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Ар га ні за цы я мі ўсіх фор маў улас нас ці ў сту-
дзе ні-лю тым бы ло па бу да ва на 9,2 ты ся чы но-
вых ква тэр, што амаль на 2 ты ся чы жы лых па-
мяш кан няў больш, чым за ад па вед ны пе ры яд 
ле тась, па ве да мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

Та кім чы нам, сё ле та бы ло ўве дзе на ў экс плу а-
та цыю 754,1 ты ся чы квад рат ных мет раў агуль най 
пло шчы жыл ля, што скла дае 15,1% да пра ду гле джа-
на га за дан ня на год і 117,4% да ле таш ня га ўзроў-
ню. Спе цы я ліс та мі пад лі ча на, што на бу даў ніц тва 
жыл ля вы ка ры ста ны 4 трлн руб лёў ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал, або ка ля 20% да агуль на га аб' ёму 
ін вес ты цый.

Для гра ма дзян, якія ста яць на ўлі ку ма ю чых па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс-
плу а та цыю 384,7 ты ся чы квад рат ных мет раў жыл ля. 
У па раў на нні з та кім пе ры я дам ле тась, сё ле та ўвод у 
экс плу а та цыю жыл ля для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян 
па вя лі чыў ся на 22,6 ты ся чы квад рат ных мет раў. 
Экс пер ты Бел ста та ад зна ча юць, што за пер шыя 
два ме ся цы го да лі да рам бу даў ніц тва жыл ля з'яў-
ля ец ца ста лі ца, дзе бы ло ўзве дзе на 180,9 ты ся чы 
квад рат ных мет раў, по тым ідзе Мін ская воб ласць 

(149,3 ты ся чы кв. м), Брэсц кая (147,6), Го мель ская 
(107,5), Гро дзен ская (83,1), Ві цеб ская (44,3) і Ма гі-
лёў ская (41,5).

З вы ка ры стан нем дзяр жаў най пад трым кі для чар-
га ві коў бы ло па бу да ва на 306,6 ты ся чы квад рат ных 
мет раў, а ў шмат ква тэр ных жы лых да мах у га ра дах 
— 271,4 ты ся чы «квад ра таў». У сель скіх на се ле-
ных пунк тах уве дзе на ў экс плу а та цыю 160,1 ты ся чы 
квад рат ных мет раў агуль най пло шчы жыл ля, або 
21,2% ад агуль на га ўво ду па кра і не.

Сяр гей КУР КАЧ
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ЗА ДВА МЕ СЯ ЦЫ — 
ПЛЮС 17%

ДА ХО ДЫ ПА ДЭ ПА ЗІ ТАХ «ПАД РЭ ЗА ЛІ»
Бе ла рус банк з 18 са ка ві ка вы зна чае но выя пра цэнт ныя стаў кі 
па тэр мі но вых бан каў скіх укла дах у бе ла рус кіх руб лях, па ве-
да мі лі рэ дак цыі ў прэс-служ бе бан ка.

Ця пер пры афарм лен ні ўкла ду «Пры яры тэт» клі ент мо жа раз ліч-
ваць на да ход у па ме ры 40% га да вых, па дэ па зі це «Га ран та ва ны 
да ход» тэр мі нам на 15 дзён — у па ме ры 29% га да вых, а тэр мі нам 
на 35 дзён — у па ме ры 38% га да вых. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
па ра ней пры ня тых та кіх укла дах но вы па мер пра цэнт най стаў кі пры-
мя ня ец ца з да ты аў та ма тыч на га пе ра за клю чэн ня на но вы тэр мін. 
Па ўкла дах «Ін тэр нэт-дэ па зіт-Прэ зент» асноў ны да ход зро біц ца ў 
па ме ры 39% га да вых, «Ча ты ры се зо ны» — 40%, а «Ін тэр нэт-дэ па-
зіт» — у па ме ры 42% га да вых.

Акра мя та го, з 18 са ка ві ка пра цэнт ная стаў ка па но вых ашчад ных 
сер ты фі ка тах з тэр мі нам аба ра чэн ня 1 ме сяц вы зна ча на ў па ме ры 
39% га да вых, а на 2 ме ся цы — 40% га да вых. Для эка но мі кі зні жэн не 
да ход нас ці па дэ па зі тах — бяс спрэч ны плюс. Ця пер бу дзем ча каць 
зні жэн ня бан каў скіх «апе ты таў» і па крэ ды тах...

МЯ СА ДА РА ЖЭЕ
У Бе ла ру сі ў ся рэд нім на 5% па вы ша ны мак сі маль ныя ад-
пуск ныя цэ ны на яла ві чы ну і сві ні ну. Аб гэ тым га во рыц ца ў 
па ста но ве Мі ніс тэр ства эка но мі кі № 20, якая апуб лі ка ва на 
19 са ка ві ка на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Та кім чы нам, гра ніч ная мак сі маль ная ад пуск ная ца на за кі ла грам 
яла ві чы ны (у паў ту шах і чвэрт ках) па вя ліч ва ец ца на 1585 руб лёў 
да 33 279 руб лёў. Мак сі маль ная ца на за кі ла грам сві ні ны (у ту шах і 
паў ту шах) пер шай і дру гой ка тэ го рыі і буй на ка вал ка вы мя са кос ны 
паў фаб ры кат у вы гля дзе ад ру боў са сві ні ны скла дзе 31 920 руб лёў, 
трэ цяй ка тэ го рыі — 29 814 руб лёў.

На га даем, што яла ві чы на і сві ні на ўва хо дзяць у пе ра лік са цы-
яль на знач ных та ва раў, цэ ны на якія рэ гу люе дзяр жа ва. Апош ні 
раз гра ніч ныя мак сі маль ныя ад пуск ныя цэ ны на мя са пад вы ша лі ся 
ў каст рыч ні ку 2012 го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

МТС: ЛІ ДАР СТВА Ў ІН ТА РЭ САХ КЛІ ЕН ТАЎ
Коль касць аба не нтаў апе ра та ра ма біль най су вя зі «МТС» па-
вя лі чы ла ся за 2013 год да 5 млн 390 ты сяч. Та кім чы нам, 
МТС пра цяг вае ўтрым лі ваць у кра і не лі дар ства па коль кас ці 
аба ненц кай ба зы. Асноў ны пры рост клі ен таў быў за фік са-
ва ны ў сег мен це ка рыс таль ні каў ма біль на га ін тэр нэ ту — да 
1,36 млн, што на 50% пе ра вы шае па каз чык па пя рэд ня га го да. 
А ся рэд ня ме сяч ныя вы дат кі аба не нтаў МТС на па слу гі су вя зі 
скла лі 52,5 ты ся чы руб лёў.

Ле тась апе ра тар ма біль най су вя зі пра цяг ваў уклад ваць срод кі ва 
ўдас ка на лен не інф ра струк ту ры. Так, на раз віц цё ўлас най сет кі і те-
лэ ка му ні ка цый най га лі ны бы ло на кі ра ва на 355 міль яр даў бе ла рус кіх 
руб лёў (на 34% больш, чым го дам ра ней). Дзя ку ю чы ін вес ты цы ям 
МТС змог па вя лі чыць пра пуск ную здоль насць сет кі на 35%, а так-
са ма ўка ра ніў су час ныя ра шэн ні, якія па вы ша юць якасць па слуг. 
Ін вес ты цыі ў раз віц цё сет кі спры я лі рос ту спа жы ван ня ма біль на га 
ін тэр нэт-тра фі ку на 57% у па раў на нні з па каз чы кам 2012 го да. Да 
та го ж ле тась МТС за пус ціў тэх на ло гію HD Voіce, якая прын цы по ва 
змя няе якасць га ла са вых вы клі каў, па ляп ша ю чы гу чан не і раз бор-
лі васць маў лен ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АЎ ТО НЕ «НА БЕ ГА ЛА» ЛІШ НЯ ГА
Прад ста віў шы не праў дзі выя звест кі аб пра бе гу гру за ві ка, 
гра ма дзя нін ха цеў ухі ліц ца ад апла ты мыт ных збо раў.

Па ін фар ма цыі ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты Мін скай рэ гі я наль-
най мыт ні, «Та ё та» 2011 го да вы пус ку па сту пі ла ў ад рас ста ліч на га 
ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка. Пад час пра вер кі да ку мен таў 
вы свет лі ла ся, што ў гра фе «Пра бег аў та ма бі ля» ёсць штуч на ўне-
се ныя змя нен ні. Но вая ліч ба бы ла амаль у тры ра зы боль шай за 
са праўд ную. Гэ ты факт аў та ма тыч на зні жаў кошт аў та ма бі ля, лі чы, 
удвая, ад па вед на — змян шаў ся і па мер мыт ных пла ця жоў.

У вы ні ку ма шы ну, якая, па па пя рэд ніх ацэн ках, каш туе больш за 
570 міль ё наў руб лёў, кан фіс ка ва лі як прад мет ад мі ніст ра цый на га 
пра ва па ру шэн ня.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ПАД ПА ЛАМ СПРА БА ВАЎ «ЗА МЕС ЦІ СЛЯ ДЫ»
Вяр та ю чы ся да до му, жы хар ква тэ ры па ста ліч най ву лі цы 
Пан чан кі ўба чыў ад чы не ныя дзве ры, з якіх ішоў дым...

Пры быў шыя вы ра та валь ні кі лік ві да ва лі па жар, ад нак па шко джан-
ні ака за лі ся знач ны мі. Агле дзеў шы ся, па цяр пе лы за ўва жыў пра па жу 
не каль кіх ка лек цый ма нет, банк нот, ма рак, а так са ма ва лю ты на 
су му больш за 100 до ла раў. Апе ра тыў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 
Фрун зен ска га РУ УС хут ка вы свет лі лі не толь кі пры чы ну па жа ру, 
але і лі та раль на па «га ра чых сля дах» уста на ві лі ві на ва та га. Не дзе 
праз га дзі ну яго за тры ма лі, укра дзе нае кан фіс ка ва лі. Па сло вах 
23-га до ва га па да зра ва на га, пас ля кра дзя жу, каб «за мес ці» сля ды, 
ён вы ра шыў пад па ліць ква тэ ру. А каб усё атры ма ла ся, ад клю чыў 
па жар ны апа вя шчаль нік і ад крыў га за выя кан фор кі. На шчас це, ні хто 
не па цяр пеў. А пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі пры на леж насць за тры ма на га 
да здзяйс нен ня шэ ра гу ін шых зла чын стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КУ ДЫ СПЯ ШАЎ СЯ?
Тра гіч на аба рва ла ся жыц цё 25-га до ва га жы ха ра Іва на ва, 
трак та рыс та ад ной з мяс цо вых ар га ні за цый. Ён вы ехаў прос-
та на чы гу нач ны пе ра езд у ра ё не вёс кі Сні та ва, ка лі па пу цях 
ру хаў ся ды зель Брэст — Лу ні нец.

Як па ве да мі лі ў аб лас ным упраў лен ні ДАІ, сіг на лі за цыя на пе ра ез-
дзе бы ла спраў най і па пя рэдж ва ла аб ру ху цяг ні ка. Што пад штурх-
ну ла ма ла до га ча ла ве ка пад стаў ляць трак тар МТЗ пад цяг нік, ця пер 
спра бу юць вы свет ліць след чыя.

Удар быў та кой сі лы, што трак тар амаль што раз ля цеў ся на част-
кі. Ча ла век атры маў траў мы, ад якіх па мёр на мес цы. Ні ма шы ніст, 
ні па са жы ры ды зель на га цяг ні ка не па цяр пе лі. Рух быў ад ноў ле ны 
за 15 хві лін.

Яна СВЕ ТА ВА.

9 МІЛЬ Ё НАЎ 
ТОН ЗБОЖ ЖА ВЫХ

Гэ тую ліч бу жур на ліс там на зваў пер шы 
на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар-
кі і хар ча ван ня Ле а нід МА РЫ НІЧ: та кая 
коль касць са бра ных збож жа вых бу дзе 
маг чы май пры пра віль ным па ды хо дзе 
да ар га ні за цыі пра цы пад час па сяў ной. 
На яў ныя рэ сур сы да зва ля юць пра вес ці 
ўсе на леж ныя ра бо ты за 7—11 дзён у 
двух змен ным рэ жы ме. Але, як за ўва-
жыў пер шы на мес нік мі ніст ра, на прак-
ты цы гэ тыя тэр мі ны звы чай на рас-
цяг ва юц ца да 14—27 дзён з пры чы ны 
па ру шэн няў і не ра цы я наль на га вы ка-
ры стан ня тэх ні кі. У шэ ра гу рэ гі ё наў па-
сяў ная ўжо па ча ла ся, пры чым у лі да рах 
па аб' ёме вы ка на най пра цы зна хо дзіц ца 
Брэсц кая воб ласць.

Ся род га лоў ных праб лем сё лет няй кам-
па ніі Ле а нід Ма ры ніч вы лу чыў не да хоп у 
кад рах (да 39,8 ты ся чы ме ха ні за та раў бу-
дзе да лу ча на яшчэ 5,5 ты ся чы вы пуск ні коў 
ся рэд ніх спе цы яль ных уста ноў аду ка цыі, 
ра бот ні каў пра мыс ло вас ці і спе цы я ліс таў, 
за ня тых у ін шых сфе рах) і ня ста чу ўгна ен-
няў, асаб лі ва — мі не раль ных. Праб ле ма 
з мі не раль ны мі ўгна ен ня мі бу дзе кам пен-
са ва на з да па мо гай ар га ні кі: у боль шас-
ці рэ гі ё наў не да хо пу ў гэ тых угна ен нях не 
ад чу ва ец ца.

Пер шы на мес нік мі ніст ра так са ма вы ка заў 
за не па ко е насць ста нам пад рых тоў кі да па-
сяў ной у Ві цеб скай воб лас ці. Акра мя вы шэй-
на зва ных праб лем, іс нуе яшчэ ад на: у гэ тым 
рэ гі ё не за гі ну ла вя лі кая коль касць азі мых. У 
Верх ня дзвін скім, Мёр скім, Глы боц кім ра ё нах 
пра цэнт не ка то рых за гі ну лых куль тур да сяг-
нуў 95-100. Для вы ра шэн ня праб ле мы бу дуць 
пра ве дзе ны кан суль та цыі са спе цы я ліс та мі з 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Ле а-
нід Ма ры ніч не вы клю чыў ва ры ян та, пры якім 
збож жа выя куль ту ры ў гэ тых рэ гі ё нах бу дуць 
за мя няц ца ін шы мі ві да мі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ РАЗ МО ВА 
ПРЭ ЗІ ДЭН ТАЎ

18 са ка ві ка ве ча рам ад бы ла ся тэ ле фон ная раз-
мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі з Прэ зі дэн там Ра сіі, па-
ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін аб мер ка ва-
лі шэ раг ак ту аль ных пы тан няў, у тым лі ку аб мя ня лі ся 
дум ка мі ад нос на Укра і ны і сі ту а цыі, звя за най з пра вя-
дзен нем рэ фе рэн ду му ў Кры ме.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі так са ма асоб ныя пы-
тан ні па рад ку дня ма ю ча га ад быц ца ў кан цы кра са ві ка ў 
Мін ску Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та.

У ПОШУКУ ВАРЫЯНТАЎ
Бе ла русь не мо жа за ста вац ца без ува жнай да па-

дзей ва Укра і не, у тым лі ку да пра ве дзе на га ў Кры ме 
16 са ка ві ка рэ фе рэн ду му і пры ня та га па яго вы ні ках 
ра шэн ня аб ува хо джан ні Кры ма ў склад Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Пра гэ та га во рыц ца ў за яве Мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў на шай кра і ны, раз ме шча най на 
афі цый ным сай це ве дам ства.

«Бе ла русь, Ра сія і Укра і на з'яў ля юц ца брац кі мі дзяр-
жа ва мі, звя за ны мі агуль най шмат ве ка вой гіс то ры яй, 
— за ўва жае знеш не па лі тыч нае ве дам ства. — На су пя-
рэч нас цях, якія ўзні ка лі па між на шы мі кра і на мі, не ад-
на ра зо ва спра ба ва лі іг раць і вы ка рыс тоў ваць іх у сва іх 
мэ тах знеш нія сі лы».

Як ад зна ча ец ца ў за яве, ця пер асаб лі ва глы бо кую за-
не па ко е насць у Бе ла ру сі вы клі ка юць спро бы па лі ты каў, 
у са праўд нас ці да лё кіх ад па дзей, што ад бы ва юц ца ў 
рэ гі ё не, вы ра шаць, што доб ра, а што дрэн на для на шых 
сла вян скіх на ро даў. «З улі кам сён няш ніх рэа лій Рэс пуб-
лі ка Бе ла русь вы сту пае су праць ад на бо кай, прад узя тай 
ін тэр прэ та цыі прын цы паў між на род на га пра ва ва ўго ду 
геа па лі тыч ным ін та рэ сам, спроб за яў ляць аб уні каль нас-
ці ад ных між на род ных сі ту а цый і тэ ры то рый і іг на ра ваць 
ін шыя», — пад крэс лі лі ў мі ніс тэр стве.

Дып ла ма тыч нае ве дам ства так са ма за яў ляе, што Бе-
ла русь пры кла дзе ўсе маг чы мыя на ма ган ні для та го, каб 
вяр нуць ста сун кі па між Укра і най і Ра сі яй да ўзроў ню доб ра-
су сед скіх, да па маг чы знай сці ва ры ян ты ўрэ гу ля ван ня ўсіх 
су пя рэч нас цяў і не да пус каць сі ла во га су праць ста ян ня.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

А НА ТА КАХ, А НА ТА КАХ...
З 20 са ка ві ка ў кра і не стар туе се зон 

па ля ван ня на са мцоў глуш ца і це це ру-
ка. Доў жыц ца ён бу дзе да 30 кра са ві ка 
ў пе ры яд ча су з 3 да 9 га дзін.

— Да зво ле на па ля ван не з на раз ной 
па ляў ні чай збро яй з дуль най энер гі яй ку-
лі звыш 400 джоў ляў і глад ка стволь най 
па ляў ні чай збро яй з вы ка ры стан нем па-
тро наў са шро там, — па ве да міў «Звяз-
дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай 
аб лас ной ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту Ва дзім Ва ра бей. — На 
глуш ца да зво ле на па ля ван не збро е вым 
спо са бам на та ках з па ды хо ду і з за са ды, 
а на це це ру ка збро е вым спо са бам на та ках 
толь кі з за са ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Се зонСе зон  �� ІнавацыіІнавацыі  ��

СТВА ЛА ВЫМ КЛЕ ТКАМ АР ГА НІ ЗА ВА ЛІ... 
«ПА СКО РА НЫ РЭ ЖЫМ»

Бія фі зі кі фі зіч на га фа куль тэ та БДУ су мес на з фі зі ё ла га-
мі На цы я наль най ака дэ міі на вук рас пра ца ва лі тэх на ло гію, 
якая па ска рае пра цэс пе ра ўтва рэн ня ства ла вых кле так у 
ней ро ны. Ла ба ра тор ны ўзор устрой ства, якое вы ка рыс-
тоў ва ец ца для сты му ля цыі кле так, рас пра ца ва лі і вы ра бі лі 
на ву ко выя су пра цоў ні кі ла ба ра то рыі кле тач най ін жы не рыі 
і на на бія тэх на ло гій ка фед ры бія фі зі кі фіз фа ка БДУ.

Ана ла гаў тэх на ло гіі ў на шай кра і не не іс нуе. Экс пе ры-
мен таль нае ўстрой ства бія фі зі каў мае пры клад ны ха рак тар. 
Раз мо ва ідзе аб кле тач най тэ ра піі. Як вя до ма, з уз рос там 
коль касць ства ла вых кле так у ча ла ве ка змян ша ец ца, ад па-
вед на, зні жа юц ца і ад наў лен чыя маг чы мас ці яго ар га ніз ма. 
Бія фі зі кі ўста на ві лі, што на пра цэс вы рошч ван ня ства ла вых 
кле так уплы вае сты му ля цыя пе ра мен ным элект рыч ным по-
лем з вы зна ча ны мі па ра мет ра мі і амп лі ту дай.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


