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Пе ра ход на элект рон ны 
да ку мен таз ва рот аб са лют на ўсіх 
дзяр жаў ных ор га наў і ін шых 
дзяр жаў ных ар га ні за цый па ві нен 
за вер шыц ца ў 2015 го дзе, што 
па вы сіць хут касць пры няц ця 
кі раў ніц кіх ра шэн няў. 
Пра гэ та за явіў учо ра Анд рэй 
Іль ін, ды рэк тар На цы я наль на га 
цэнт ра элект рон ных па слуг.

АМАЛЬ 2 ТЫ СЯ ЧЫ 
«АБА НЕ НТАЎ»

Прад пры ем ства бы ло ство ра на 
ў са ка ві ку 2012-га ў ад па вед нас ці 
з Ука зам Прэ зі дэн та. Сён ня НЦЭП 
аказ вае элект рон ныя па слу гі сіс тэ-
мы аба ро не най элект рон най пош ты 
для дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за-
цый Maіlgov, элект рон на га да ку-
мен таз ва ро ту, агуль на дзяр жаў най 
аў та ма ты за ва най ін фар ма цый най 
сіс тэ мы (ААІС) і цэнт ра Maіlgov, 
які свед чыць, а так са ма да лей вы-
пра цоў вае но выя па слу гі. Пер шыя 
ліч бы па дзей нас ці НЦЭП за мі ну лы 
год агу чыў Сяр гей Руд неў, на мес нік 
ды рэк та ра — на чаль нік упраў лен ня 
экс плу а та цыі элект рон ных сіс тэм 
На цы я наль на га цэнт ра элект рон ных 
па слуг: «Агуль ная коль касць спа-
жыў цоў — 1886. З іх не бюд жэт ных 
ар га ні за цый — 811. Лі да рам з'яў ля-

ец ца Мінск». Спе цы я ліст па ве да міў, 
што па сіс тэ ме аба ро не най элект-
рон най пош ты бы ло пе ра да дзе на 
больш за 4,5 млн элект рон ных па-
ве дам лен няў, а па сіс тэ ме між ве да-
мас на га да ку мен таз ва ро ту — ка ля 
50 ты сяч элект рон ных да ку мен таў.

Не дзіў на, што ІТ-экс пер ты два га-
ды та му аца ні лі ства рэн не НЦЭП як 
па зі тыў нае і даў но ча ка нае ра шэн не, 
якое да зво ліць аб' яд наць раз роз не ныя 
вы сіл кі мност ва дзярж ар га ні за цый у 
пра да стаў лен ні элект рон ных па слуг.

ЭЛЕКТ РОН НЫЯ ПА СЛУ ГІ 
ДОЙ ДУЦЬ ДА КОЖ НА ГА

Сён ня вель мі па трэб на ак тыў ная 
па зі цыя дзяр жаў ных ор га наў па ар га-
ні за цыі пра да стаў лен ня элект рон ных 
па слуг праз адзі ны пар тал, пе ра во ду 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур у элект-
рон ны вы гляд пад фак тыч ныя па трэ бы 
эка но мі кі кра і ны і гра мад ства. На адзі-
ным пар та ле элект рон ных па слуг ААІС 
па тра бу ец ца раз мя шчэн не на ступ ных 
ка тэ го рый па слуг і ін фар ма цый на га 
ўза е ма дзе ян ня, якія ад но сяц ца да так 
зва на га «Элект рон на га ўра да»: G2G: 
урад — урад; G2C: урад — на сель-
ніц тва; G2B: урад — біз нес. Для па-
пу ля ры за цыі адзі на га пар та ла бу дуць 
раз ві вац ца па слу гі ін шых ка тэ го рый: 
B2C: біз нес—спа жыў цы; B2B: біз-
нес—біз нес.

Акра мя та го, сё ле та ў Бе ла ру сі 
бу дзе сфар мі ра ва ны паў на вар тас ны 
ін сты тут ін фар ма цый ных па ся рэд ні-
каў, дзе элект рон ную па слу гу ААІС 
змо гуць за ка заць тыя, хто па ней кіх 
пры чы нах не мо жа зра біць гэ та з до-
му. Ад па вед ныя ра шэн ні пры ня ты на 
ўзроў ні Ука за Прэ зі дэн та і па ста но вы 
ўра да. Ро лі та кіх па ся рэд ні каў бу дуць 
вы кон ваць ад дзя лен ні Бел пош ты і 
сэр віс ныя цэнт ры Бел тэ ле ка ма. Яны 
бу дуць аказ ваць па слу гі на пад ста ве 
да га ва роў з НЦЭП. Бу дзе ство ра на 
маг чы масць на пад ста ве да ку мен та, 
які свед чыць асо бу, вы ка наць ад імя 
гра ма дзя ні на пэў ныя дзе ян ні і атры-
маць за ка за ную ім элект рон ную па слу-
гу. Гэ та да зво ліць да вес ці па слу гі да 
лю бых на се ле ных пунк таў кра і ны.

Спе цы я ліс ты так са ма сцвяр джа-
юць, што раз віц цё адзі на га пар та ла 
да зво ліць спрас ціць не толь кі тэх ніч-
нае ін фар ма цый нае ўза е ма дзе ян не, 
але і юры дыч нае афарм лен не пра да-
стаў лен ня ін фар ма цыі. Гэ та асаб лі ва 
ак ту аль на для буй ных ар га ні за цый, 
якім да во дзіц ца па ста ян на ўза е ма-
дзей ні чаць са шмат лі кі мі дзярж ор га-
на мі. Не аб ход насць мець мност ва да-
га ва роў з мі ніс тэр ства мі і ве дам ства мі 
ця пер знік не. У спа жыў ца ін фар ма цыі 
бу дзе адзін да га вор — з На цы я наль-
ным цэнт рам элект рон ных па слуг.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Элект рон ны ўрадЭлект рон ны ўрад  ��

СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ СУ ЧАС НЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ 
СУ ПРАЦЬ БЮ РА КРА ТЫІСУ ПРАЦЬ БЮ РА КРА ТЫІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мін жыл ка мун гас так са ма іні цы юе зні жэн не на 50% ста-
вак па да тку на зда бы чу і эка ла гіч на га па да тку пры рэа лі-
за цыі па слуг во да за бес пя чэн ня і во да ад вя дзен ня на сель-
ніц тву. Пры няц це па ні жаль на га ка э фі цы ен та да ста вак па-
да тку на не ру хо масць, зя мель на га і эка ла гіч на га па дат каў 
да зво ліць зні зіць цэн нік ва ды яшчэ на 120 руб лёў. Пра па-
ну ец ца так са ма за цвер дзіць (тэр мі нам на 1 год) аб грун та-
ва ны нар ма тыў страт і ня ўлі ча ных рас хо даў ва ды з сіс тэ мы 
ка му наль на га во да за бес пя чэн ня, што бу дзе сты му ля ваць іх 
зні жэн не. Ка лі па мен шыць та кія стра ты во да за бес пя чэн ня 
з ця пе раш ніх 21% да 15%, то гэ та мо жа даць яшчэ ка ля 54 
руб лёў эка но міі ў струк ту ры са бе кош ту.

На га даю, што сён ня ўзро вень кам пен са цыі на сель-
ніц твам вы дат каў на ака зан не па слуг па во да за бес пя-
чэн ні і во да ад вя дзен ні скла дае ка ля 20%. Пра па на ва ныя 
за ха ды па вы сяць гэ ты па каз чык на 4%, а са бе кошт у 
струк ту ры мі ніс тэр ства мо жа зні зіц ца на 15% па па слу зе 
во да за бес пя чэн ня і на 14,8% — па во да ад вя дзен ні. А гэ та 
шлях да зні жэн ня бюд жэт на га суб сі да ван ня.

Экс пер ты га лі ны ад зна чы лі, што што год ар га ні за цы я мі 
ЖКГ рэа лі зу ец ца на сель ніц тву і ін шым спа жыў цам ка ля 500 
млн ку ба мет раў ва ды, а ў ся рэд нім гэ та скла дае 1,5 млн «ку-
боў» за су ткі, дзе толь кі на сель ніц тву — ка ля 1 млн за су ткі. 
Уся го ў сіс тэ ме мі ніс тэр ства на ліч ва ец ца 136 ар га ні за цый, 
якія аказ ва юць па слу гі па во да за бес пя чэн ні і во да ад вя дзен-
ні, з якіх 18% з'яў ля юц ца са ма стой ны мі, а 82% — комп лекс-
ны мі ар га ні за цы я мі ЖКГ. Пры гэ тым 66% ва ды ад пус ка ец ца 
ме на ві та са ма стой ны мі ар га ні за цы я мі, якія функ цы я ну юць у 
Мін ску, аб лас ных цэнт рах і буй ных га ра дах кра і ны.

Па сіс тэ ме во да за бес пя чэн ня са бе кошт 1 ку ба мет-
ра ва ды ў ся рэд нім па краіне скла дае 5017 руб лёў. У 
струк ту ры са бе кош ту 22,7% (1140 руб лёў) зай ма юць 

вы дат кі на апла ту пра цы. Вы со кая тут до ля вы дат каў і на 
элект ра энер гію — 20,2% (больш за 1 ты ся чу), на амар-
ты за цыю — ка ля 15% (766,5 руб ля), на ка пі таль ны і бя-
гу чы ра мон ты асноў ных срод каў, ава рый на-ад наў лен чыя 
ра бо ты — 10% (500 руб лёў). Пад лі ча на, што са бе кошт 
ку ба мет ра сцё каў скла дае 3984 руб лі, а струк ту ра вы дат-
каў прак тыч на тая ж, як і па во да за бес пя чэн ні.

Усе гэ тыя пра па но вы раз гля да лі ся на па ся джэн ні ра-
бо чай гру пы па вы ву чэн ні праб лем ных пы тан няў у жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар цы, якую ўзна чаль вае стар-
шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Аляк сандр 
ЯКАБ СОН. Кі раў нік гру пы вы ка заў дум ку, што пра па-
но вы Мін жыл ка мун га са не аб ход на ста ран на пра ана лі-
за ваць на між ве да мас ным уз роў ні, бо ёсць мер ка ван ні 
«за» і «су праць».

«Мі ніс тэр ства ЖКГ пра па нуе знай сці кам пра міс нае 
ра шэн не па мно гіх прын цы по вых па зі цы ях, якія ўплы ва-
юць на кошт вы дат каў, у мэ тах іх зні жэн ня, — ад зна чыў 
на па ся джэн ні ві цэ-прэм' ер Ана толь КА ЛІ НІН. — Фак-
тыч на гэ та но вая эка на міч ная ма дэль, якую яшчэ не аб-
ход на да пра цоў ваць. Та му пры маць кан чат ко выя ра шэн ні 
ў сфе ры ЖКГ трэ ба з улі кам та го, як яны ада б'юц ца не 
толь кі на са бе кош це, але і на якас ці па слуг».

Сяр гей КУР КАЧ.

СА БЕ КОШТ ВА ДЫ І ВО ДА АД ВЯ ДЗЕН НЯ 
ЗНІ ЗЯЦЬ НА 15%?

ДЗЕНЬ АД ЧЫ НЕ НЫХ ДЗВЯ РЭЙ: 
ЧА КА ЕМ ГАС ЦЕЙ

Лю бы ах вот ны змо жа на ве даць 28 лю та га ад дзя лен ні 
дзён на га зна хо джан ня для ін ва лі даў і па жы лых лю-
дзей тэ ры та ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва Мінск ага ра ё на, што мес ціц-
ца ў За слаўі. Ме на ві та тут аб 11 га дзі не па чы на ец ца 
ме ра пры ем ства «Дзень ад чы не ных дзвя рэй — мы 
ча ка ем гас цей».

Як ад зна чы лі ў Ка мі тэ це па пра цы, за ня тас ці і са цы яль-
най аба ро не Мінск ага абл вы кан ка ма, гра ма дзя не змо гуць 
азна ё міц ца з па слу га мі, якія тут пра па ноў ва юц ца. Для гас-
цей пла ну юц ца так са ма эк скур сія па ад дзя лен нях цэнт ра, 
май стар-кла сы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У КІ НА ТЭ АТР — НОЧ ЧУ
У Ма гі лё ве ха пае ама та раў, згод ных гля дзець філь мы 
на ват да ра ні цы.

Пер шыя нач ныя кі на пра гля ды ад бы лі ся яшчэ ле тась. «Па-
слу га ад ра зу ме ла вя лі кі пос пех, — ад зна чы ла вя ду чы ме та-
дыст ма гі лёў ска га «Кі на ві дэа пра ка та» Да р'я Лі сі чык. — Квіт-
кі, про даж якіх па чы на ец ца за два тыд ні да ме ра пры ем ства, 
цал кам ра зы хо дзяц ца ў пер шыя ж дні».

У рам ках пра ек та «Ноч вя лі ка га кі но» ў кі на тэ ат ры «Чыр-
во ная зор ка» ад бу дзец ца ад ра зу не каль кі прэм' ер гэ та га 
го да: пеп лум «300 спар тан цаў: Роск віт ім пе рыі», ба я вік «Пра-
га хут ка сці» і ка ме дыя «Лёг кі на ўспа мін». Кі на гле да чоў ча-
ка юць за баў ляль ныя гуль ні, фо та се сіі, а пад час пе ра пын ку 
па між се ан са мі ад бу дзец ца ро зыг рыш іPad Mіnі і па езд кі на 
два іх у Ры гу.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА ВЫ ША ЮЦ ЦА ЦЭ НЫ НА МА ЛА КО 
І МА ЛОЧ НЫЯ ПРА ДУК ТЫ

З сён няш ня га дня ў кра і не па вы ша юц ца цэ ны на вы-
со ка тлус тыя ві ды ма ла ка, ке фі ру, смя та ны, тва ра гу, а 
так са ма на ма лоч ныя пра дук ты са сма ка вы мі да баў-
ка мі і на паў няль ні ка мі.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства эка но-
мі кі №10 ад 14 лю та га, якое афі цый на апуб лі ка ва на на 
На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле. Згод на з да-
ку мен там, ма ла ка пе ра пра цоў чым ар га ні за цы ям да зва ля-
ец ца па вя лі чыць ад пуск ныя цэ ны на вы со ка тлус тыя ві ды 
ма ла ка, ке фі ру, смя та ны, тва ра гу, а так са ма на гэ тыя ж 
ма лоч ныя пра дук ты са сма ка вы мі да баў ка мі і на паў няль ні-
ка мі на 5 пра цэн таў. Пры гэ тым для па вы шэн ня за ці каў ле-
нас ці вы твор цаў у па ве лі чэн ні вы пус ку ніз ка тлус тых ві даў 
ма лоч ных пра дук таў, а так са ма ма лоч ных пра дук таў без 
сма ка вых да ба вак і на паў няль ні каў Мі нэ ка но мі кі да ло да-
звол па вя лі чыць на 7 пра цэн таў гра ніч ныя мак сі маль ныя 
ад пуск ныя цэ ны на ма ла ко ка ро ві на па стэ ры за ва нае і ке-
фір тлус тас цю да 3,5 пра цэн та, смя та ну тлус тас цю да 25 
пра цэн таў, тва рог тлус тас цю да 9 пра цэн таў без сма ка вых 
да ба вак і на паў няль ні каў.

Са ма па ста но ва пры ня та з улі кам пра па ноў Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня ў мэ тах кам пен са цыі па-
да ра жан ня ма лоч най сы ра ві ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СТУ ДЭНТ, ЯКІ ЗА СТРЭ ЛІЎ СЯ Ў ЦІ РЫ, 
МЕЎ ПСІ ХІЧ НАЕ РАС СТРОЙ СТВА

Цэнт раль ны ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та за-
вяр шыў пра вер ку па фак це смер ці дру га курс ні ка 
Ін сты ту та прад пры маль ніц тва і пар ла мен та рыз му. 
Ма ла ды ча ла век вы стра ліў са бе ў га ла ву на ва чах 
ін струк та ра ад на го са ста ліч ных ці раў уве ча ры 17 
снеж ня.

Згод на з па смя рот най псі хо ла га-псі хі ят рыч най экс пер-
ты зай, ва ўра джэн ца Го мель скай воб лас ці на мо мант лё-
са вы зна чаль на га вы стра лу бы ло «псі хіч нае рас строй ства, 
якое су пра ва джа ец ца ідэ я мі і дзе ян ня мі, на кі ра ва ны мі на 
са ма губ ства». Фак таў, якія б указ ва лі на тое, што сту дэн та 
за бі лі, след чыя не вы яві лі. Та му, у ад па вед нас ці з Кры мі-
наль на-пра цэ су аль ным ко дэк сам, у за вя дзен ні кры мі наль-
най спра вы ад моў ле на. Ра зам з тым ва ўпраў лен ні След-
ча га ка мі тэ та па Мін ску па ве да мі лі, што «ў ста ліч ным ці ры 
не на леж на ар га ні за ва ны кант роль на-пра пуск ны рэ жым». 
Гэ та і па спры я ла та му, што зда ры ла ся тра ге дыя. Ад мі ніст-
ра цыя ўста но вы ў блі жэй шы час па він на лік ві да ваць усе 
не да хо пы.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

АД МЕ НЕ НЫ АЎ ТО БУ СЫ 
ДА КІ Е ВА

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «Мінск транс» па ве да мі ла 
аб пры пы нен ні ру ху аў то бу саў на Кі еў.

Га вор ка ідзе пра марш ру ты Мінск — Кі еў (Ача каў) на 
рэй сы ад праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 18.30, 
ад АВ «Ус ход ні» ў 18.50 па аў то рках, чац вяр гах, пят ні цах, 
су бо тах і ня дзе лях (з Чар ні га ва ў 23.50 па се ра дах, пят ні цах, 
су бо тах, ня дзе лях і па ня дзел ках); Мінск — Кі еў на рэй сы 
ад праў лен нем з Мін ска ад АВ «Цэнт раль ны» ў 23.20, ад 
АВ «Ус ход ні» ў 23.45 па пят ні цах (з Чар ні га ва ў 16.10 — па 
су бо тах).

Аб' яў ле на, што рух аў то бу саў пры пы не ны з 25 лю та га. 
Да гэ туль бы ла ін фар ма цыя, што з 19 лю та га рух па гэ тых 
марш ру тах ча со ва бу дзе ажыццяўляецца да та рыф на га 
«Чар ні гаў АВ».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Учо ра ўдзень пры клад на ў 
14.40 быў спы не ны рух на 
абедз вюх лі ні ях ста ліч на га 
мет ро. Па са жы раў па пра сі лі 
па кі нуць стан цыі і да мес ца 
пры зна чэн ня да бі рац ца на зем-
ным транс пар там.
Па ін фар ма цыі кі раў ніц тва Мінс-

к ага мет ра па лі тэ на, рух спы ні лі па 
рас па ра джэн ні ўпраў лен ня ўнут ра-
ных спраў па ахо ве мет ра па лі тэ на. 
Паз ней з'я ві лі ся тлу ма чэн ні ад га-
лоў на га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Мін гар вы кан ка ма.

— Па сту пі ла ін фар ма цыя, што на 
не ка то рых стан цы ях мет ро мо гуць 
зна хо дзіц ца па да зро ныя прад ме ты. 
У мэ тах апе ра тыў на га аб сле да ван ня 

тэ ры то рыі бы ло пры ня та ра шэн не аб 
за крыц ці стан цый для пра вя дзен ня 
пра фі лак тыч ных ра бот, — па ве да міў 
у ад ной з са цы яль ных се так прэс-
сак ра тар ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
Аляк сандр Лас тоў скі.

Па са жы ры з мет ро до сыць хут-
ка за поў ні лі пры пын кі на зем на га 
транс пар ту. У аў то бу сы, што еха лі 
па пра спек це Не за леж нас ці, бы ло 
не ўціс нуц ца. Дзярж прад пры ем ства 
«Мінск т ранс» апе ра тыў на вы дзе лі-
ла да дат ко вы транс парт. Тым ча сам 
лю дзі ў са цы яль ных сет ках ак тыў на 
«по сці лі» фо та шмат лі кіх гра ма дзян, 
што ста я лі ў ча кан ні транс пар ту і аб-
мяр коў ва лі, ка лі ж на рэш це да зво-
ляць ка рыс тац ца мет ро.

На пы тан не ка рэс пан дэн та «Звяз-
ды» аб тым, коль кі стан цый уда ло-
ся пра ве рыць на на яў насць па да-
зро ных прад ме таў за пры бліз на 
тры га дзі ны пас ля спы нен ня мет ро, 
Аляк сандр Лас тоў скі ад ка заў, што 
па куль та кой ін фар ма цыі ня ма. Але 
ка ля 17.43 ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
праінфармавала, што мет ро ад на ві-
ла сваю ра бо ту.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
P.S. Як не ўза ба ве па ве да мі ла 

БЕЛ ТА са спа сыл кай на ін фар ма-
цыю, агу ча ную ў эфі ры тэ ле ка на ла 
АНТ, ра бо ту мет ро па ра лі за ваў тэ-
ле фон ны тэ ра рыст, яко га ўжо за-
тры ма лі

�

Спы нен неСпы нен не  ��

ЧА МУ «ЗА ЦІХ ЛА» СТА ЛІЧ НАЯ ПАД ЗЕМ КА?


