
Пра фі цыт рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту Бе ла ру сі за сту дзень 
2014 го да склаў Br2,9 трлн, або 
5,8 пра цэн та ВУП.

Усе праб лем ныя да мы, бу-
даў ніц тва якіх ажыц цяў ля юць 
ар га ні за цыі, што ўва хо дзяць у 
сіс тэ му Мін бу дар хі тэк ту ры, бу-
дуць зда дзе ны ў экс плу а та цыю 
да чэр ве ня гэ та га го да.

Ча со ва вы кон ваць аба вяз-
кі стар шы ні кан цэр на «Бел лег -
п рам» у ад па вед нас ці з па ста но вай 
Саў мі на № 189 ад 3 са ка ві ка 2014 
го да бу дзе Вя ча слаў Мі ру сін.

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва-
рыст ва «Бе ла русь ка лій» вы клю ча-
ец ца са скла ду Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га кан цэр на па на фце і хі міі.

На бу даў ніц тве Бе ла рус кай 
АЭС у 2014 го дзе пла ну ец ца 
асво іць $470 млн, пры гэ тым 
бе ла рус кія бу даў ні кі вы ка на юць 
больш як 86 пра цэн таў аб' ёму 
ра бот, ас тат нія 13 пра цэн таў 
спе цы яль ных ра бот вы ка на юць 
ра сій скія ар га ні за цыі.
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Аляк сандр ЯКАБ СОН, 
стар шы ня Ка мі тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю:

«Не аб ход на скон чыць з за ву а лі-
ра ва ны мі пры піс ка мі ў вы дат-
ках на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. Кан чат ко вая мэ та — 
лік ві да цыя пе ра кры жа ва на га 
суб сі дзі ра ван ня і вы хад у перс-
пек ты ве на апла ту па слуг па 
са бе кош це. Гэ та га мож на бу дзе 
да маг чы ся пас ля та го, як вы-
дат кі на вы твор часць жыл лё-
ва-ка му наль ных па слуг бу дуць 
па збаў ле ны ад не ра цы я наль ных 
і не ўлас ці вых за трат. Не аб ход-
на ўста на віць кан крэт ны па ра-
дак рыт міч на га фі нан са ван ня 
ар га ні за цый ЖКГ па пла на-
ва-раз лі ко вых цэ нах. Ка лі трэ-
ба гэ тую пра па но ву пра пі саць 
пра мой нор май у пра ект ука-
за, зна чыць, пра пі шам. І вар та 
зра біць больш жорст кай ад каз-
насць за не вы ка нан не».
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РАЗ ВІЦ ЦЁ ПВТ 
ІДЗЕ ВЫ СО КІ МІ ТЭМ ПА МІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў Пар ку 
вы со кіх тэх на ло гій пад клю чыц ца да рас пра цоў кі пра ек та 
Між на род на га фі нан са ва га цэнт ра ў Мін ску. Та кую за да чу 
кі раў нік дзяр жа вы па ста віў 4 са ка ві ка, пры ма ю чы з дак-
ла дам ды рэк та ра Ад мі ніст ра цыі ПВТ Ва ле рыя Цап ка лу, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Пла ну ец ца, што Між на род ны фі нан са вы цэнтр раз мес ціц ца 
ў ра ё не аэ ра пор та Мінск-1. Як ад зна чыў Ва ле рый Цап ка ла, ця-
пер на зі ра ец ца тэн дэн цыя цес най ін тэ гра цыі ін тэр нэт-кам па ній з 
фі нан са вы мі ін сты ту та мі. Шы ро кае рас паў сюдж ван не атры ма лі 
элект рон ныя пла цеж ныя сіс тэ мы, пла цеж ныя да дат кі для ма-
біль ных тэ ле фо наў і ма біль ных тэр мі на лаў. Та му пры ства рэн ні 
Між на род на га фі нан са ва га цэнт ра не аб ход на ўліч ваць но выя 
тэн дэн цыі, што іс ну юць у фі нан са вай сфе ры, лі чыць Ва ле рый 
Цап ка ла. У гэ тай га лі не Парк вы со кіх тэх на ло гій, клі ен та мі яко га 
з'яў ля юц ца вя до мыя су свет ныя бан кі і кам па ніі, мае да стат ко вы 
во пыт і га то вы ака заць не аб ход нае са дзей ні чан не.

Кі раў ні ку дзяр жа вы да ло жа на аб вы ні ках ра бо ты Пар ку вы со-
кіх тэх на ло гій у 2013 го дзе. Па вод ле слоў Ва ле рыя Цап ка лы, год 
быў да во лі па спя хо вым, раз віц цё ПВТ іш ло вы со кі мі тэм па мі. Так, 
аб' ём вы руч кі ПВТ у мі ну лым го дзе склаў у эк ві ва лен це амаль 
$525 млн, з якіх 85 пра цэн таў пры па дае на экс парт. ПВТ ак тыў-
на вя дзе по шук но вых рын каў, но вых клі ен таў. Вы рас ла так са ма 
коль касць ра бот ні каў ПВТ: за 2013 год на 3 тыс. ча ла век, з якіх 
амаль 500 з'яў ля юц ца вы пуск ні ка мі бе ла рус кіх ВНУ. Пры гэ тым 
ПВТ і сам ак тыў на рых туе пер са нал.

Пра даў цы з Ка ма роў ска га рын ку 
ча ка юць ак тыў ных па куп ні коў, якія 
вось-вось з'я вяц ца ся род ры нач ных 
ра доў у по шу ках уся го не аб ход на-
га для свят ка ван ня на ды хо дзя ча га 
свя та. Які мі квет ка мі за па са юц ца за-
га дзя і коль кі да вя дзец ца па тра ціць 
на «ві та мі ны» для ся мей на га ста ла і 
ін шыя пры сма кі, па ці ка ві ла ся ка рэс-
пан дэнт ка «Звяз ды»...

...Для мно гіх са праўд ная пры кме та вяс-
ны — гэ та роз на ка ля ро выя цюль па ны. На 
Ка ма роў цы іх знай сці ня цяж ка. Па куп ні кі 
хо дзяць, пры гля да юц ца, але чэр гаў па куль 
ня ма. За ад ну квет ку пра даў цы про сяць 
17 ты сяч руб лёў. У бу ке це іх як мі ні мум 
дзе сяць, так што ве ра год ную су му вы дат каў пад-
лі чыць ня цяж ка.

— Вазь мі це гваз дзі кі, яны па дзе сяць ты сяч. І 
звы чай ныя, і Ша бо, — па рэ ка мен да ва ла кве тач-
ні ца.

Ці каў лю ся ў яе, ці не «за па са юц ца» яшчэ муж-
чы ны бу ке та мі. Як вя до ма, пе рад са мым свя там 
мож на пра вес ці ня ма ла ча су ў «квет ка вых» чэр-
гах.

— Па куль што зрэ за ныя квет кі не куп ля юць, 
толь кі за маў ля юць на пэў ны дзень, і ад ра зу шмат 
бу ке таў, — рас па вя ла жан чы на. — Я так зра-
зу ме ла, ка лег бу дуць він ша ваць. Ах вот на куп-
ля юць за га дзя квет кі ў ва зо нах. І пры го жа, і не 
за вя нуць.

Та кіх ва ры ян таў на Ка ма роў цы са праў ды мож-
на шмат. Квіт не ю чы кро кус абы дзец ца ў 40 ты сяч 
руб лёў, столь кі ж каш ту юць і фі ял кі. За кус цік па-
ка ё вай ру жы да вя дзец ца ад даць ад 45 да 85 ты сяч 

руб лёў (у за леж нас ці ад ве лі чы ні). У той час як 
ад на зрэ за ная ру жа з бе ла рус кай цяп лі цы бу дзе 
каш та ваць 30 ты сяч. Мож на на быць на ват лі лію 
ў гарш ку. За та кую квет ку да вя дзец ца ад даць 75 
ты сяч руб лёў.

На свя це па ві нен па на ваць лёг кі на строй, а на 
на кры тым з на го ды ста ле мно гія хо чуць ба чыць 
па бо лей са да ві ны і ага род ні ны. Пач нем з яб лы каў. 
Як ка жуць ка ма роў скія пра даў цы, яны ця пер вель мі 
смач ныя, аку рат «вы ле жа лі». Ка лі ве рыць цэн ні-
кам, дык знач ная част ка пра дук цыі — бе ла рус кая. 
На вы гляд яб лы кі бліс ку чыя і гла дзень кія, ні чым 
не гор шыя за за меж ныя з гі пер мар ке таў. За кі ло 
яб лы каў про сяць ад 8 да 13 ты сяч руб лёў. У бліз-
кім кош та вым сег мен це зна хо дзяц ца ба на ны (13-
14 ты сяч за кі ло). Каб па ла са вац ца апель сі на мі, 
рых туй це 14-25 ты сяч руб лёў (да ра жэй каш ту юць 
«чыр во ныя»), а за кі ло лі мо наў про сяць 
ад 24 да 25 ты сяч. 

Шпа цыр па Ка ма роў цыШпа цыр па Ка ма роў цы  ��

КВЕТ КІ «ПРА ЗА ПАС» 
І СПА КУС ЛІ ВЫЯ ТОР ЦІ КІ

У СВК «Ага рэ ві чы» (Ган ца віц кі ра ён) 
вось ужо амаль тры дзе ся ці год дзі мэ та-

на кі ра ва на раз ві ва юць ко не га доў лю. 
Ця пер гас па дар ка мае 70 ко ней. Пры 

іх да па мо зе апра цоў ва юц ца пры ся дзіб-
ныя ўчаст кі 250 пад вор каў, пад во зяцца 
кар мы на фер мы. У гас па дар цы пра цуе 

дзі ця ча-юнац кая кон наспар тыў ная 
шко ла, у якой зай ма юц ца не толь-

кі мяс цо выя хлоп цы і дзяўчаты, але і 
пры ез джыя з Ган ца віч і ін шых на се-

ле ных пунк таў ра ё на. Кон ні кі з «Ага-
рэ віч» удзель ні ча юць ва ўсіх знач ных 

кон наспар тыў ных спа бор ніц твах, 
якія пра хо дзяць у Бе ла ру сі.

На здым ку: Ан ге лі на Раб цэ віч і На стас ся 
Дой лід са сва ёй лю бі мі цай — ка бы лай Бар бі.

Пра гэ та ўчо ра па ве да міў 
жур на ліс там ге не раль ны ды-
рэк тар аб' яд нан ня «Бел па лі-
ва газ» Ле а нід РУ ДЗІН СКІ.

Ра зам з тым кі раў нік дзяр-
жаў най ар га ні за цыі ад зна чыў, 
што ў на шай кра і не не аб ход на 
лік ві да ваць пе ра кры жа ва нае 
суб сі да ван не апла ты на сель-
ніц твам га зу за кошт пра мыс-
ло вых прад пры ем стваў. Так, 
сё ле та ў сту дзе ні на сель ніц тва 
па кры ва ла толь кі 34% за трат 
прад пры ем стваў аб' яд нан ня па 
па стаў ках га зу. Ас тат нюю до лю 
вы дат каў па га зе для лю дзей 
кам пен са ва лі вя лі кі мі та ры фа мі 
ар га ні за цыі рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі. Для па мян шэн ня аб'-
ёмаў пе ра кры жа ва на га суб сі да-
ван ня ўве дзе на ін дэк са цыя кош-
ту га зу. Ме ха нізм та кой ін дэк-
са цыі з пер шых дзён са ка ві ка 
ўжо па вя лі чыў кошт пры род на га 
га зу для на сель ніц тва пры клад-
на на 1,8%.

Коль кі бу дзе каш та ваць газ 
для лю дзей на да лей? Дак лад-
най ліч бы ў спе цы я ліс таў па-
куль ня ма, бо яна за ле жыць і 

ад ца ны бла кіт на га па лі ва, па 
якой бу дзе ажыц цяў ля ц ца па-
стаў ка га зу ра сій скім бо кам у 
дру гім квар та ле го да. Да пер-
ша га кра са ві ка Бе ла русь бу-
дзе атрым лі ваць ра сій скі газ 
па кош це 182 до ла ры за ты-
ся чу «ку боў». На га даю, што 
ар га ні за цыі Поль шчы куп ля-
юць газ па 400 до ла раў, Літ вы 
і Лат віі па 450-600 до ла раў, 
а ў Шве цыі і Іта ліі — па 800 
до ла раў за ты ся чу ку біч ных 
мет раў.

Дру гой праб ле май па ліў на-
га сек та ра кра і ны з'яў ля юц ца 
даў гі за газ з бо ку пра мыс ло-
вых гі ган таў. Ле а нід Ру дзін-
скі ад зна чыў, што толь кі за 
пер шы ме сяц го да бе ла рус кія 
прад пры ем ствы за ві на ва ці-
лі ся «Бел па ліў га зу» 34 млн 
до ла раў за атры ма ныя энер-
га нось бі ты. Гэ ты доўг па раў-
наль на не вя лі кі, але за сму чае, 
што ў нас іс ну юць хра ніч ныя 
даў жні кі, лі чыць кі раў нік аб'-
яд нан ня. Па вод ле яго слоў, 
за газ не пла цяць шкло за вод 
«Нё ман» , за вод «Ві цязь», Ба-
ры саў скі крыш таль ны за вод, 

«Ба ры саў дрэў» і шэ раг ін шых 
прад пры ем стваў. Ся рэд ні па-
мер доў гу ў гэ тых прад пры ем-
стваў па чы на ец ца ад міль ё на 
до ла раў, а ў «Ві ця зя» — аж но 
ка ля 10 млн до ла раў.

Даў жні кі бы лі і ра ней, але 
ба ланс пла ця жоў заў сё ды вы-
раў ноў ваў ся за кошт та го, што 
хтось ці аплач ваў не толь кі бя-
гу чае спа жы ван не, але і вяр таў 
свае ра ней шыя па зы кі. Ад нак 
мі ну лы год стаў для га за ві коў 
свое асаб лі вым — свое ча со ва 
раз лі чы лі ся энер ге ты кі, але за-
ві на ва ці лі ся шкля ныя і цэ мен та-
выя за во ды.

Кі раў нік «Бел па лі ва га за» 
спа дзя ец ца, што ў блі жэй шыя 
10 дзён даў гі па га зе з бо ку буй-
ных спа жыў цоў пра мыс ло ва га 
сек та ра бу дуць па га ша ны. Гэ-
тае пы тан не ця пер зна хо дзіц-
ца на кант ро лі спе цы яль най 
ура да вай ка мі сіі. Па звест ках 
спе цы я ліс таў аб' яд нан ня «Бел-
па лі ва газ», усе ка тэ го рыі спа-
жыў цоў Бе ла ру сі ў год су мар на 
спа жы ва юць пры род на га га зу 
на 4,3 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

БЛА КІТ НАЕ ПА ЛІ ВА 
ПА ДА СТУП НАЙ ЦА НЕ

Іс тот на га па ве лі чэн ня та ры фаў на газ для на сель ніц тва сё ле та не пла ну ец ца

Сустрэчы ў Маскве
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 5 са ка ві ка пры ме 
ўдзел у па ся джэн ні Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ве та на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў у Маск ве. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У цэнт ры ўва гі бу дуць зна хо дзіц ца пы тан ні ства рэн ня Еў ра зій-
ска га эка на міч на га са ю за, які па ві нен па чаць функ цы я на ван не з 
1 сту дзе ня 2015 го да.

На зна ча ны новы на мес ні к 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
сва ім ука зам на зна чыў Ана то ля Лі са на мес-
ні кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, вы зва ліў шы яго ад па са ды па моч-
ні ка Прэ зі дэн та — га лоў на га ін спек та ра па 
Го мель скай воб лас ці,  па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ліс Ана толь Ва сіль е віч на ра дзіў ся ў 1958 го-
дзе. Скон чыў Бе ла рус кі ін сты тут ме ха ні за цыі 
сель скай гас па дар кі, Мін скі ін сты тут па лі та ло гіі і са цы яль на га 
кі ра ван ня КПБ.

У 1990—1996 га дах пра ца ваў на мес ні кам стар шы ні кал га са 
«Каст рыч нік» Гро дзен ска га ра ё на. З 1996 па 2005 год уз на чаль ваў 
На ва груд скі рай вы кан кам. З 2005 па 2007 год — на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па за ка на даў стве і су до ва-пра ва вых пы тан нях. Да 2009 
го да быў стар шы нёй Ма зыр ска га рай вы кан ка ма, за тым пра ца ваў 
на мес ні кам мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя. У лю тым 2013 го да на зна ча ны па моч ні кам Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі — га лоў ным ін спек та рам па Го мель скай воб лас ці.

Уз на га ро джа ны ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі».

Пры яры тэт ны на пра мак 
Дзя ку ю чы на ма ган ням лі да раў Кі тая і Бе ла ру сі, ста сун кі па між 
кра і на мі вый шлі на но вы ўзро вень раз віц ця. Асаб лі ва гэ та му 
са дзей ні ча ла пад пі сан не ў мі ну лым го дзе кі раў ні ка мі абедз-
вюх кра ін су мес най дэк ла ра цыі аб стра тэ гіч ным парт нёр стве. 
Гэ та ад зна чыў на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кі Чэн ГА ПІН на су стрэ чы з кі раў ні ком бе ла-
рус ка га дып ла ма тыч на га ве дам ства Ула дзі мі рам МА КЕ ЕМ.

Як па ве да міў спа дар Чэн Га пін, ён пры ехаў у Бе ла русь па 
да ру чэн ні ўра да.  «Асноў ная за да ча ма ёй ця пе раш няй па езд кі — 
аб мер ка ван не раз віц ця да лей ша га су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю», 
— да даў кі тай скі дып ла мат. Так са ма кі тай скі госць звяр нуў ува гу 
на тое, што пад час зі мо вых Алім пій скіх гуль няў у Со чы Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка і Стар шы ня Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі Сі Дзінь пін зноў су стрэ лі ся і аб мя ня лі ся дум ка мі па 
па глыб лен ні ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства.

У сваю чар гу мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі за явіў, што 
раз віц цё ста сун каў з Кі та ем — пры яры тэт ны на пра мак знеш няй 
па лі ты кі Бе ла ру сі. Гэ тая дзяр жа ва — клю ча вы парт нёр Бе ла ру сі 
ў азі яц кім рэ гі ё не. Згод на з ін фар ма цы яй На цы я наль на га ста-
тыс тыч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі, за 2013 год та ва ра зва рот на шай 
кра і ны з Кі та ем склаў больш за 3,3 міль яр да до ла раў ЗША.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ПУ ЦІН: НЕ АБ ХОД НАС ЦІ ЎВО ДЗІЦЬ 
ВОЙ СКІ ВА УКРА І НУ НЯ МА

Пра гэ та кі раў нік ра сій скай 
дзяр жа вы за явіў пад час прэс-
кан фе рэн цыі ў Но ва-Ага ро ве, 
якую ў пра мым эфі ры транс ля-
ваў тэ ле ка нал «Ра сія 24».

«З на го ды ўвя дзен ня вой-
скаў. Па куль та кой не аб ход-
нас ці ня ма», — ска заў Ула дзі-
мір Пу цін. «Але маг чы масць 
та кая ёсць», — да даў ён. Прэ-
зі дэнт Ра сіі так са ма пад крэс-
ліў, што ка лі ён пры ме ра шэн не аб увод зе вой скаў ва Укра і ну, 
то яно «бу дзе ле гі тым ным і цал кам ад па вед ным нор мам між-
на род на га пра ва». На дум ку прэ зі дэн та Ра сіі, зме на ўла ды ва 
Укра і не з'яў ля ец ца ан ты кан сты ту цый ным пе ра ва ро там і ўзбро-
е ным за хо пам ула ды. «Ацэн ка та го, што ад бы ло ся ў Кі е ве, ва 
Укра і не ў цэ лым, — мо жа быць толь кі ад на — гэ та ан ты кан-
сты ту цый ны пе ра ва рот і ўзбро е ны за хоп ула ды», — ска заў ён. 
Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што Вік тар Яну ко віч фак тыч на здаў 
ула ду ў кра і не. «Яну ко віч па ехаў на ме ра пры ем ства ў Хар каў, 
тут жа за ха пі лі і яго рэ зі дэн цыі, і бу ды нак ура да, за мест та го, 
каб вы ка наць тыя аба вя за цель ствы, пра якія да мо ві лі ся», — 
ад зна чыў ра сій скі прэ зі дэнт. Ула дзі мір Пу цін так са ма за явіў, 
што ма ты вы еў ра май да наў цаў яму зра зу ме лыя. «Я ра зу мею 
лю дзей на Май да не, хто да гэ та га ча су па тра буе не ра мон ту 

фа са да ўла ды, а кар ды наль ных змен», — ска заў ён, да даў-
шы, што ўкра ін цы «пры вык лі, што ад ных жу лі каў мя ня юць на 
ін шых жу лі каў і прай дзі све таў». «Прос ты му жык па ку та ваў і 
пры Мі ка лаі «Кры ва вым», і пры Куч му, і пры Юшчан ку, і пры 
Яну ко ві чы», — да даў прэ зі дэнт Ра сіі. На яго дум ку, пе ра ме ны 
ў рэс пуб лі ках бы ло га СССР па він ны пра хо дзіць стро га ў кан-
сты ту цый ных рам ках. «На пост са вец кай пра сто ры, дзе вель мі 
да лі кат ныя па лі тыч ныя кан струк цыі, вель мі сла бая эка но мі ка, 
трэ ба дзей ні чаць вы ключ на кан сты ту цый ным шля хам», — ска-
заў Ула дзі мір Пу цін.

РА СІЯ АД МЯ НІ ЛА ГА ЗА ВУЮ ЗНІЖ КУ 
ДЛЯ УКРА І НЫ

«Газп рам» з кра са ві ка гэ та га го да ад мя няе льго ты на па стаў-
ку га зу Укра і не. Пра гэ та за явіў стар шы ня праў лен ня ра сій ска га 
кан цэр на Аляк сей Мі лер. Па сло вах Мі ле ра, укра ін скі бок пра ін-
фар ма ваў «Газп рам», што 
не змо жа цал кам апла ціць 
лю таў скія па стаў кі. Акра мя 
та го, ле таш нюю га за вую 
за па зы ча насць Укра і на 
па га сі ла менш чым на па-
ло ву. Су куп ная за па зы ча-
насць Укра і ны па па стаў ках 
ра сій ска га па лі ва, як за явіў 
Мі лер, ця пер скла дае 1,529 
міль яр да до ла раў.

Калі сэрца 
метэазалежнае
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