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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НАФ ТА ПА СКО РЫ ЛА ЎЗДЫМ

Су свет ныя цэ ны на «чор нае 
зо ла та» аб на ві лі мак сі му мы са 
снеж ня 2014 го да. Кошт са ка-
віц кіх ф'ю чар саў на паў ноч-
на мор скую наф та вую су месь 
мар кі Brеnt на лон дан скай бір -
жы ІСЕ Futurеs пе ра вы сіў 
71 до лар за ба раль, пе рад ае «Ін тэр факс». Рас цэн кі на наф ту
мар кі WTІ ўпер шы ню з 5 снеж ня пе ра вы сі лі ўзро вень у 
66 до ла раў за ба раль. Ры нак пад трым лі ва юць за пэў ні ван-
ні клю ча вых вы твор цаў АПЕК + у тым, што экс пар цё ры 
пра цяг ва юць су пра цоў ні чаць пас ля за кан чэн ня здзел кі па 
ска ра чэн ні наф та зда бы чы.

ШВЕЙ ЦАР СКІ КАН ТОН ЦУГ 
СТА НО ВІЦ ЦА ЦЭНТ РАМ ІН ДУСТ РЫІ КРЫП ТА ВА ЛЮТ

За апош нія два га ды тут з'я ві лася больш за 200 стар та-
паў, звя за ных з тэх на ло гі яй блок чэйн, пе рад ае Еurоnеws. 
Аб трэн дзе свед чыць і не афі цый ная наз ва кан то на — «біт-
кой но вая да лі на». «Мы на зы ва ем яго так та му, каб пра вес ці 
па ра ле лі з Сі лі ко на вай да лі най. Тое, што ад бы ва ец ца тут 
ця пер, мае шмат агуль на га з тым, што бы ло ў Сі лі ко на вай 

да лі не ў 1990-х», — ка жа прад пры маль нік Ма ці яс Рух. Ніз-
кія па да ткі і агуль ная ла яль ная па лі ты ка мяс цо вых улад у 
да чы нен ні да крып та ва лют пры цяг ну ла ў кан тон і кі тай скі 
май нін га вы гі гант Bіtmаіn Tесhnоlоgіеs, які аб вяс ціў аб ства-
рэн ні фі лі яла ў Цу гу.

ПА ПА РЫМ СКІ ПА РАЎ НАЎ ФЭЙ КА ВЫЯ НА ВІ НЫ 
СА ЗМЕ ЕМ-СПА КУС НІ КАМ

Па па Рым скі Фран-
цыск за клі каў су праць-
ста яць рас паў сюдж ван-
 ню фэй ка вых на він, 
за ўва жыў шы, што пер шы 
вы па дак дэз ын фар ма цыі 
за фік са ва ны яшчэ ў Біб-
ліі, ка лі Ева пад да ла ся 
спа ку се і спаз на ла за ба ро не ны плод. Па вод ле яго слоў,
гэ та ілюст ра цыя цяж кіх на ступ стваў, якія мо жа пры нес-
 ці ад па вед ная ін фар ма цыя. Фран цыск так са ма за клі каў 
ка рыс таль ні каў сац се так і жур на ліс таў да вы крыц ця та кіх 
на він. Па сло вах Па пы, леп шае про ці яд дзе ад іл жы вай ін-
фар ма цыі — лю дзі, якія га то выя пры кла даць на ма ган ні для 
по шу каў іс ці ны. Па вод ле яго слоў, у су час ных умо вах пра-
фе сія жур на ліс та ста но віц ца не прос та пра цай, а мі сі яй.

СПРА ВЫ 
ГРА ШО ВЫЯ 

І БАН КАЎ СКІЯ
Ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць ма ё масць і вы зва ліць 
На цы я наль ны банк ад не ўлас ці вых функ цый. Ме на ві та 
да гэ та га за клі ка на спе цы я лі за ва ная ар га ні за цыя (яе 
пла ну юць ства рыць), якая аб' яд нае функ цыі па ака зан-
ні ка са ва-ін ка са тар скіх па слуг На цы я наль на га бан ка, 
Бе ла рус бан ка і Бе ла грап рам бан ка. Пра яе, а так са ма 
сі ту а цыю ў крэ дыт на-фі нан са вых ар га ні за цы ях і бан-
каў скай сіс тэ ме кра і ны Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка-
шэн ку да ла жыў стар шы ня праў лен ня На цы я наль на га 
бан ка Бе ла ру сі Па вел Ка ла ур.

— Якая сі ту а цыя на ва-
лют ным рын ку? — па ці ка-
віў ся кі раў нік дзяр жа вы. — 
Ці па цвяр джа юц ца тыя тэн-
дэн цыі, або яны кры ху леп-
шыя, чым мы з ва мі аб мяр-
коў ва лі на пя рэ дад ні Но ва га 
го да? Што мы мо жам ча каць 
у бу ду чы ні ад кур са руб ля? 
Гэ та вель мі важ на для на шай 
эка но мі кі ў цэ лым.

На дум ку Прэ зі дэн та, 
ства рэн не ня бан каў скай крэ-
дыт на-фі нан са вай ар га ні за-
цыі — ін ка са тар скай гру пы 
— да па мо жа па зба віц ца ад 
не ўлас ці вых На цы я наль на-
му бан ку функ цый. Але тут 
га лоў нае пы тан не: ці не пры-
вя дзе гэ та зноў да «раз ду-
ван ня» сфе ры?

— Перш чым пад піс ваць 
указ, я ду маю, усё ж та кі нам 

трэ ба аб мер ка ваць з ва мі, ці 
мо жам мы без яе (зв. — ар-
га ні за цыі) абы сці ся або гэ та 
са праў ды вель мі вы гад ная 
спра ва для бан каў ска га сек-
та ра ў цэ лым, — за ўва жыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Стар шы ня праў лен ня На-
цы я наль на га бан ка Бе ла ру-
сі Па вел КА ЛА УР рас ка заў 
пра сі ту а цыю на ва лют ным 
рын ку:

— У нас ця пер курс бліз кі 
да раў на важ на га. Дзя ку ю чы 
той па лі ты цы, якую пра во дзі-
лі па пя рэд нія не каль кі га доў, 
мы вый шлі на курс, які, з ад-
на го бо ку, поў нас цю за да-
валь няе на шых экс пар цё раў, 

з ін ша га — ад па вя дае за да-

чам пад тры ман ня фі нан са-

вай і цэ на вай ста біль нас ці.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ЗА КА НАТ ВОР ЧАС ЦЬ І ВЫ БА РЫ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу з Ула дзі мі рам Анд рэй чан кам

Які мы ця пер ма ем склад пар ла-
мен та? На коль кі ак тыў на дэ пу-
та ты су пра цоў ні ча юць з ін шы мі 
кра і на мі? І ці вар та «раз во дзіць» 
па ча се пар ла менц кую і прэ зі дэнц-
кую вы бар чыя кам па ніі? Пра гэ та і 
ўво гу ле пра дзей насць бе ла рус кіх 
за ка нат вор цаў іш ла гу тар ка пад-
час су стрэ чы Прэ зі дэн та Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі і стар шы ні Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі.

Га лоў нае пы тан не, якое бы ло за-
да дзе на спі ке ру, да ты чы ла ся за ка на-
т вор чай дзей нас ці пар ла мен та. Кі раў нік 
дзяр жа вы па пра сіў даць ха рак та рыс ты-
ку дзе ю ча му пар ла мен ту, бо, па вод ле 
яго слоў, ме на ві та ў пар ла мен це пра-
вя ра юц ца кад ры, якія ў да лей шым мо-
гуць стаць дзяр жаў ны мі слу жа чы мі на 
роз ных па са дах. «Та му што ўзро вень 
дэ пу та та — гэ та вель мі вы со кі ўзро-
вень», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Важ ны ас пект ра бо ты дэ пу тац ка га
кор пу са — між на род ная дзей насць. 
І спра ва тут не толь кі ў між пар ла менц кіх
кан так тах. Гэ та знач ны і дып ла ма тыч ны, 
і эка на міч ны склад нік, за клі ка ны да ваць 
ім пульс раз віц цю ад но сін па між кра і на-
мі, пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Аб мяр коў ва лі ся пад час су стрэ чы і 
ма ю чыя ад быц ца ў не да лё кай бу ду чы-

ні вы бар чыя кам па ніі. Так, прэ зі дэнц кія 
вы ба ры ў 2020 го дзе па він ны прай сці 
не паз ней за 20 жніў ня, вы ба ры дэ-
пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў — не 
паз ней за 10 ве рас ня, вы ба ры чле-
наў Са ве та Рэс пуб лі кі — не паз ней за 
11 ве рас ня.

«Пар ла менц кія вы ба ры — шмат роз-
ных пунк таў гле джан ня, па коль кі яны су-
па да юць з прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі. Мы, 
вя до ма, афі шы ра ваць па куль не бу дзем 
яго, але, тым не менш, у вас пункт гле-
джан ня свой ёсць. Як вы ба чы це вы хад 
з гэ тай сі ту а цыі?» — па ці ка віў ся кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Пры гэ тым я ха чу ска заць, што мы 
ні ў якім ра зе не па він ны тут не як хіт-
ра ваць, як не ка то рыя пі шуць з пя тай 

ка ло ны ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 
асаб лі ва ў ін тэр нэ це, што Лу ка шэн ка 

тут пой дзе не ней кія да тэр мі но выя вы-

ба ры для та го, каб вый граць час, яшчэ 

штось ці, — ска заў Прэ зі дэнт. — Глуп-

ства. Я ні ко лі не гу ляў ся з гэ ты мі рэ ча мі 

і гу ляц ца не збі ра ю ся».

«Ка лі бу дзе пры ня та ра шэн не аб 

тым, каб раз вес ці гэ тыя вы ба ры ў ча се

або пра во дзіць су мес на, мы аб гэ тым

ска жам за га дзя, каб ор га ны ўла ды і ах-

вот ныя стаць чле на мі пар ла мен та і кан-

ды да та мі ў прэ зі дэн ты пад рых та ва лі ся 

да гэ та га. Мы тут ні ко га пад ман ваць не 

ма ем на ме ру», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду, пас ля су стрэ чы па ве да міў жур на ліс там:

— Кі раў ні ком дзяр жа вы бы ло рэ ка мен да ва на пры яры тэт ную ўва гу ўдзя ліць 
пы тан ням эка на міч на га бло ку, та кім як раз віц цё прад пры маль ніц тва, пы тан ням 
са ма за ня тас ці на сель ніц тва, ін вес ты цый най дзей нас ці.

Сур' ёз най ка рэк ці роў цы бу дуць пад верг ну ты ко дэк сы: аб аду ка цыі, жыл лё вы, 
пад атко вы. З гэ тай на го ды мы пра вя дзём шэ раг пар ла менц кіх слу хан няў. Так-
са ма па шы рыц ца і геа гра фія на шых двух ба ко вых су вя зяў. Мы рых ту ем но вую 
рэ за лю цыю, якая бу дзе на кі ра ва на ў Пар ла менц кую асамб лею АБ СЕ. Яна бу дзе 
пры све ча на пы тан ням кі бер бяс пе кі.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма звяр нуў асаб лі вую ўва гу на ўзмац нен не ра бо ты 
дэ пу та таў у вы бар чых акру гах, асаб лі ва ця пер, на пя рэ дад ні вы ба раў у мяс цо-
выя Са ве ты. 

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  

ДА ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ
У ста лі цы ад бы ла ся пер шая су стрэ ча парт нёр скай 
гру пы ўстой лі ва га раз віц ця пры Са ве це ўстой лі ва га 
раз віц ця з удзе лам прад стаў ні коў дзе ла вой су поль-
нас ці і ўсіх за ці каў ле ных гра мад скіх аб' яд нан няў. На 
па рад ку дня бы ло аб мер ка ван не 17 мэт, вы зна ча ных 
у 2015 го дзе дзяр жа ва мі — чле на мі ААН на пе ры яд 
да 2030 го да. Ся род іх — да сяг нен не эка на міч най, 
эка ла гіч най і са цы яль най устой лі вас ці.

Мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця (МУР) — стра тэ гіч на важ-
ныя для ўся го ча ла вец тва. Яны скі ра ва ныя на па ляп шэн не 
ўзроў ню жыц ця. Да сяг нуць іх маг чы ма толь кі ў вы пад ку 
парт нёр ства і ўза е ма дзе ян ня ўсіх удзель ні каў гра мад ства. 
Па сло вах на мес ні ка стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, на -
цы я наль на га ка ар ды на та ра па да сяг нен ні МУР Мар' я ны 
ШЧОТ КІ НАЙ, ме на ві та та му су стрэ ча но сіць ад кры ты ха-
рак тар і пра во дзіц ца ў фор ме дыя ло гу.

«Гэ та ад кры тае ме ра пры ем ства вель мі важ нае, бо на 
ім пры сут ні ча юць гра мад скія аб' яд нан ні і біз нес. Без гэ тых 
парт нё раў гла баль ных мэт бу дзе скла да на да сяг нуць. Мы 
су мес на аб мяр ку ем тыя па ды хо ды, па якіх бу дзем пра ца ваць 
у кра і не», — ад зна чы ла Мар' я на Шчот кі на. Акра мя та го, яна 
лі чыць, што для да сяг нен ня гла баль ных мэт не аб ход ны комп-
лекс ны па ды ход, які пра ду гледж вае вы бу доў ван не ра бо ты 
як на на цы я наль ным, так і на рэ гі я наль ным уз роў ні. «Толь кі 
спе цы я ліс ты мо гуць даць дак лад ную ацэн ку раз віц ця эка-
но мі кі, аду ка цыі, ахо вы зда роўя і ін шых сфер. Та му ўсе яны 
аб' яд на ныя на мес цах у сек та раль ныя гру пы, якія пра вод зяць 
ацэн ку і ўно сяць пра па но вы», — па тлу ма чы ла на мес нік стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі. Так са ма яна ад зна чы ла, што ця пер 
ідзе рас пра цоў ка па ла жэн няў для ўклю чэн ня ў на цы я наль-
ную сіс тэ му раз віц ця эка но мі кі да 2035 го да. 

Біз нес так са ма за ці каў ле ны ў вы пра цоў цы стра тэ гіі 
ўстой лі ва га раз віц ця кра і ны, якая паў плы вае на ства рэн не 
ўмоў для эфек тыў най за ня тас ці, вы ра шэн не са цы яль ных і 
эка ла гіч ных пы тан няў. Дзе ла вая су поль насць хо ча пра па-
 на ваць ула дзе зда ро вы сім бі ёз у гэ тых кі рун ках. Стар шы-
ня Рэс пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва 
Ула дзі мір КА РА ГІН лі чыць, што дзяр жа ве сён ня па трэб на 
дак лад ная экс пер ты за для фар мі ра ван ня стра тэ гіі па да сяг-
нен ні МУР, а біз нес га то вы па дзя ліц ца на пра цоў ка мі.

«Прад стаў ні кі біз нес-су поль нас ці ўклю ча ны ў ра бо чыя 
гру пы, гра мад ска-кан суль та цый ныя са ве ты. Гэ та зна чыць, 
не па срэд на ўдзель ні ча юць у фар мі ра ван ні стра тэ гіі і пад-
рых тоў цы да ку мен таў. Яны ро бяць ана лі ты ку, ад кры та 
вы каз ва юць сваё мер ка ван не. Гэ та ак тыў ная па зі цыя і 
кан струк тыў ная ра бо та», — па тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра гін. 
Акра мя та го, ён вы ка заў мер ка ван не, што па між бе ла рус кім 
біз не сам і ўла дай ужо сфар мі ра ваў ся ўстой лі вы дыя лог. 

«Я ба чу, што ў кож най з гла баль ных мэт ААН ёсць эле мент, 
які да ты чыц ца лю дзей з ін ва лід нас цю і ў якім яны мо гуць 
удзель ні чаць не па срэд на. Та му ра зам з ула дай і парт нё ра-
мі мы так са ма хо чам быць уклю ча ны мі ў пра цэ сы па зме не 
жыц ця да леп ша га, — гаворыць стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 
аса цы я цыі ін ва лі даў-ка ля сач ні каў Яў ген ШЫЎ КО. — Для 
на шай аса цы я цыі — у тым лі ку, та му што Бе ла русь пры ня ла 
Кан вен цыю па пра вах ін ва лі даў і ця пер пе ра гля дае за ка на даў-
ства і па ды хо ды да лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 
Мы так са ма ро бім свой уклад у гэ тую ра бо ту». 

21-22 лю та га ў Бе ла ру сі прой дзе рэ гі я наль ны фо рум 
на цы я наль ных ка ар ды на та раў па да сяг нен ні МУР, на які 
за про ша ныя ў тым лі ку і прад стаў ні кі ААН. 

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

У но вы дэ крэт не ўвай шлі нор мы 
аб збі ран ні з пра ца здоль ных не пра-
цу ю чых гра ма дзян збо ру на фі нан-
са ван не дзяр жаў ных вы дат каў. Пры 
гэ тым асо бы, якія ра ней пры зна ва лі ся 
пла цель шчы ка мі гэ та га збо ру, вы зва-
ле ныя ад яго вы пла ты.

Дэ крэ там пра ду гле джа ны кан цэп-
ту аль на ін шы па ды ход, на кі ра ва ны на 
сты му ля ван не пра ца здоль ных не пра-
цу ю чых гра ма дзян да ле галь най за-
ня тас ці. Пра ду гле джа на, што з 1 сту-
дзе ня 2019 го да та кія асо бы бу дуць 
аплач ваць па слу гі, што суб сі ду юц ца 
дзяр жа вай, па іх поў ным кош це. Кан-
крэт ны пе ра лік та кіх па слуг да ру ча на 
вы зна чыць ура ду.

Клю ча вая ро ля ў ар га ні за цыі ра-
бо ты па вы ка нан ні нор маў дэ крэ та 
ад ве дзе на мяс цо вым ор га нам ула-
ды. Для гэ та га пра ду гледж ва ец ца 
ства рэн не мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 
і рас па рад чы мі ор га на мі па ста ян на 
дзе ю чых ка мі сій, асноў ныя за да чы 
якіх — са дзей ні чан не гра ма дзя нам у 
пра ца ўлад ка ван ні.

У склад ка мі сій бу дуць уклю чац ца 
дэ пу та ты ўсіх уз роў няў, спе цы я ліс ты 
мяс цо вых ор га наў ула ды, а так са ма 
прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў. 

Уз на чаль ваць ка мі сіі, якія ства ра юц ца 

на ра ён ным уз роў ні, бу дуць, як пра ві-

ла, стар шы ні Са ве таў дэ пу та таў.

Дэ крэт дае ка мі сі ям шы ро кія паў-

на моц твы, у тым лі ку па пры няц ці 

ра шэн няў аб вы зва лен ні на пэў ны 

час пра ца здоль ных гра ма дзян, якія 

не за ня тыя ў эка но мі цы, ад аба вяз ку 

аплач ваць па слу гі па поў ным кош це 

пры на яў нас ці ў іх цяж кай жыц цё вай 

сі ту а цыі.

Для рэа лі за цыі дэ крэ та ўрад пры-

ме шэ раг па ста ноў, які мі бу дуць у тым 

лі ку вы зна ча ны па ра дак ад ня сен ня 

пра ца здоль ных гра ма дзян да не за-

ня тых у эка но мі цы, пе ра лік па слуг, 

што аказ ва юц ца та кім гра ма дзя нам 

па поў ным кош це, па ра дак раз лі ку 

пла ты за гэ тыя па слу гі і ін шыя пы-

тан ні.

Акра мя та го, пра ду гледж ва ец ца 

пры няц це ўра дам мер, на кі ра ва ных 

на ак ты ві за цыю пра фі лак тыч най 

ра бо ты з пра ца здоль ны мі не пра-

цу ю чы мі гра ма дзя на мі, якія вя дуць 

аса цы яль ны лад жыц ця; дзей нас ці 

пад атко вых ор га наў па вы яў лен ні і 

па дат ка аб кла дан ні ўто е ных пры быт-

каў фі зіч ных асоб.

Дэ крэт ус ту пае ў сі лу пас ля яго 

афі цый на га апуб лі ка ван ня.

ДЭ КРЭТ № 1: 
АБ СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НІ ЗА НЯ ТАС ЦІ 

НА СЕЛЬ НІЦ ТВА

У ГIМ НА ЗIЮ — 
БЕЗ ЭК ЗА МЕ НАЎ
Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пi саў Указ № 30 «Аб пры ёме ва 

ўста но вы агуль най ся рэд няй аду ка-

цыi i на ву чан нi ў iх».

Ука зам уста наў лi ва ец ца, што на бор 

у 5-я кла сы гiм на зiй бу дзе ажыц цяў ляц-

ца без пра вя дзен ня ўступ ных вы пра ба-

ван няў. Усе на ву чэн цы, якiя за вер шаць 

на ву чан не ў 4-м кла се гiм на зii, змо гуць 

пра цяг нуць на ву чан не ў 5-м кла се гэ тай

жа гiм на зii, па ве дам ляе прэс-служ ба 

кi раў нi ка дзяр жа вы.

Ад ме на эк за ме наў да зво лiць зняць не-

апраў да ную псi ха ла гiч ную i эма цый ную на-

груз ку на на ву чэн цаў па чат ко вых кла саў, 

што ў цэ лым бу дзе спры яць за ха ван ню iх 

зда роўя.

Пры пры ёме ў 5-я кла сы гiм на зiй-

ка ле джаў мас тац тваў кон курс ны ад бор 

па вы нi ках пра вер кi твор чых здоль нас цяў 

за хоў ва ец ца.

Та кi па ды ход пра да ста вiць маг чы масць 

на ву чан ня ў гэ тых гiм на зi ях най больш та-

ле на вi тым, што ма юць пры род ныя за дат кi, 

дзе цям, якiя хо чуць звя заць сваё да лей-

шае пра фе сiй нае жыц цё з мас тац твам.

Ад на ча со ва ва ўста но вах агуль най ся-

рэд няй аду ка цыi пра ду гледж ва ец ца маг-

чы масць вы ву чэн ня асоб ных прад ме таў 

на па вы ша ным уз роў нi. Рэа лi за цыя гэ тай 

нор мы пра да ста вiць роў ныя ўмо вы для 

атры ман ня якас най аду ка цыi ва ўста но вах

агуль най ся рэд няй аду ка цыi ўсiх вi даў, 

а так са ма па шы рыць маг чы мас цi яе атры-

 ман ня з улi кам iн ды вi ду аль ных здоль нас-

цяў i схiль нас цяў школь нi каў.

Мi на ду ка цыi i Мiн куль ту ры ў двух ме сяч-

ны тэр мiн бу дуць пры ня ты ўсе пра ва выя 

ак ты, не аб ход ныя для рэа лi за цыi норм 

на зва на га Ука за.


