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А КАК МЕНЯЕТСЯ ЦЕНА НА ГАЗ?
Постановлением Совета Министров №179 от 28 февраля 

2014 года  проиндексированы для населения субсидируемые 
государством цены на газ, а также установлена цена на услуги 
газоснабжения, обеспечивающая полное возмещение экономи-
чески обоснованных затрат на их оказание. 

Так, для квартир и домов с индивидуальными приборами 
учета расхода природного газа и отопительными приборами 
установлены следующие субсидируемые государством цены 
на природный газ: 530,3 рубля за 1 кубометр в отопительный 
период (было 520,9 руб.) и 1940,9 рубля за 1 кубометр в летний 
период (было 1906,6 руб.). Эти цены применяются при потре-
блении природного газа в календарном году в объеме до 3000 
куб. метров. Цена на услуги газоснабжения, обеспечивающая 
полное возмещение экономически обоснованных затрат на их 
оказание, установлена на уровне 2362 руб./куб. м.

Теперь стоит вспомнить о постановлении №52, принятом Со-
ветом Министров еще в январе прошлого года. В соответствии 
с этим постановлением при потреблении природного газа от 
3000 до 5500 куб. метров включительно – применяется цена 
на газ с повышающим коэффициентом 1,3. Очень важно, что 
цена с учетом коэффициента не может быть выше цены, обе-
спечивающей полное возмещение экономически обоснован-
ных затрат на оказание услуг газоснабжения. Таким образом, 
если в зимний период при потреблении газа во второй цено-
вой категории (от 3000 до 5500 куб. метров) цена составляет 
689,4 руб./куб. м (530,3*1,3=689,4) и она еще далека до макси-
мальной, то в летний период (1940,9*1,3=2523,2) потребители 
второй ценовой категории будут платить по ценам, обеспечи-
вающим полное возмещение экономически обоснованных 
затрат на оказание услуг газоснабжения, т.е. 2362 руб./куб. 
м. С  момента потребления природного газа свыше 5500 куб. 
метров применяется  цена на услуги газоснабжения, обеспечи-
вающая полное возмещение экономически обоснованных затрат 
на их оказание независимо от периода года (2362 руб./куб. м).

Решения о начале и окончании осенне-зимнего периода при-
нимают местные органы исполнительной власти. Границы ото-
пительного периода, указанные в решениях, служат основанием 
для смены тарифов газоснабжающими организациями.

Судя по складывающимся погодным условиям, летний период 
в этом году начнется с середины апреля (а в некоторых районах 
области «лето» уже успело простоять несколько дней). А это еще 
один повод задуматься об экономии.

Информация УП «МИНСКОБЛГАЗ»
УНП 10000877

«Хо чаш мі ру — рых туй ся да вай-
ны» — гэ тая ста ра жыт ная ла цін ская 
пры маў ка кі руе дзе ян ня мі су свет ных 
лі да раў у апош нія тыд ні. Упіс ва ец ца ў 
та кую ло гі ку і Бе ла русь.

Ка мень спа тык нен ня
Га лоў най ін фар ма цый най на го дай, 

ва кол якой раз горт ва лі ся між на род ныя 
па дзеі, на мі ну лым тыд ні за ста ва ла ся 
сі ту а цыя ва Укра і не. На блі жэн не прэ зі-
дэнц кіх вы ба раў і ня здоль насць ула ды 
вы ра шыць са мыя вост рыя праб ле мы 
гра мад ства спры я юць да лей шай дэ-
ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў рэ гі ё не. Ус ход 
і поў дзень кра і ны бун ту юць пад пра-
ра сій скі мі ло зун га мі, «Пра вы сек тар» 
па спра ба ваў аб вяс ціць на ступ ны этап 
рэ ва лю цыі на Май да не, урад вы му ша ны 
пры маць вель мі жорст кія ме ры эка но міі, 
якія вы клі ка юць ўсе агуль ную не за да-
во ле насць на сель ніц тва. Ад ны толь кі 
та ры фы на газ для гра ма дзян бу дуць 
па вя лі ча ны на 41%, што, на дум ку экс-
пер таў, мо жа спра ва ка ваць у кра і не 
«га лод ныя бун ты». Па ра лель на ідзе 
пра ца па па ве лі чэн ні пен сій на га ўзрос-
ту, ска ра чэн ні са цы яль ных вы плат, па-
ве лі чэн ні па ме ру аба вяз ко вых вы плат 
з бо ку на сель ніц тва.

Гэ тая па лі тыч ная і са цы яль на-эка-
на міч ная не ста біль насць Укра і ны пра-
цяг вае пра ва ка ваць знеш ніх гуль цоў 
на больш ак тыў ныя дзе ян ні ў рэ гі ё не. 
Ка лі Ра сія пас ля крым ска га сцэ на-
рыя па зі цы я нуе сваю ак тыў насць на 
паўд нё ва-за ход ніх ру бя жах вы ключ на 
як ву чэн ні, то ЗША і кра і ны НА ТА ад-
кры та за яў ля юць, што на рошч ван не іх 

ва ен най пры сут нас ці ў Пры бал ты цы, 
Чор ным мо ры, а так са ма ў перс пек-
ты ве — у Поль шчы, Ру мы ніі і ін шых 
кра і нах вы клі ка на імк нен нем ства-
рыць про ці ва гу «ва ен най па гро зе з 
бо ку Маск вы».

Ра зам з тым глы бо кая эка на міч-
ная ўза е ма за леж насць Ра сіі, Еў ро-
пы і ЗША не да зва ля юць кан флік ту 
пры няць не кант ра ля ва ны ха рак тар. 
Вы сту пы па лі ты каў на мі ну лым тыд ні 
доб ра па ка за лі, што ба кі не га то вы 
іс ці на іс тот ныя вы дат кі з-за Укра і ны. 
На ват мі ністр за меж ных спраў Гер ма-
ніі Франк-Валь тэр Штай нма ер за явіў, 
што Еў ра са юз па ві нен так змя ніць 
сваю знеш нюю па лі ты ку, каб не ста-
віць кра і ны рэ гі ё на пе рад вы ба рам «ці 
Еў ро па, ці Ра сія».

Ад нак яшчэ больш, чым жа дан не 
пра цяг ваць су пра цоў ніц тва з Маск вой, 
па зі цыі Еў ро пы і ЗША пад ры вае ад сут-
насць адзін ства мэ таў па між Бру сэ лем і 
Ва шынг то нам. Ка лі Еў ра са юз пра цяг вае 
на стой лі ва вы каз ваць га тоў насць вый сці 
на больш вы со кі ўзро вень ін тэ гра цыі з 
Укра і най, то для ЗША та кое ўзмац нен не 
Еў ро пы ўяў ляе сур' ёз ную па гро зу. Ме-
на ві та та му ў Еў ра са ю зе і на ват у НА ТА 
па нуе са праўд нае за сму чэн не, вы клі ка-
нае не га тоў нас цю Ва шынг то на сур' ёз-
на на рошч ваць ва ен ную пры сут насць 
у рэ гі ё не.

Гэ та не зна чыць, што рас па ча тае 
гла баль нае су праць ста ян не з'яў ля ец-
ца «не са праўд ным» ці бу дзе не вель мі 
ін тэн сіў ным. Прос та лі ніі па дзе лу ў ім 
пра хо дзяць больш скла да на, чым пры-
ня та ду маць.

Ура ды — на зме ну!
Сур' ёз насць но вай стра тэ гіч най сі ту-

а цыі ў поў най ме ры аца ніў та кі во пыт ны 
па лі тык, як прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур-
сул тан На за рба еў. На мі ну лым тыд ні ён 
ад пра віў у ад стаў ку ўрад Се ры ка Ахме-
та ва і пры зна чыў прэм' ер-мі ніст рам кра і-
ны бы ло га кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі прэ зі-
дэн та Ка ры ма Ма сі ма ва (на фота). 

Па ра лель на ад быў ся яшчэ шэ раг змен. 
Экс-прэм' ер Ахме таў быў пры зна ча ны мі-
ніст рам аба ро ны. Экс-мі ністр аба ро ны 
Адзіль бек Джак сы бе каў стаў дзяр жаў ным 
сак ра та ром Ка зах ста на. Кі раў ні ком ад мі-
ніст ра цыі прэ зі дэн та пры зна ча ны бы лы 
спі кер ніж няй па ла ты пар ла мен та Нур лан 
Ніг ма ту лін. Па са ду ві цэ-спі ке ра Ма жы лі са 
за ня ла дач ка Нур сул та на На за рба е ва Да-
ры га, якая так са ма ўзна ча лі ла пар ла менц-
кую фрак цыю кі ру ю чай пар тыі.

Прэ зі дэнт Ка зах ста на аб грун та-
ваў пры ня тыя ра шэн ні не аб ход нас цю 

ўзмац нен ня пра цы ор га наў дзяр жаў на-
га кі ра ван ня (і асаб лі ва — ура да) пе рад 
тва рам но вых па гроз, якія ўзні ка юць у 
ця пе раш няй сі ту а цыі. Моц ным бо кам 
но ва га прэм' е ра экс пер ты на зы ва юць 
яго здоль насць ад ноль ка ва па спя хо ва 
зна хо дзіць па ра зу мен не і з Ра сі яй, і з 
Кі та ем. Пры зна чэн не бы ло га прэм' е ра 
на па са ду мі ніст ра аба ро ны ўспры ма-
ец ца як спро ба ўзмац ніць гэ ты стра тэ-
гіч ны ўчас так пра цы дзяр жа вы. Пры ход 
на афі цый ную па лі тыч ную па са ду ста-
рэй шай дач кі Нур сул та на На за рба е ва 
ад люст роў вае імк нен не ка зах стан ска га 
лі да ра кан са лі да ваць па лі тыч ную элі ту 
для пра цы ва ўмо вах тур бу лент нас ці.

Да рэ чы, 4 кра са ві ка ў ад стаў ку быў ад-
праў ле ны і ўрад Ар ме ніі — кра і ны, якая зна-
хо дзіц ца на шля ху да ўступ лен ня ў Мыт ны 
са юз. Ак тыў на аб мяр коў ва юц ца перс пек-
ты вы ад стаў кі ўра да Дзміт рыя Мядз ве дзе-
ва і ў Ра сіі (зрэш ты, ужо не пер шы год).

Рэ ак цыя на на пру жан не
У Бе ла ру сі мі ну лы ты дзень быў ад-

зна ча ны ак тыў ным аб мер ка ван нем на 
вы шэй шым уз роў ні пы тан няў ва ен на-
пра мыс ло ва га і тэх на ла гіч на га раз віц-
ця кра і ны. Кі раў нік дзяр жа вы на ве даў 
ААТ «558 Авія цый ны ра монт ны за вод» 
у Ба ра на ві чах, су стрэў ся ў Мін ску з ві-
цэ-прэм' е рам ура да Ра сіі Дзміт ры ем Ра-
го зі ным і вы ка заў сваё ба чан не раз віц ця 
ай чын най на ву кі ў На цы я наль най ака дэ-
міі на вук Бе ла ру сі.

Тры га лоў ныя вы ні кі на зва ных па-
дзей:

— Бе ла русь вый дзе на вы твор часць 
улас на га са ма лё та ў ка а пе ра цыі з Ра-

сі яй і бу дзе да ма гац ца рэа лі за цыі пра-
ек та па бу даў ніц тве вер та лё та су мес на 
з укра ін скі мі ка ле га мі ў Ор шы. Акра мя 
та го, пе рад дзяр жаў ным ВПК па стаў-
ле на за да ча па ства рэн ні но вых ві даў 
бра ня тэх ні кі;

— Ве ра год ней за ўсё, бу дуць ак ты-
ві за ва ны ін тэ гра цый ныя пра ек ты з Ра-
сій скай Фе дэ ра цы яй у сфе ры ва ен на-
пра мыс ло ва га і ва ен на-тэх ніч на га су пра-
цоў ніц тва. Га вор ка ідзе пра ін тэ гра цыю 
«Пе лен га» і «Рас кос ма са», «Ін тэ гра ла» 
і «Рас элект ро ні кі», Мінск ага за во да ко-
ла вых ця га чоў і кам па ніі «РТ-Авто», якая 
ўва хо дзіць у кар па ра цыю «Рас тэх»;

— Бу дзе ад ноў ле ны ме ха нізм дзяр жаў-
на га за ка зу на на ву ко выя да сле да ван ні. 
Гэ та зна чыць, бу дзе зроб ле ны га лоў ны 
крок да ін тэ гра цыі на ву кі з вы твор час цю і 
пе ра тва рэн ня яе ў паў на вар тас ную част ку 
пра дук цый ных сіл гра мад ства.

Вя до ма, увя дзен не дзяр жаў на га 
за ка зу на на ву ко выя рас пра цоў кі мае 
не толь кі ва ен нае, але і ка мер цый нае 
зна чэн не. Ад нак, мяр ку ю чы па су свет-
ным во пы це, іль ві ную до лю ся рэд не- і 
доў га тэр мі но вых за ка заў на но выя тэх-
на ло гіі бу дзе да ваць ме на ві та ва ен на-
пра мыс ло вы комп лекс. Ін шы мі сло ва мі, 
Бе ла русь уліч вае іс ну ю чыя тэн дэн цыі да 
на рас тан ня геа па лі тыч най на пру жа нас-
ці як ва Ус ход няй Еў ро пе, так і ва ўсёй 
Еў ра зіі і ў ін шых рэ гі ё нах све ту. Вы ра-
ша ю чы за да чы ў сфе ры за бес пя чэн ня 
на цы я наль най бяс пе кі, Мінск раз ліч вае 
атры маць пры гэ тым і ста ноў чы эка на-
міч ны эфект.

Юрый ЦАРЫК

�

Вы ні кі тыд няВы ні кі тыд ня  ��

З УЛІКАМ СУСВЕТНЫХ ТЭНДЭНЦЫЙ

80 ма ла дых ін тэ ле кту а лаў са бра ла дру гая рэс-
пуб лі кан ская на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 
«Па ра дак-2015». Усе яны з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі 
бе ла рус кай пра гра мы па по шу ку, ад бо ры і на ву-
чан ні ма ла дых ана лі ты каў для ор га наў дзяр жаў-
на га кі ра ван ня «Ра зум ныя сет кі». Сло ган пра ек та 
— «Пра па літы ку не для кух ні і не для фо ру му».

Пра ект быў за пу шча ны па да ру чэн ні Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та ў каст рыч ні ку 2012 го да, а яго ар га ні за та ра мі 
вы сту пі лі Ін фар ма цый на-ана лі тыч ны цэнтр пры Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та, Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Рэс пуб лі кан скі 
ін сты тут вы шэй шай шко лы, БДУ і Мін скі дзяр жаў ны лінг-
віс тыч ны ўні вер сі тэт.

Як пры зна ец ца ды рэк тар Ін фар-
ма цый на-ана лі тыч на га цэнт ра Аляк-
сандр БА ЗА НАЎ, пер ша па чат ко ва 
яны раз ліч ва лі па да браць для ра бо ты 
ў цэнт ры ўся го не каль кі ма ла дых і та-
ле на ві тых ана лі ты каў: «Шчы ра ка жу-
чы, мы не ча ка лі, што ў нас у кра і не 
зной дзец ца столь кі ма ла дых лю дзей 
з не стан дарт ны мі, ці ка вы мі, маг чы ма, 
на ват і кры ху фан тас тыч ны мі, ідэ я мі, 
га то вых зай мац ца ана лі ты кай пра фе-
сій на, з прак тыч най ад да чай для Бе-
ла ру сі і для ся бе. Та му пра ект па чаў 
імк лі ва па шы рац ца...»

Ся род па тра ба ван няў да ах вот ні-
каў да лу чыц ца да пра ек та бы лі на яў насць ана лі тыч ных 
здоль нас цяў, шы ро кі па лі тыч ны кру га гляд і імк нен не 
ства раць ана лі тыч ны пра дукт для прак тыч на га вы ка-
ры стан ня ў ра бо це ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня. Між 
ін шым, кон курс у каст рыч ні ку 2012 го да склаў амаль 8 
ча ла век на мес ца.

— Для ма ла дых лю дзей важ на, што іх пра па но вы не 
пы ляц ца на па лі цах, што яны мо гуць прый сці са сва ім 
пунк там по гля ду, са сва ёй ідэ яй у гэ ты пра ект і быць 
па чу ты мі на са мым вы со кім уз роў ні, што яны мо гуць 
вес ці пра мы дыя лог з мі ніст ра мі, з ін шы мі ра бот ні ка мі 
дзяр жаў ных струк тур, пры во дзіць свае ар гу мен ты, дыс-
ку та ваць, — пад крэс лі вае на мес нік кі раў ні ка Ін фар ма-
цый на-ана лі тыч на га цэнт ра, ка ар ды на тар пра ек та 

«Ра зум ныя сет кі» Аляк сей МА ЦЭ ВІ ЛА. — «Па ра дак-
2015» — гэ та цыкл з пя ці на ву ко ва-прак тыч ных кан-
фе рэн цый, у хо дзе якіх бу дуць сфар му ля ва ны вы клі кі 
і ак ту аль ныя тэн дэн цыі, якія ўлі чаць пры пад рых тоў цы 
Пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі 
на 2016—2020 га ды.

Кан фе рэн цыя ўклю чае ча ты ры тэ ма тыч ныя па лі: гэ-
та ма дэр ні за цыя эка но мі кі Бе ла ру сі, ін фар ма ты за цыя і 
фар мі ра ван не ін фар ма цый на га гра мад ства ў Бе ла ру сі, 
дзяр жаў ная ма ла дзёж ная па літ ыка ў Бе ла ру сі, знеш няя 
па лі ты ка і ўдзел Бе ла ру сі ў гла ба лі за цый ных пра цэ сах.

Сён ня пад эгі дай пра ек та «Ра зум ныя сет кі» ство ра на 
ма ла дзёж ная «фаб ры ка дум кі», якая аб' яд ноў вае амаль 150 

ма ла дых ана лі ты каў ва ўзрос це да 35 га-
доў. Ся род за дач, які мі зай ма лі ся ўдзель ні кі 
«Ра зум ных се так», — рас пра цоў ка пра ек-
та Кан цэп цыі ма ла дзёж най кад ра вай па-
лі ты кі, пад рых тоў ка тэ зі саў Па слан ня Прэ-
зі дэн та бе ла рус ка му на ро ду і пар ла мен ту 
ў 2013 го дзе. За паў та ра го да іс на ван ня 
ан лайн-су пол кі ў са цы яль най сет цы «УКан-
так це» ма ла дыя ана лі ты кі пры ня лі ўдзел у 
аб мер ка ван ні амаль 80 ак ту аль ных тэм. 
Дзяр жаў ныя ор га ны раз гля да юць іх як ін тэ-
ле кту аль ны кад ра вы рэ зерв і за пра ша юць 
на ра бо ту най больш ак тыў ных удзель ні каў. 
Ана лі ты кі пра ек та ўжо пра цу юць у Ін фар-
ма цый на-ана лі тыч ным цэнт ры, у мі ніс тэр-
ствах эка но мі кі і аду ка цыі.

Удзел у кан фе рэн цыі ўзя лі аў та ры ін ды ві ду аль ных пра-
ек таў, якія ты чац ца па вы шэн ня эфек тыў нас ці кі ра ван ня 
дзяр жаў най улас нас цю, удас ка на лен ня нар ма тыў на-пра-
ва вой ба зы для ра бо ты біз не су, ін фар ма ты за цыі сіс тэ-
мы аду ка цыі, мер дзяр жаў най па лі ты кі ў да чы нен ні да 
ма ла дых сем' яў. На прык лад, пра ект сту дэнт кі Мінск ага 
дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та Да р'і Тры гу ба-
вай пры све ча ны да лу чэн ню Бе ла ру сі да «Ру ху су праць 
ня на віс ці ў ін тэр нэт-пра сто ры». Старт ма ла дзёж на му 
пра ек ту даў Са вет Еў ро пы. Над рэа лі за цы яй кам па ніі 
па ба раць бе з мо вай ня на віс ці ў ін тэр нэ це за ду ма лі ся і 
ма ла дыя бе ла ру сы...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Па за чар го вае стар шын ства ў 
Са друж нас ці пры ня ла на ся бе 
Бе ла русь. У лі ку пры яры тэ таў 
на шай кра і ны на гэ тай па са дзе 
ста не ўма ца ван не доб ра су сед-
скіх ста сун каў на пра сто ры 
СНД.

4 кра са ві ка ў Маск ве пра хо дзі ла 
па ся джэн не Са ве та мі ніст раў за меж-
ных спраў Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў.

Па ся джэн не ад кры ла ся пад стар-
шын ствам мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра МА КЕЯ. 
Пад час ме ра пры ем ства бы ло за пла-
на ва на раз гле дзець 20 пра ек таў 
да ку мен таў, якія рэг ла мен ту юць су-
пра цоў ніц тва кра ін у роз ных сфе рах. 
Бы лі ўхва ле ны пра ек ты ра шэн няў аб 
тым, каб 2016 год у СНД быў аб' яў ле-
ны Го дам аду ка цыі. Знач ную ўва гу мі-
ніст ры на да лі пы тан ням бяс пе кі. Бы ло 
вы ра ша на ака заць сіс тэм ную да па-
мо гу з бо ку Са друж нас ці Рэс пуб лі цы 
Та джы кі стан для ўзмац нен ня бяс пе кі 
на та джык ска-аф ган скай мя жы.

Як за явіў жур на ліс там Ула дзі мір 
Ма кей па вы ні ках па ся джэн ня, пад-
час су стрэ чы кі раў ні коў дып ла ма тыч-
ных ве дам стваў вя лі кая ўва га бы ла 
на да дзе на пы тан ню ажыц цяў лен ня 
стар шын ства ў Са друж нас ці ў 2014 
го дзе ў су вя зі з ня даў нім ра шэн нем 
Укра і ны.

«Бе ла русь ад но сіць ся бе да ак-
тыў ных удзель ні каў ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў на пост са вец кай пра сто-
ры, — пад крэс ліў мі ністр. — Та му 
мы па га дзі лі ся ўзяць на ся бе стар-
шын ства ў гэ тым го дзе і пра вес ці ў 
ся бе па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў 
ура даў у кан цы мая гэ та га го да, Са-
ве та кі раў ні коў дзяр жаў і Са ве та мі-
ніст раў за меж ных спраў — во сен ню 
гэ та га го да».

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру-
сі ад зна чыў, што, уз на чаль ва ю чы 
СНД дру гі год за пар, на ша кра і на 
бу дзе ка рыс тац ца ле таш ні мі на пра-
цоў ка мі Бе ла ру сі ў рам ках кан цэп-
цыі стар шын ства, а так са ма возь ме 
тыя на пра цоў кі, якія бы лі зроб ле ны 
ўкра ін скім бо кам пры пад рых тоў цы 

да стар шын ства ў СНД сё ле та. Бе-
ла русь мае на мер на даць вя лі кую 
ўва гу эка на міч на му вы мя рэн ню ў 
рам ках ін тэ гра цый ных пра цэ саў на 
пра сто ры СНД, а так са ма вы ка нан-
ню ад па вед на га Да га во ра аб зо не 
сва бод на га ганд лю.

«Ад ным з на шых га лоў ных пры-
яры тэ таў бу дзе са дзей ні чан не ўма-
ца ван ню доб ра су сед скіх ста сун каў 
на пра сто ры Са друж нас ці», — ак цэн-
та ваў ува гу Ула дзі мір Ма кей.

Ра ней на бры фін гу прэс-сак ра тар 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў на-
шай кра і ны Дзміт рый МІ РОН ЧЫК 
за явіў, што бе ла рус кі бок зро біць усё 
не аб ход нае, каб за бяс пе чыць спры-
яль ныя ўмо вы для пе ра моў па між 
Укра і най і Ра сі яй, ка лі яны вы бе руць 
Мінск для пра вя дзен ня гэ тай су стрэ-
чы. Тым не менш, як пад крэс ліў дып-
ла мат, ра шэн не аб пра вя дзен ні су-
стрэ чы на ле жыць пры няць, перш за 
ўсё, укра ін ска му і ра сій ска му ба кам.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

БЕ ЛА РУСЬ ЗНОЎ СТАР ШЫН СТВУЕ Ў СНД

Фаб ры ка дум кіФаб ры ка дум кі  �� «МАЗ ГА ВЫ ШТУРМ» 
МА ЛА ДЫХ АНА ЛІ ТЫ КАЎ

Ся род за дач, які мі 
зай ма лі ся ўдзель ні кі 
«Ра зум ных се так», — 
рас пра цоў ка пра ек та 
Кан цэп цыі ма ла дзёж най 
кад ра вай па лі ты кі, 
пад рых тоў ка тэ зі саў 
Па слан ня Прэ зі дэн та 
бе ла рус ка му на ро ду і 
пар ла мен ту ў 2013 го дзе. 

Ка лі па мя та е це са шко лы, 
у фі зі цы ёсць та кое па-
няц це... Яно вель мі доб ра 
ха рак та ры зуе ця пе раш ні 
стан ва лют на га рын ку.

На цы я наль ныя рэ гу ля та ры 
ні до ла ра, ні еў ра не мо гуць вы-
зна чыц ца, што дак лад на ра біць 
да лей, а та му кур сы гэ тых ва-
лют то пад ні ма юц ца, то апус-
ка юц ца ад нос на ад но ад на го. 
Ці ка васць вы клі кае сі ту а цыя 
на наф та вым рын ку і яе ўплыў 
на ва лю ты. Ры нак жы ве ў ча-
кан ні рэз ка га зні жэн ня і нер во-
ва ўспры мае роз ныя га лі но выя 
на ві ны. Я маю на ўва зе су стрэ-
чу аме ры кан ска га прэ зі дэн та 
з ка ра лём Са удаў скай Ара віі. 
Да ча го яны да мо ві лі ся, не вя-
до ма, але не ка то рыя экс пер ты 
лі чаць, што наф та выя санк цыі 
су праць Ра сіі араб ская кра і на 
мо жа пад тры маць. Акра мя та-
го, «пад коп ва юць» пад наф та-
вы ры нак і із ра іль скія ву чо ныя. 
Ня даў на пай шла па га лос ка аб 

тым, што яны ні бы та вы най шлі 
ней кую но вую вад касць, па 
сва іх якас цях вель мі па доб ную 
да наф ты, толь кі больш чыс-
тую. Ёсць за явы і аб тым, што 
вы твор часць та кой вад ка сці 
мо жа пры няць пра мыс ло выя 
маш та бы. Што ж, па ча ка ем.

А па куль што Ра сія ро біць 
свае «кро кі» — у да чы нен-
ні Укра і ны і Кры ма. Пер шай 
па вы сі лі з 1 кра са ві ка на 100 
до ла раў ца ну на газ. Апош ня-
му абя ца юць шмат лі кія льго-
ты і прэ фе рэн цыі. Ду маю, што 
на раз віц цё рэ гі ё на ня дрэн на 
паў плы вае ха ця б тое, што 
прэм' ер-мі ністр РФ Дзміт рый 
Мядз ве дзеў за явіў пад час 
ві зі ту на паў вост раў аб пад-
атко вых льго тах для тых кам-
па ній, якія бу дуць пра ца ваць у 
Кры ме. Што ж ты чыц ца ста ну 
руб ля і грыў ні, то ра сій ская ва-
лю та больш-менш тры ма ец ца 
на мес цы, а ўкра ін ская б'е рэ-
кор ды па зні жэн ні.

На бе ла рус кім ва лют ным 
рын ку так са ма ня ма асаб лі вых 
змен. Ай чын ная ва лю та яшчэ 
трош кі аслаб ла, і па куль што 
тэн дэн цыя, хут чэй за ўсё, бу дзе 
за хоў вац ца. На ка рысць та ко га 
по гля ду пэў ны факт — зні жэн-
не ва лют най вы руч кі. Згод на 
са звест ка мі На цы я наль на га 
бан ка, за пер шыя два ме ся цы 
го да ва лют ная вы руч ка скла ла 
6,5 млрд до ла раў, а зна чыць, 
зні зі ла ся на 553,7 млн до ла раў 
— на 7,8% — у па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну-
ла га го да. Гэ та ад бы ло ся з-за 
змян шэн ня экс пар ту.

Уво гу ле, за гэ ты ты дзень 
до лар па да ра жэў на 30 руб-
лёў (плюс 0,3%) да 9900. Еў ра 
па тан не ла на 10 руб лёў (мі нус 
0,07%) да 13560. А ра сій скі ру-
бель пад ня ўся на 2 гра шо выя 
адзін кі (плюс 0,7%) да 279.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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НЕ ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ НЕ ВЯ ДО МЫМ!
Больш за 1 ты ся чу брас таў чан атры ма лі эсэ мэс кі 
на рус кай і бе ла рус кай мо вах на тэ ле фо ны Velcom 
з прось бай тэр мі но ва пе ра зва ніць на ну мар, які па-
чы наў ся ліч ба мі 0023... Ака за ла ся, гэ та спла на ва ная 
ак цыя мах ля роў, якія та кім чы нам вы ман тач ва лі 
гро шы. Зва нок аба не нту, за рэ гіст ра ва на му ў Сье-
ра-Ле о не, быў плат ны. І ў тых, хто ака заў ся за ліш-
не ці каў ным, з ра хун ку зды ма лі па 20 або 10 ты сяч 
руб лёў. Ця пер гэ тай «ак цы яй» зай ма юц ца пра ва-
ахоў ныя ор га ны.

Аў та ру гэ тых рад коў па доб на га змес ту эсэ мэс кі ча сам 
пры хо дзяць на «лай фаў скі» тэ ле фон, але я на іх не рэ агую, 
што і вам раю ра біць. Та ды не да вя дзец ца дзя ліц ца гра шы ма 
з мах ля ра мі.

Яна СВЕ ТА ВА.

МА ГІ ЛЁЎ СКАЯ АЛЬ МА-МА ТЭР 
ДЛЯ МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РАЎ

...АД ЗНА ЧЫ ЛА СВОЙ ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ.
За 66 га доў іс на ван ня Ма гі лёў скі вы шэй шы ка ледж 
МУС пад рых та ваў ты ся чы кад раў для пра ва ахоў най 
сіс тэ мы.

Сён ня гэ тая ўста но ва вы зна ча ец ца іна ва цый ным па ды-
хо дам у ра бо це, тут ство ра на су час ная ма тэ ры яль на-тэх-
ніч ная ба за, ёсць на ват свая «кі на сту дыя». У ла ба ра то-
рыі ву чэб на га тэ ле ба чан ня зды ма ец ца цыкл філь маў аб 
ня прос тых мі лі цэй скіх буд нях. Гэ та да зва ляе кур сан там 
лепш за ма цоў ваць атры ма ныя ве ды. Пер шыя «се рыі» з 
пос пе хам прай шлі на ват на мяс цо вым тэ ле ба чан ні. А з 
но ва га на ву чаль на га го да ка ледж, згод на з Ука зам Прэ зі-
дэн та, па чы нае пра ца ваць у якас ці вы шэй шай на ву чаль най 
уста но вы. І ўпер шы ню за гіс то рыю свай го іс на ван ня пач не 
на бор так са ма і дзяў чат. Праг на зу ец ца, што кон курс ся род 
прад стаў ніц леп шай па ло вы ча ла вец тва бу дзе за шкаль-
ваць. На пад рых тоў чых кур сах іх сён ня зай ма ец ца ўдвая 
больш, чым па трэб на.

Па він ша ваць кі раў ніц тва і яго на ву чэн цаў з на го ды дня 
на ра джэн ня ўста но вы прый шлі прад стаў ні кі аб лас ной і га-
рад ской ула ды, ка ле гі.

— Ха чу шчы ра па дзя ка ваць усім вы клад чы кам за пад рых-
тоў ку вы со ка ква лі фі ка ва ных кад раў для ор га наў унут ра ных 
спраў, — ска заў у сва ім він ша валь ным сло ве на чаль нік УУС 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма, ге не рал-ма ёр мі лі цыі Фё дар 
БА ЛЕЙ КА. — Па сва ім ро дзе дзей нас ці мне час та да во дзіц ца 
бы ваць у служ бо вых ка ман дзі роў ках у Ра сіі, Укра і не, ін шых 
рэс пуб лі ках бы ло га Са вец ка га Са ю за, і кож ны раз я су стра-
каю там ва шых вы пуск ні коў і чую сло вы ўдзяч нас ці на ад рас 
ва шай уста но вы.

Су пра цоў ні кі ка ле джа бы лі ад зна ча ны вы шэй шы мі мі-
лі цэй скі мі ўзна га ро да мі, а так са ма Га на ро вы мі гра ма та мі 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і абл вы кан ка ма, не ка то рыя 
афі цэ ры атры ма лі чар го вае па вы шэн не па служ бе. У рам ках 
свят ка ван ня прай шло пер шын ство па страль бе з піс та ле та 
Ма ка ра ва ся род су пра цоў ні каў ка ле джа, пра ца ва ла вы ста ва 
«Мі лі цыя ў жы ва пі се», ад быў ся кан цэрт.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АШТРА ФА ВА НЫ ВІ НА ВА ТЫЯ 
ВА ЎЧЫ НЕН НІ ПА ЖА РАЎ У ЭКА СІС ТЭ МАХ

Як па ве да міў кі раў нік прэс-служ бы Брэсц ка га аб-
лас но га МНС Сяр гей МАШ НОЎ, да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці пры цяг ну ты 171 жы хар Брэст чы ны 
ў хо дзе рэй даў па па пя рэ джан ні па жа раў у эка сіс тэ-
мах. Агуль ная су ма штра фаў пе ра вы сі ла 23 міль ё ны 
руб лёў.

Вы ра та валь ні каў, су пра цоў ні каў мі лі цыі, пры ро да ахоў-
ных і са ні тар ных служ баў да ра шу чых дзе ян няў пад штурх-
ну ла сі ту а цыя. Вяс но выя вы паль ван ні тра вы пры ма юць 
ма са вы ха рак тар, а гэ та не да пу шчаль на. Па ста не на 
3 кра са ві ка ў рэ гі ё не за рэ гіст ра ва на 428 уз га ран няў су хой 
тра вы, кус тоўя і тар фя ні каў. У 12 вы пад ках вы паль ван-
ні ста лі пры чы най па жа раў у пры ват ным сек та ры. Агонь 
зні шчыў тры і па шко дзіў во сем па бу доў. І са мыя цяж кія 
на ступ ствы вы паль ван ня су хой тра вы — двое за гі ну лых і 
адзін траў ма ва ны ча ла век.

У аб лас ным МНС за зна чы лі, што ак цыя па пра фі лак ты цы 
вяс но вых па жа раў пра цяг нец ца ў кра са ві ку і маі.

Яна СВЕ ТА ВА.

РА НЕЙ ЧА СУ ЗА КРЫ ЛА ЮШ КУ...
У Мін скім ра ё не 9-га до вае дзі ця атру ці ла ся чад ным 
га зам.

Хлоп чык быў у гас цях у ба бу лі ў вёс цы Ко пі шча. Пе рад 
сном пен сі я нер ка, пра па ліў шы ў пе чы, ра ней ча су за-
кры ла юш ку. Дзі ця, якое бы ло ў спаль ным па коі, ад чу ла 
ся бе не вель мі доб ра, і ба бу ля ноч чу вы клі ка ла «хут кую 
да па мо гу». Тая да ста ві ла па цяр пе ла га ў ста лі цу ў баль-
ні цу хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Дзі ця на па чат ку па-
кла лі ў ба ра ка ме ру. Стан хоп чы ка быў ся рэд няй сту пе ні 
ця жа ру.

Вы ра та валь ні кі яшчэ раз на гад ва юць, што юш ку не аб ход-
на за кры ваць не паз ней, чым за дзве га дзі ны пе рад ады хо-
дам да сну.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Дня мі ад бы ло ся па ся джэн не Ка мі сіі 
па спра вах не паў на лет ніх пры Са ве це 
Мі ніст раў. Стар шы ня ка мі сіі, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Ана толь ТО ЗІК за явіў, 
што не аб ход на тэр мі но ва пры маць ра-
шэн ні па ба раць бе з рас паў сюдж ван нем 
нар ка тыч ных рэ чы ваў.

«Зра біць больш жорст кім ад каз насць трэ-
ба на па ра дак. Гэ та не тая сфе ра, дзе мож на 
пра яў ляць гу ман насць у да чы нен ні да тых, 
хто мо жа за гу біць сот ні лю дзей», — пад крэс-
ліў ві цэ-прэм' ер.

На па ся джэн ні ка мі сіі так са ма аб мяр коў-
ва ла ся ўня сен не па пра вак у не ка то рыя за-
ко ны Бе ла ру сі па пы тан нях па пя рэ джан ня 
п'ян ства, без на гляд нас ці і пра ва па ру шэн няў 
не паў на лет ніх. На прык лад, уз рос та вы па рог 
па про да жы ал ка голь ных на по яў ма ла дым 
лю дзям пра па ну юць па вя лі чыць з 18 да 21 
го да. Акра мя та го, раз мо ва іш ла пра аб ме-
жа ван не про да жу спірт но га ў нач ны час у 
роз ніч ным ганд лі, акра мя аб' ек таў гра мад-
ска га хар ча ван ня.

Не па ко і ла ўдзель ні каў па ся джэн ня і ар-
га ні за цыя ра бо ты па ча со вай пра цоў най за-
ня тас ці не паў на лет ніх у воль ны ад ву чо бы 

час. У тым лі ку раз мо ва іш ла пра ма ла дых 
лю дзей, якія ста яць на ўлі ку ў ін спек цыі па 
спра вах не паў на лет ніх, а так са ма тых, якія 
зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным 
ста но ві шчы. Ана толь То зік за ўва жыў, што 
мно гія пад лет кі са мі не мо гуць ар га ні за ваць 
воль ны час, та му час та трап ля юць у не пры-
ем ныя гіс то рыі. У су вя зі з гэ тым ён да ру-
чыў мі ніс тэр ствам аду ка цыі, пра цы і ахо вы 
зда роўя ўнес ці па шы ра ныя пра па но вы аб 
рэ аль ным уцяг ван ні ў пра цоў ную дзей насць 
школь ні каў як мі ні мум з 14-га до ва га ўзрос-
ту ў воль ны ад ву чо бы час. «Пры цяг ва ю-
чы не паў на лет ніх да пра цы, мы вы ра ша ем 
ад ра зу не каль кі за дач: за ня тасць у воль ны 
час, маг чы масць за ра біць гра шо выя срод кі, 
што асаб лі ва ак ту аль на для дзя цей з ня поў-
ных і ма ла за бяс пе ча ных сем' яў», — ска заў 
мі ністр аду ка цыі Сяр гей МАС КЕ ВІЧ. Ён 
на га даў пра ўзнаў лен не лет ніх пра цоў ных 
ла ге раў, што ме ла па зі тыў ны вы нік у пла не 
за ня тас ці і бы ло ста ноў ча ўспры ня та дзець мі 
і мо лад дзю. «Лі чым, што не аб ход на раз ві-
ваць пра цоў ныя лет ні кі», — за явіў мі ністр.

Пад рых та ва на па ін фар ма цыі БЕЛ ТА

�

У ме жах ІV Між на род на га 
фо ру му «Ры нак ка пі та лу 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» у Мін-
ску ад бы ла ся цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня лі да раў 
ай чын на га фі нан са ва га 
рын ку — лаў рэ а таў пер ша-
га кон кур су Cbonds Awards 
Belarus, па ве дам ляе прэс-
служ ба Бе ла рус бан ка.

Пе ра мож цы і пры зё ры кон кур су 
вы зна ча лі ся ў пя ці на мі на цы ях па вы-
ні ках ін тэр нэт-га ла са ван ня ўдзель-
ні каў фон да ва га рын ку Бе ла ру сі і 
ін шых су сед ніх кра ін. Трэ ба ад зна-

чыць, што Бе ла рус банк пе ра мог у 
са май прэ стыж най на мі на цыі, бо за-
ва я ваў га на ро вае зван не леп ша га 
ін вес ты цый на га бан ка на шай кра і ны, 
а так са ма ўвай шоў у лік пры зё раў па 
дзвюх ін шых на мі на цы ях — «Леп шая 
ана лі ты ка па фі нан са вых рын ках» 
і «Леп шы бро кер на рын ку аб лі га-
цый».

«Атры ма ныя ўзна га ро ды ад-
люст роў ва юць вя ду чыя па зі цыі Бе-
ла рус бан ка на бе ла рус кай фон да-
вым рын ку і свед чаць пра вы со кую 
ацэн ку парт нё ра мі і клі ен та мі якас-
ці на шых па слуг. Він шую ўсіх ка лег, 
чыя пра фе сій ная пра ца знай шла 

ад люст ра ван не ў гэ тай прэ стыж най 
прэ міі», — ад зна чы ла ў сва ім пры ві-
таль ным сло ве ды рэк тар дэ парт-
амен та ін вес ты цый і каш тоў ных 
па пер Бе ла рус бан ка Мар га ры та 
ЛУ КА ШЭН КА.

Cbonds — ад но з вя ду чых фі нан-
са вых ін фар ма цый ных агенц тваў, 
якое ажыц цяў ляе сваю дзей насць 
у Ра сіі, Укра і не і Ка зах ста не па на-
прам ках раз віц ця ін фар ма цый ных 
сай таў (cbonds.іnfo, іnvestfunds.ru, 
preqveca.ru). Яно ар га ні зуе пра вя-
дзен не фі нан са вых кан фе рэн цый, 
«круг лых ста лоў» і вы стаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Што год ар га ні за та ры цы-

ры мо ніі ўно сяць у яе пэў ныя 
ці ка він кі — сё ле та, на прык лад, 
гэ та но выя на мі на цыі «За вер-
насць Бе ла рус ка му са ю зу жан-
чын» і «Го нар на цыі». Яшчэ 
ад на асаб лі васць шос та га па 
лі ку ўша на ван ня жан чын го да: 
да до му лаў рэ ат кі па вя зуць не 
крыш та лё выя ста ту эт кі, а ад-
мыс ло выя па мят ныя ме да лі. 

Кон курс «Жан чы на го да» 
мае на мэ це ўша на ван не 
жан чы ны ва ўсіх яе іпас та сях 
і год ную ацэн ку ро лі жан чы-
ны ў су час ным гра мад стве. 
Маг чы ма, ці не са май ла-
ка ніч най і вы раз най з та кіх 
ацэ нак, што гу ча лі ў свя точ ны 
ве чар, ста лі сло вы мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі Іга-
ра Шу не ві ча: «Дзя куй за тое, 
што вы нас, іс тот да лё ка не 
дас ка на лых і ча сам шкод ных, 
лю бі це і ўпры гож ва е це на шы 
дні і на огул жыц цё».

Вы бі раць пе ра мож цаў жу ры 
сё ле та бы ло ня прос та: у мно гіх 
на мі на цы ях на зван ні леп шых 
ся род леп шых прэ тэн да ва лі 7, 

а то і 8 кан ды да так. Ба дай, най-
вя лік шая кан ку рэн цыя скла ла-
ся ў на мі на цыі «За пра фе сі я-
на лізм і ак тыў ную гра мад скую 
дзей насць», лаў рэ ат ка мі якой 
ста лі ды рэк тар РНПЦ ата ры-
на ла рын га ло гіі Люд мі ла Ма ка-
ры на-Кі бак і за гад чы ца ад дзя-
лен ня дзён на га зна хо джан ня 
для ін ва лі даў Бра гін ска га 
тэ ры та ры яль на га цэнт ра са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва Лю боў Куз ня цо ва. 
Пе ра мо гу ў на мі на цыі «За да-
сяг нен ні ў вы ха ван ні дзя цей» 
за ва я ва ла Воль га Ка лін ская, 
на стаў ні ца бія ло гіі і хі міі ДУА 
«Шкаў скі дзі ця чы сад-ба за вая 
шко ла» Ак цябр ска га ра ё на, не 
толь кі пе да гог з 20-га до вым 
ста жам, але яшчэ і ма ці 5 да-
чок. Най леп шы мі ў на мі на цыі 
«За да бры ню і мі ла сэр насць» 
жу ры на зва ла га лоў на га ўра ча 
3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч-
най баль ні цы г. Мін ска Люд-
мі лу Ка зач ко ву і ды рэк та ра 
Івя нец ка га до ма-ін тэр на та для 
дзя цей з асаб лі вас ця мі фі зіч на-
га раз віц ця (Ва ло жын скі ра ён) 
Але ну Пет ра шке віч. Дып ло мы 
лаў рэ а таў «За жа но чую муж-

насць» атры ма лі на стаў ні ца 
фіз куль ту ры Ма ло тка віц кай 
ся рэд няй шко лы Пін ска га ра-
ё на Свят ла на Но вак і ўла даль-
ні ца 27 ме да лёў эта паў Куб ка 
све ту па фрыс тай ле, чэм пі ён ка 
Алім пій скіх гуль няў 2014 го да 
Ала Цу пер. Пе ра мож цай у на-
мі на цыі «За ад ра джэн не ся ла» 
бы ла на зва на кі раў ні ца сель-
гас прад пры ем ства «Азя ры цкі-
Аг ра» Сма ля віц ка га ра ё на Ні на 
Жа ляз но ва.

Ула даль ні цай зван ня «Го-
нар на цыі» ста ла трох ра зо вая 
чэм пі ён ка Алім пій скіх гуль няў 
у Со чы бія тла ніст ка Да р'я До-
мра ча ва.

...Зрэш ты, мяр ку ю чы па 
на строі дэ ле га цый, якія пры-
бы лі з рэ гі ё наў кра і ны, кож-
ную з удзель ніц вар та лі чыць 
пе ра мож цай. І, ві даць, гэ та 
пра віль на, што ў кон кур се 
ня ма пер шых, дру гіх і трэ ціх 
мес цаў — бо тут са бра лі ся 
леп шыя з леп шых: пры го-
жыя, пра ца ві тыя, па спя хо выя 
жан чы ны, якія ўжо за слу жы лі 
гра мад скае пры знан не і якім 
ня ма ча го дзя ліць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЛЕП ШАЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НАЯ КАМ ПА НІЯ — БЕ ЛА РУС БАНК

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

ВА ГАН НІ ВАКОЛ СТАНУ СПАКОЮ

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

ГУ МАН НАСЦЬ 
ТУТ НЕ ПА ТРЭБ НА

Ад каз насць за нар ка ды лер ства мо гуць па вя лі чыць

ДАБРЫНЯ, МУЖНАСЦЬ І МУДРАСЦЬ...ДАБРЫНЯ, МУЖНАСЦЬ І МУДРАСЦЬ...


