ра дзе Го мель. Пра гэ та па ве да мі ла афі цый ны прад-
стаў нік Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та 
Ма рыя Кры ва но га ва.
Зі ма толь кі па ча ла ся. Ва да ёмы па ці ху за цяг ва юц ца ля до вай ска-

рын кай. Апош няя па куль вель мі тон кая і не ў ста не вы тры маць на ват 
дзі ця чую ва гу. Гэ та яшчэ раз па цвяр джае ня шчас це, якое зда ры ла ся 
з го мель скі мі школь ні ка мі.

— Тры вуч ні 2 кла са СШ № 72 пас ля ўро каў, перш чым пай сці да до му, 
за ві та лі на ва да ём, які зна хо дзіц ца ка ля шко лы, — рас па вя дае Ма рыя 
Кры ва но га ва. — Ва да бы ла част ко ва па кры та лё дам. Пад ця жа рам ва гі 
школь ні каў тон кі лёд пра ла маў ся. На да па мо гу дзе цям кі ну лі ся двое вы пад-
ко вых све дак зда рэн ня, якім уда ло ся вы ра та ваць ад на го з іх. Хлоп чы ка з 
ды яг на зам «пе ра аха ла джэн не» да ста ві лі ў Го мель скую аб лас ную дзі ця чую 
клі ніч ную баль ні цу. Яго сяб роў, на жаль, вы ра та ваць не ўда ло ся. 

Пад час пра вер кі аб ста він над звы чай на га зда рэн ня пры зна ча ны су до-
ва-ме ды цын скія экс пер ты зы, апыт ва юц ца свед кі, у тым лі ку ад мі ніст ра цыя 
шко лы і на стаў ні кі. След чы ка мі тэт у чар го вы раз за клі кае баць коў рас каз-
ваць сва ім дзе цям аб не бяс пе цы, якую ўяў ля юць са бой ва да ёмы.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

ЗО ЛА ТА ВА ЛЮТ НЫЯ РЭ ЗЕР ВЫ СКА РА ЦІ ЛІ СЯ
Па вы ні ках ліс та па да зо ла та ва лют ныя рэ зер вы на шай кра і ны 
па ме та да ло гіі МВФ ска ра ці лі ся на 355,5 млн до ла раў ЗША і, па 
па пя рэд ніх звест ках, на 1 снеж ня скла лі 6,4652 млрд до ла раў 
ЗША ў эк ві ва лен це, па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра-
мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка.
У на цы я наль ным вы зна чэн ні рэ зер вы ска ра ці лі ся на 444,5 млн до-

ла раў і на 1 снеж ня скла лі 7,0488 млрд. «Ска ра чэн не зо ла та ва лют ных 
за па саў аб умоў ле на зні жэн нем ца ны на зо ла та на між на род ным рын ку 
каш тоў ных ме та лаў, а так са ма па га шэн нем На цы я наль ным бан кам і 
ўра дам знеш ніх і ўнут ра ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це, 
якія ў ліс та па дзе бы лі вы ка на ны ў поў ным аб' ёме», — тлу ма чаць у 
Нац бан ку. Да рэ чы, пад тры ман ню аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 
спры я ла раз мя шчэн не ва лют ных аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан саў на 
ўнут ра ным рын ку кра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

МІН СКАЕ «ДЫ НА МА» АТРЫ МА ЛА Ў СЕ ЗО НЕ 
ПЕР ШУЮ ГАС ЦЯ ВУЮ ПЕ РА МО ГУ!

Пры ем ная на ві на прый шла з Ха ба раў ска, дзе мін ча не пе рай гра лі 
мяс цо вы «Амур» (3:2).
Зда ва ла ся, усё ў гэ тым мат чы ў ру ках бе ла ру саў. Збы нек Іргл і Ры-

хард Лінт нер зра бі лі га ля вы за чын та кім, што ба лель шчы кі за дзе сяць 
хві лін да за вяр шэн ня су стрэ чы ўжо па ча лі ве рыць у вы ні ко вую вік то рыю. 
Ад нак ха ба раў ча не на пры кан цы па ядын ку здо ле лі пе ра вес ці матч у 
авер тайм. Пе ра мож цу вы яў ляць да вя ло ся ўжо па бу лі тах — ха кей ных 
пе наль ці, у якіх фар ту на ўсміх ну ла ся ме на ві там «зуб рам». 3:2 — гэ та 
пер шая гас ця вая пе ра мо га «Ды на ма» ў сё лет нім ро зыг ры шы Кан ты-
нен таль най ха кей най лі гі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

КА МЕ ТА ІSON НА НО ВЫ ГОД 
ПА ДО РЫЦЬ МЕ ТЭ ОР НЫ ДОЖДЖ

Гэ тае кас міч нае це ла, якое не вы тры ма ла гра ві та цыі і эк стрэ-
маль на вы со кай тэм пе ра ту ры пры зблі жэн ні з Сон цам, мо-
жа пад нес ці не звы чай ны па да ру нак зям ля нам да Но ва га го да. 
Воб ла ка пы лу і аб лом каў, што ўтва ры ла ся пас ля раз бу рэн ня 
яд ра ка ме ты, па сло вах шэ ра гу на ву коў цаў, пе ра ся чэц ца з тра-
ек то ры яй ру ху Зям лі ва кол Сон ца ў на ва год нюю ноч, а так са ма 
ў пе ры яд з 2 па 4 сту дзе ня. У вы ні ку на Зям лі мож на бу дзе на зі-
раць за ак тыў ны мі ме тэ ор ны мі па то ка мі, пе ра да юць су свет ныя 
ін фар ма генц твы.
Больш дак лад ную ін фар ма цыю аб маг чы мым уз мац нен ні ме тэ ор най 

ак тыў нас ці, звя за най з ка ме тай ІSON, на ву коў цы да дуць кры ху паз-
ней, пас ля ана лі зу ру ху дроб ных час так ня бес на га це ла. Прын цы по ва 
важ ны мі для та кіх на зі ран няў ста нуць два дні — 16 і 24 снеж ня, ка лі 
пы ла вое воб ла ка бу дзе пе ра ся каць ар бі ты та кіх пла нет, як Мер ку рый, 
Ве не ра і Зям ля.

Што ты чыц ца па тэн цый най не бяс пе кі для Зям лі, якую мо гуць уяў ляць 
аб лом кі ка ме ты Ай сон, то, па сло вах ды рэк та ра аб сер ва то рыі «Ка-дар» 
Ста ні сла ва Ка рот ка га, тур ба вац ца ня ма пра што, бо яны бу дуць ру хац ца 
на ве лі зар най ад лег лас ці ад на шай пла не ты. Спе цы я ліст пад крэс ліў, 
што ў лю бым вы пад ку 2-4 сту дзе ня мож на бу дзе на зі раць моц ную 
ме тэ ор ную ак тыў насць, пры чым ні я кім чы нам не звя за ную з ка ме тай. 
Га вор ка ідзе пра ме тэ ор ны па ток Квад ран ты ды, пра які на ву коў цам 
Зям лі вя до ма ўжо шмат га доў.

Сяр гей КУР КАЧ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Так, яны бу дуць рэ гу ля ваць та ры фы 

на па слу гі па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні, 
ка пі таль ным ра мон це, ка ры стан ні жы лы мі 
па мяш кан ня мі дзяр жаў на га жыл лё ва га 
фон ду (акра мя жы лых па мяш кан няў ка-
мер цый на га вы ка ры стан ня), во да за бес-
пя чэн ні, ка на лі за цыі (во да ад вя дзен ні), 
ка ры стан ні ліф та мі (та ры фы на вы ваз і 
абяс шкодж ван не ад хо даў ужо рэ гу лю юц-
ца імі).

За Са ве там Мі ніст раў за хоў ва ец ца рэ-
гу ля ван не та ры фаў на па слу гі па га за-, 
элект ра- і цеп ла за бес пя чэн ні, пла ты за 
ка ры стан не жы лы мі па мяш кан ня мі ў ін-
тэр на тах дзяр жаў ных уста ноў аду ка цыі.

Гэ тыя за ха ды зроб ле ны для та го, каб 
па вы сіць ад каз насць мяс цо вых вы ка наў-
чых і рас па рад чых ор га наў за стан жыл лё-
ва-ка му наль най га лі ны на рэ гі я наль ным 
уз роў ні, а так са ма зба лан са ваць аб' ёмы 
пла ця жоў на сель ніц тва, бюд жэт на га і пе-
ра кры жа ва на га суб сі да ван ня як кры ніц 
кам пен са цыі за трат на ака зан не жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг.

Каб вы клю чыць іс тот ны рост і знач ныя 
ад роз нен ні ў па ме ры та ры фаў па аб лас-
цях, іх рэ гу ля ван не бу дзе ажыц цяў ляц ца 
абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан ка мам 
па ўзгад нен ні з Мі ніс тэр ствам эка но мі кі.

� � �
Ука зам вы зна ча ец ца, што ў мэ тах 

па вы шэн ня акуп нас ці жыл лё ва-ка му-
наль ных па слуг і з улі кам рос ту да хо даў 
на сель ніц тва па вы шэн не та ры фаў на 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі для 
на сель ніц тва, якія суб сі ду юц ца дзяр-
жа вай, бу дзе ажыц цяў ляц ца што год з 
1 сту дзе ня ў па ме ры, эк ві ва лент ным 
5 до ла рам (па ся рэд не га да вым зна чэн-
ні аб мен на га кур су бе ла рус ка га руб ля 
да до ла ра ЗША), у раз лі ку на сям'ю з 
трох ча ла век, якая жы ве ў двух па ка ё-
вай ква тэ ры агуль най пло шчай 48 кв.м, 
пры нар ма тыў ным спа жы ван ні жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг.

Так са ма пра ду гле джа на ін дэк са цыя 
та ры фаў на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі для на сель ніц тва. Яна бу дзе 
ажыц цяў ляц ца што квар таль на на пра-
ця гу фі нан са ва га го да ў па ме рах, якія 
не пе ра вы ша юць фак тыч на га ін дэк са 
на мі наль най за ра бот най пла ты за па пя-
рэд ні квар тал. Ін дэк са цыя цэн і та ры фаў 
на газ, элект рыч ную і цеп ла вую энер гію 
бу дзе ажыц цяў ляц ца ўра дам. На па слу гі 
па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні, во да за бес-
пя чэн ні, во да ад вя дзен ні (ка на лі за цыі), 
ка ры стан ні ліф там — абл вы кан ка ма мі і 
Мін скім гар вы кан ка мам па ўзгад нен ні з 
Мі нэ ка но мі кі. На па слу гі па вы ва зе, абяс-
шкодж ван ні і пе ра пра цоў цы цвёр дых ка-
му наль ных ад хо даў — абл вы кан ка ма мі і 
Мін скім гар вы кан ка мам.

Кант роль за тым, каб та ры фы змя ня-
лі ся ў па ме ры не вы шэй за вы зна ча ныя 

гра ніч ныя аб ме жа ван ні (5 до ла раў плюс 
ін дэк са цыя), бу дзе ажыц цяў ляць Мі нэ ка-
но мі кі.

Па ве лі чэн не та ры фаў (цэн) на жыл лё-
ва-ка му наль ныя па слу гі для на сель ніц тва, 
якія суб сі ду юц ца дзяр жа вай, вы шэй за 
рост пла ця жоў бу дзе ажыц цяў ляц ца па 
ўзгад нен ні з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі.

Сац падт рым ка — толь кі тым, 
хто мае па трэ бу ў да па мо зе

У рам ках сіс тэ мы дзяр жаў най ад рас-
най са цы яль най да па мо гі (ДАСД) пра-
да стаў ля юц ца пяць са цы яль ных вы плат, 
у тым лі ку — што ме сяч ная са цы яль ная 
да па мо га і за бес пя чэн не пра дук та мі 
хар ча ван ня дзя цей пер шых двух га доў 
жыц ця для ма ла за бяс пе ча ных сем' яў 
(гра ма дзян).

Для за бес пя чэн ня ад рас на сці сац-
падт рым кі ўказ уста на віў дак лад ныя 
«філь тры», каб што ме сяч ную са цы яль-
ную да па мо гу і за бес пя чэн не пра дук та мі 
хар ча ван ня атрым лі ва лі толь кі тыя сем'і 
(гра ма дзя не), якія ма юць па трэ бу ў та кой 
да па мо зе па аб' ек тыў ных пры чы нах.

Так, увод зяц ца аб ме жа ван ні па пра-
да стаў лен ні што ме сяч най са цы яль най 
да па мо гі пра ца здоль ным чле нам сям'і 

(гра ма дзя нам), якія на пра ця гу 12 ме ся-
цаў, што па пя рэд ні ча юць ме ся цу зва ро ту, 
з'яў ля лі ся за ня ты мі аль бо за рэ гіст ра ва-
ны мі ў якас ці бес пра цоў ных менш за 6 
ме ся цаў; а так са ма тым, хто, з'яў ля ю чы ся 
бес пра цоў ным, на пра ця гу 6 ме ся цаў, якія 
па пя рэд ні ча юць ме ся цу зва ро ту, ад мо ві-
лі ся ад пра па на ва най пры дат най пра цы 
або ад пра хо джан ня пра фпад рых тоў кі ці 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі па на кі ра ван ні 
ор га наў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не.

Ад на ча со ва па шы ра ец ца пе ра лік пад-
стаў для ад мо вы ў пра да стаў лен ні та кіх 
са цы яль ных вы плат сем' ям, якія паў тор-
на звяр та юц ца па да па мо гу, ка лі пра ца-
здоль ны член сям'і не вы ка наў вы зна ча ны 
ка мі сі яй план па са ма стой ным па ляп шэн-
ні ма тэ ры яль на га ста но ві шча (ка лі толь кі 
на тое не бы ло аб' ек тыў ных пры чын).

� � �
Удас ка на ле ны па ра дак пра да стаў-

лен ня дзяр жаў най ад рас най сац да па-
мо гі. У пры ват нас ці, са цы яль ная да па-
мо га для па крыц ця вы дат каў на на быц-
цё пад гуз каў бу дзе вы да вац ца не два, а 
ча ты ры ра зы на пра ця гу ка лян дар на га 
го да (пры за ха ван ні агуль на га па ме ру 
да па мо гі).

Што ме сяч ную і ад на ра зо вую са цы яль-
ную да па мо гу і са цы яль ную да па мо гу на 
пад гуз кі ця пер мож на бу дзе атры маць 
так са ма і на да му — праз ар га ні за цыі, якія 
ажыц цяў ля юць дзей насць па да стаў цы 
пен сій і да па мог. Гэ тым но ва ўвя дзен нем 
змо гуць ска рыс тац ца адзі но кія ін ва лі ды І, 
ІІ гру пы і гра ма дзя не, якія да сяг ну лі 70-га-
до ва га ўзрос ту, баць кі ў ня поў ных сем' ях, 
якія з'яў ля юц ца ін ва лі да мі І, ІІ гру пы або 
якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці-ін ва лі-
да ва ўзрос це да 18 га доў.

Свят ла на БУСЬ КО.

Та ры фы на тэх аб слу гоў ван не 
і кап ра монт уста но віць абл вы кан кам

Та ры фы 
на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі бу дуць што год 
па вя ліч вац ца ў па ме ры, не 
боль шым за ўста ноў ле ныя 
гра ніч ныя аб ме жа ван ні 
(5 до ла раў плюс ін дэк са цыя).

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч лі чыць не аб ход-
ным удас ка на ліць струк ту ру жыл лё ва га бу даў ніц тва ў кра і не. 
Аб гэ тым ён за явіў на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў, 
на якім раз гля да лі ся праб лем ныя пы тан ні раз віц ця бу даў ні ча-
га комп лек су Бе ла ру сі, а так са ма шля хі яго раз віц ця, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Трэ ба больш бу да ваць жыл ля да ступ ных спа жы вец кіх якас-
цяў, — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр. — У лю дзей па ві нен быць вы бар 
зы хо дзя чы з фі нан са вых маг чы мас цяў».

Аб ста не спраў у га лі не кі раў ні ку ўра да да ла жыў ві цэ-прэм' ер Ана-
толь Ка лі нін. У цэ лым у 2013 го дзе на зі ра ец ца ад нос на ста ноў чая 
ды на мі ка ра бо ты бу даў ні ча га комп лек су: праг на зу ец ца вы ка нан не 
па каз чы каў тэм пу рос ту аб' ёму пра мыс ло вай пра дук цыі на ўзроў ні 
108 пра цэн таў, рэн та бель нас ці про да жаў так са ма на ўзроў ні 108 пра-
цэн таў, да дат нае саль да знеш ня га ганд лю та ва ра мі па він на склас ці 
$310 млн, да дат нае саль да ганд лю па слу га мі — $70 млн. Тэмп рос ту 
экс пар ту та ва раў у бу даў ні чым комп лек се за дзе вяць ме ся цаў гэ та га 
го да склаў 110 пра цэн таў да ўзроў ню ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га 
го да, тэмп рос ту экс пар ту па слуг — 205 пра цэн таў.

Ра зам з тым якас ныя па каз чы кі пла це жаз доль нас ці прад пры ем-
стваў свед чаць аб на яў нас ці праб лем у га лі не. Так, на 1 каст рыч ні ка 
гэ та га го да дэ бі тор ская за па зы ча насць па ар га ні за цы ях Мін бу дар-
хі тэк ту ры скла ла Br6,4 трлн, крэ ды тор ская — Br26,9 трлн. У тым 
лі ку за па зы ча насць па крэ ды тах і па зы ках — Br19 трлн.

З улі кам іс ну ю чай сі ту а цыі, па вод ле слоў Ана то ля Ка лі ні на, урад 
мае на мер вы бу да ваць жорст кую ад на знач ную кан струк цыю ін вес-
ты цый на га пра цэ су, кан крэт на вы зна чыў шы ро лі, пра вы і аба вяз кі 
ўсіх яго ўдзель ні каў. «Гэ тыя па ды хо ды пра пі са ны ў рас пра ца ва ным 
пра ек це ўка за «Аб не ка то рых ме рах па ўдас ка на лен ні дзей нас ці 
бу даў ні чай га лі ны і ўня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя 
ўка зы Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь», а так са ма па ке це нар ма-
тыў на-пра ва вых ак таў», — ска заў ён. Толь кі ў снеж ні гэ та га го да 
для пад пі сан ня іх пра па ну ец ца больш як 15.

Што ж да ты чыц ца не па срэд на пра ек та ўка за, то, як рас тлу ма чыў 
Ана толь Ка лі нін, у ім дак лад на вы зна ча ны функ цыі і ад каз насць 
дзяр жаў ных за каз чы каў, уста наў лі ва ец ца ма тэ ры яль ная і ад мі-
ніст ра цый ная ад каз насць усіх удзель ні каў бу даў ні чай дзей нас ці 
за па ру шэн ні пры пра ек та ван ні, бу даў ніц тве аб' ек таў, а так са ма 
за не вы ка нан не ўзя тых на ся бе да га вор ных аба вя за цель стваў. 
«Асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзя ляц ца пе рад ін вес ты цый най ста дыі бу-
даў ні ча га пра цэ су», — ад зна чыў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

БОЛЬШ ДА СТУП НА ГА 
ЖЫЛ ЛЯ

Ра ней та мог ра фы бы лі толь кі ў аб лас ной баль ні цы і ан ка-
ла гіч ным дыс пан се ры. Хво рыя за піс ва лі ся на аб сле да ван не 
за не каль кі ме ся цаў. Ця пер гэ ты від су час най ме ды цын скай 
да па мо гі ста не больш да ступ ным. Па вод ле слоў за гад чы ка 
ад дзя лен ня Аляк санд ра КУП РЫ НЮ КА, на но вым апа ра це, 
ана ла гаў яко му ня ма ў воб лас ці, мож на аб сле да ваць га лаў ны 
мозг, груд ную клет ку, унут ра ныя ор га ны. Та мог раф кош там 
11 міль яр даў руб лёў так са ма дасць маг чы масць вы яў ляць на 
ран няй ста дыі ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні, вы зна чаць коль касць 
каль цыю ў кас цях, што па ско рыць ля чэн не і хут чэй шае вы зда-
раў лен не па цы ен таў. На но вым апа ра це мож на ра біць пры цэль-
ную бія псію, што так са ма паў плы вае на якасць ды яг нос ты кі.

Па він ша ваць ме ды каў і па цы ен таў з за вяр шэн нем чар-
го ва га эта пу рэ кан струк цыі 115-га до вай баль ні цы пры ехаў 
стар шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цін СУ МАР. Гу бер на тар 
ад зна чыў, што рэ кан струк цыя ста рэй шай баль ні цы го ра да 
бу дзе за вер ша на ў 2015 го дзе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.Фо
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Больш за ўсё па мы лак бы ло 
ў мар кі роў цы пра дук цыі, а гэ та 
ўжо па ру шэн не за кона аб аба ро-
не пра воў спа жыў цоў. Ад сут ні ча-
ла поў ная ін фар ма цыя аб та ва ры, 
яго са ста ве, па хо джан ні, да тах 
вы ра бу, га ран тый ным тэр мі не. 
Яны да лі спра ва зда чу, што ўсё 
вы пра ві лі, і на бы лі дэк ла ра цыю ці 
па да юць ін фар ма цыю, што та вар 
не сер ты фі ка ва ны».

У па віль ё не ганд лю юць жа-
но чай бя ліз най. Гэ та та вар, 
за якім асаб лі ва со чаць, бо 
бя ліз на не па срэд на да ты-
ка ец ца да це ла ча ла ве ка. 
«Па мыл кі ў мар кі роў цы ўсе 
вы праў ле ны. Сён ня ў пра-
даў ца ёсць сер ты фі ка ты 
Мыт на га са ю за на ўвесь 
асар ты мент. На эты кет-
цы пры сут ні чае най мен не 
вы ра бу, ар ты кул, па мер, 
ко лер, ца на, вы твор ца і ім-
пар цёр — усе рэ кві зі ты на 
мес цы, — пад су моў ва юць спе цы-
я ліс ты. — Усё да ве дзе на да ад-
па вед нас ці. Сер ты фі ка ты атры-
ма ны ад Ра сіі. Пра да вец гэ тай 
пра дук цыі ў Ра сіі сер ты фі ка ваў 
яе і пра да ста віў ко піі да ку мен таў 
гэ та му ганд лё ва му пунк ту». Ка лі 
мы па кі да ем кра му, спе цы я ліс-
ты да да юць, што мно гія буй ныя 
за меж ныя кам па ніі пра вод зяць 
сер ты фі ка цыю ў Ра сіі і да юць 
да ку мен ты пра даў цам на ўсёй 
тэ ры то рыі Мыт на га са ю за.

Ад нак не ўсе вы твор цы і па-
стаў шчы кі так ро бяць. Пра да-
вач ка жа но ча га абут ку, су мак і 
паль ча так скар дзі ла ся, што ім да-
вя дзец ца ра біць усё са мім: «Ні хто 
нам не да па ма гае ў сер ты фі ка цыі. 
За куп ля ец ца ўсё праз Маск ву, на-
ту раль на. Столь кі га доў пра цу ем 
у ад ным рэ жы ме, а ця пер трэ ба 
пе ра строй вац ца».

РАЗ ГУ БІ ЛІ СЯ
Пра да вач кі ў на ступ най кра ме 

су стрэ лі нас вель мі здзіў ле ны мі 
по зір ка мі. Ка лі ўсе прад ста ві лі ся 
і па пра сі лі па ка заць, як вы праў ле-
ны па мыл кі, дзяў ча ты зу сім раз-
гу бі лі ся. Адзі нае, што яны змаг лі 
ска заць: «Мы ўво гу ле за мя ня ем 
пра даў ца. Та му ні чо га не ве да ем». 
Але пра вер ку ўсё роў на пра вя лі. 
Воп рат ка, якая пра да ец ца ў кра-
ме, зноў ме ла эты кет кі з па ру шэн-
ня мі. «Мы вы да лі рэ ка мен да цыю 

па пры вя дзен ні да ад па вед нас ці 
мар кі ро вач ных яр лы коў. Але кра і-
 на-вы твор ца і юры дыч ны ад рас 
пра даў ца не ўка за ны, па мер, ца-
на і са стаў — ёсць. Да рэ чы, з за-
меж ны мі вы твор ца мі праб ле му 
час та вы ра ша юць так: ка лі та вар 
мае мар кі ро вач ную стуж ку, дзе 
па зна ча ны сім ва лы па до гля дзе і 
са стаў сы ра ві ны, гэ тыя па каз чы кі 
не ўно сяц ца ў та вар ны яр лык. Да-
ку мен таў аб па цвяр джэн ні якас ці і 
бяс пе кі так са ма не бы ло. А ця пер 
жа тыя, хто не мае сер ты фі ка таў 
па цвяр джэн ня, па він ны да ваць 
спе цы яль ны да ку мент па куп ні ку, 
у якім пра піс ва ец ца, што ў вы пад-
ку, ка лі та вар бу дзе не на леж най 
якас ці, яго за бя руць на зад і ад да-
дуць гро шы.

Да рэ чы, Люд мі ла Куз ня цо ва 
ўдак лад ні ла, на што ў пер шую 
чар гу трэ ба гля дзець па куп ні ку: 

з ча го, ка лі і дзе вы раб ле ны, дзе 
за куп ле ны та вар. «Бо ка лі за куп-
ка ідзе ў кра і не-вы твор цы, гэ та 
ад на гіс то рыя. І зу сім ін шая, ка лі 
гэ та пе ра куп ка ў ін шым мес цы. 
Па куп нік мае пра ва на поў ную 
ін фар ма цыю. Ка лі не па зна ча-
на, дзе вы раб ле на, ужо па він ны 
быць су мнен ні. Ця пер ёсць та кія 
штуч ныя ма тэ ры я лы, якія вель мі 
цяж ка ад роз ніць ад на ту раль ных 
звы чай на му ча ла ве ку».

ЗРА БІ ЛІ ТОЛЬ КІ 
ПАД ПРЫ МУ САМ

Па куль мы ча ка лі ад-
крыц ця ін шых крам, па-
ды шоў прад пры маль нік, у 
яко га ўжо пра вя ра лі та вар 
у мі ну лы раз. Ён ска заў, што 
ўсё вы пра віў, але не за ха-
цеў, каб ін спек цыя пра ве-
ры ла зноў, спа сы ла ю чы ся 
на пры сут насць жур на ліс та. 
Муж чы на за даў не каль кі пы-

тан няў па сер ты фі ка цыі прад стаў-
ні кам дзярж стан дар ту і вель мі 
здзіў ляў ся та му, што мно гія па-
за чы ня лі ся на «тэх ніч ныя пе ра-
пын кі», ка лі ўба чы лі ін спек цыю. 
На пы тан не, ча му ра ней ні хто 
не ха цеў пра вя раць свой та вар 
на якасць, ён ад ка заў: «Ка лі не 
аба вяз ва юць, то на вош та гэ та ра-
біць? А ця пер пры хо дзіц ца».

Тут жа па ды шла яшчэ ад на 
прад пры маль ні ца і па скар дзі ла ся 
на тое, што ў яе ма лень кія пар тыі і 
яна не мо жа кож ны раз пла ціць за 
сер ты фі ка цыю. Ёй рас тлу ма чы лі, 
што пра та ко лы аб вы пра ба ван-
нях дзей ні ча юць 3-5 га доў, а на 
кож ную но вую пар тыю з та го ж 
са ма га ма тэ ры я лу дэк ла ра цыя 
за паў ня ец ца на пад ста ве па пя-
рэд ніх пра та ко лаў. Каш туе гэ та 
знач на тан ней.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

РА БО ТА НАД ПА МЫЛ КА МІ
На шай пад пiс чы цы з За слаўя Лi дзii 
Анд рэ еў не Ка зак, якая пра жы вае ў 
мiк ра ра ё не-1 у до ме №18, пай шоў ужо 
91 год. Ня гле дзя чы на та кi па ва жа ны 
ўзрост, жан чы на вель мi цi ка вiц ца на вi-
на мi, якiя по тым пе ра каз вае сва iм дзе-
цям. Па коль кi тэ ле вi зар доў га гля дзець 
ужо не мо жа, Лi дзiя Анд рэ еў на чэр пае 
iх са «Звяз ды», але най перш — з ра-
дыё пе ра дач. Ды вось бя да: ужо ка ля 
ме ся ца радыё маў чыць.

— У на шым пя цi па вяр хо вым до ме шмат 
па жы лых лю дзей, якiя, як i я, дня мi слу ха юць 
ра дыё. Дак лад ней, слу ха лi. Ку ды мы толь кi 
нi спра ба ва лi звяр тац ца, каб да знац ца пры-
чы ну яго маў чан ня, усё без вы нi ко ва. Мо жа, 
вы да па мо жа це ра за брац ца, у чым спра ва? 
— па пра сi ла нас Лi дзiя Анд рэ еў на.

Вя до ма ж, рэ дак цыя не маг ла ад мо вiць 
та ко му ад да на му на ша му чы та чу. Але як нi 
на ма га лi ся, пры чы ну ад клю чэн ня ра дыё так 
i не вы свет лi лi, як i не да ве да лi ся, ка лi яно 
зноў за пра цуе. Не дзе ця гам тыд ня дзя сят кi 
ра зоў на бi ра лi i га рад скi, i ма бiль ны ну мар тэ-
ле фо на на чаль нi ка лi ней на-тэх нiч на га ўчаст-
ка № 3 Мiнск ага ра ён на га цэ ха элект ра су вя зi 
Аляк сея Ан ку до вi ча, ды той так нi ра зу не 
пад няў труб ку. Ха ця ў рынг то не ма бiль на га 
Аляк сея Вя ча сла ва вi ча кож ны раз гу ча ла 
пес ня, дзе бы лi i та кiя сло вы: «нас злу чыў 
бе ла рус кi «Тэ ле кам». Ча мусь цi не злу чыў...

Ме ла ра цыю па ва жа ная Лi дзiя Анд рэ еў на, 
ка лi ка за ла, што нi ку ды не маг чы ма да зва нiц-
ца. «Абя ца юць не ка га па зваць да тэ ле фо на 
— i не за вуць», — га ва ры ла на ша га за яў нi ца 
пад час зва ро ту ў рэ дак цыю. Жур на лiс ту га-
зе ты так са ма ча мусь цi ад маў ля лi ся да ваць 
ну мар тэ ле фо на, каб iн шы спе цы я лiст мог 
бы па тлу ма чыць пры чы ну маў чан ня ра дыё. 
«Усё — толь кi праз на чаль нi ка». А на чаль нiк 
не ад каз вае...

У За слаў скiм гар вы кан ка ме да вя ло ся 
толь кi па чуць, што з 1 сту дзе ня на ступ на-
га го да пра вад но га ра дыё не бу дзе. «Лi нii 
зно ша ныя, су вя зiс там iх цяж ка пад трым лi-

ваць».
...Пас ля без вы нi ко вых спроб атры маць 

iн фар ма цыю па тэ ле фа на ва лi Лi дзii Анд рэ-
еў не. А рап там ра дыё ўжо пад клю чы лi? Мы 
ж на зы ва лi i сут насць скар гi чы тач кi, i яе 
ад рас. Труб ку зня ла дач ка жан чы ны. Ад ка-
за ла, што ра дыё як маў ча ла, так i маў чыць. 
Ня даў на яны прый шлi да вы сно вы, што трэ-
ба, ма быць, на быць для ма цi пры ём нiк, якi 
пра цуе ад сет кi...

На мес нiк на чаль нi ка Мiнск ага ра ён на га 
цэ ха элект ра су вя зi па лi ней ных збу да ван-
нях Анд рэй ЖАР КЕ ВIЧ, ня гле дзя чы на за-
ня тасць, вы слу хаў шы наш зва рот, па абя цаў 
апе ра тыў на ра за брац ца ў сi ту а цыi, якую мы 
не змаг лi вы свет лiць праз За слаўе. А пе рад 
тым ко рат ка рас ка заў, што га вор ка iдзе не 
пра ад клю чэн не пра вад но га ра дыё вя шчан-
ня, а пра яго ап ты мi за цыю. Больш пад ра бяз-
ную iн фар ма цыю пра гэ та мож на знай сцi на 
сай це «Бел тэ ле ка ма». Са праў ды, там, дзе 
яно знiк не, лю дзям да вя дзец ца ка рыс тац ца 
пры ём нi ка мi.

— У тым жа За слаўi ёсць у про да жы 
ай чын ныя кош там па 150 ты сяч руб лёў: з 
га дзiн нi кам, бу дзiль нi кам. Яны пры ма юць 
увесь FM-дыя па зон, — ска заў Анд рэй Ра-
му аль да вiч.

Што ты чыц ца вя шчан ня пра вад но га ра-
дыё, су раз моў ца ад на знач на за ўва жыў, што 
з 1 сту дзе ня ў За слаўi яно не знiк не. Пра 
кан крэт ную пры чы ну яго маў чан ня ў ква тэ-
ры на шай пад пiс чы цы па абя цаў па ве да мiць 
кры ху паз ней.

Не дзе праз паў га дзi ны Анд рэй Жар ке вiч 
сам на браў рэ дак цый ны ну мар.

— На да ху до ма па шко джа ны фi дар. Зра-
бiць неш та сён ня не маг чы ма, па коль кi ў та кiх 
умо вах на двор'я ра бо ты на вы шы нi за ба ро-
не ныя (раз мо ва бы ла ў пят нi цу, ка лi ча каў ся 
моц ны цык лон. — С.Р.). Але ў блi жэй шы час 
усё вы пра вiм, — па абя цаў су раз моў ца. — 
Пы тан не ўзя тае на кант роль.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДА РЭ ЧЫ
Ма ні то рынг пра ве дзе ны на 218 рын ках 

у 1900 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў, у тым лі ку ў 1412 — пер шы ма ні то-
рынг, а ў 488 — паў тор ны. Пад час пер-
ша га ма ні то рын гу вы яў ле ны па ру шэн ні ў 
1286 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
пры рэа лі за цыі шы ро ка га спект ра вы ра-
баў лёг кай пра мыс ло вас ці.

ЧА МУ Ў КВА ТЭ РЫ 
ЗМОЎ КЛА РА ДЫЁ?

ТАМОГРАФ СУПРАЦЬ ХВАРОБ
У Брэсц кай га рад ской баль ні цы №1 ура чыс та ад кры лі пас ля 
рэ кан струк цыі тры ад дзя лен ні. Ад но з іх — та маг ра фіч нае. У 
ім уста ноў ле ны но вы кам п'ю тар ны та мог раф. Для аб лас но га 
цэнт ра гэ та са праў ды знач ная па дзея.
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Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

7 мультыварак 
7 мультыварак 

SCARLETSCARLET

СУПЕРПРЫЗСУПЕРПРЫЗ
тэлевізар тэлевізар 

  SAMSUNGSAMSUNG

Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць 
разыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз – 
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце 
«Звязда» да 24.01.2014 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г. 
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або 
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача 
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на I квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 11 СТУДЗЕНЯ 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку__________________________________

_____________________________________________________________

Падпіска аформлена і аплачана ў______________________________

__________________________________на I кв. або 1-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон             ________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  


