«З-за стэрэатыпаў
і негатыву ў дачыненні
да сябе многія
ВІЧ-інфіцыраваныя
нават не звяртаюцца
па лячэнне,
баяцца гаварыць
пра свой
дыягназ.
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ДЭВАЛЬВАЦЫІ РУБЛЯ
ПАД ПАТРЭБЫ ЭКАНОМІКІ НЕ БУДЗЕ

НІЯКАЙ ШТУЧНАЙ
ДЭВАЛЬВАЦЫІ РУБЛЯ
Беларускі рубель пад патрэбы прамысловасці дэвальвавацца не будзе, заявіў Аляксандр
Лукашэнка ў час наведвання ААТ «Мотавела».
«Беларускі рубель будзе або ўмацоўвацца, або
аслабляцца ў залежнасці ад попыту і прапановы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Ён адзначыў, што цяпер, з-за ўзрослага попыту на валюту,
беларускі рубель крыху аслабеў. «Гэта жалезная
задача Нацыянальнаму банку: ні ў якім разе нічога
штучна не стрымліваць і не марнаваць золатавалютныя рэзервы», — сказаў Прэзідэнт. «Гэта
святое. Я не магу запасы, прызначаныя на самыя
цяжкія часы і на тры месяцы імпарту нафты, газу,
лекаў, вам аддаць, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў прамысловых
прадпрыемстваў. — Вы робіце трактары, аўтамабілі, шмат чаго іншага: ідзіце, прадавайце і жывіце
на гэтую валюту».
«Ніякай штучнай дэвальвацыі, каб вам жыццё
палегчыць і экспарт палепшыць, не будзе», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Я краіну не магу кінуць пад
ногі пяці дырэктарам, якія ў вас сёння нічога не робяць», — дадаў кіраўнік дзяржавы. Ён паабяцаў
адстаўку членам урада і дырэктарам прадпрыемстваў за невыкананне да 1 студзеня 2014 года заданняў па разгрузцы складоў і росту прамысловай
вытворчасці. «Калі 1-га студзеня вы не выйдзеце
на тое, што абяцалі, — ні Сямашкі, ні дырэктараў
на гэтых пасадах не будзе. І яшчэ ацэнку дадзім
прэм'ер-міністру: можа быць, і ён разам з вамі
пойдзе. У мяне выйсця іншага няма», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Вы на мяне не крыўдуйце, гэта
кадравая палітыка», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — «Кабякоў ужо сваё атрымаў — за тое,

што некалькі вызваленых ад пасад чалавек трапілі на цёплыя месцы. Калі, дапусцім, дырэктар
маторнага завода — слесар, значыць, ён пойдзе
працаваць слесарам або брыгадзірам слесараў,
калі Сямашка — канструктар, ён пойдзе працаваць канструктарам, калі захоча».
Прэзідэнт папярэдзіў чыноўнікаў аб недапушчальнасці стварэння якіх-небудзь камерцыйных структур для далейшага працаўладкавання
ў іх. «Цёплых месцаў, а не дай Бог камерцыйных
структур, для вас не будзе, таму што гэтая камерцыйная структура будзе знішчана імгненна,
калі яны возьмуць на працу без майго ведама
людзей з кадравага рэестра. У мяне няма іншага
выйсця: ці вы працуеце і даяце вынік, ці сыходзіце.
Таму што некаторыя стварылі дзесьці структуры
і сёння сядзяць і думаюць: добра, не тут, дык там
я ўладкуюся. Не! Выпрацавана сістэма, мы гэта
ўсё адсочым, — сказаў Прэзідэнт. — Толькі чалавечы, прыстойны падыход. Я разумею складанасці
і цяжкасці, я бачу, як свет сёння боўтаецца ў гэтым
крызісе, але я бачу і іншае, — дадаў кіраўнік дзяржавы. — Вы добра ідзяце па выкананні тых абяцанняў, якія вы з Мясні ко ві чам да лі
на апошняй нарадзе. Гэта значыць,
мы ўжо на 1 кастрычніка павінны
бачыць паўкроку,
а да 1 студзеня
зро бім знач ны
рывок і выйдзем
на тое, што абяцалі на нарадзе», —
сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад чыноўнікаў плёну такой
працы і прытоку ў
краіну валютных
сродкаў. «Ваша
прамая задача — гандляваць. Якая праблема?
У нас, напэўна, у 50-ці, калі не больш, краінах свету ёсць прадстаўнікі на ўзроўні паслоў. Бярыце і
гандлюйце калійнымі ўгнаеннямі, што, дарэчы,
сёння і пачалі рабіць, — сказаў Прэзідэнт. — Напружвацца павінны ўсе. Сёння ўсе намеснікі міністра замежных спраў ездзяць па краінах і вядуць за руку прадстаўнікоў Беларускай калійнай
кампаніі, каб заключыць дагаворы і пераадолець
гэты крызіс».
Кіраўнік дзяржавы таксама закрануў тэму продажу «Беларуськалія». «Кажуць, чаму ён не прадае
«Беларуськалій»? Слухайце, гэта ж ідыётам трэба
быць, нават да гэтага развалу, каб, калі цана прадпрыемства мінімальная, я ўзяў ды і прадаў яго», —
сказаў Прэзідэнт.
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БУЛЬБА НАША — СІЛА НАША

ВЫЯЗНУЮ ПОШЛІНУ —
ДЛЯ ТЫХ, ХТО ВЫЯЗДЖАЮЦЬ
ЗА МЯЖУ ПА ПАКУПКІ
Аляксандр Лукашэнка прапаноўвае ўвесці выязную пошліну для тых беларусаў, якія выязджаюць за мяжу па пакупкі. «Чаму мы ствараем умовы
для ўвозу ў краіну імпарту, яшчэ і на льготных
умовах? У нас свае халадзільнікі, навошта нам
ільготныя ўмовы ствараць для ўвозу халадзільнікаў з-за мяжы?»
«Нас крытыкуюць — бедная, жабрацкая краіна,
а нашы людзі да $3 млрд за год вывозяць за мяжу
ў Еўрасаюз і прывозяць тавары, якія мы таксама
выпускаем», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Дык вось,
я даўно даручыў: выязджаеш за межы, усё роўна
па што, заплаці выязную пошліну. Гэта будзе так:
мы цябе на мяжы абслугоўваем — 100 долараў
з носа плаці і едзь сабе за мяжу, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Тады ён прыйдзе ў нашу краму і купіць наш халадзільнік, а не будзе цягнуць з
Еўрасаюза барахло невядома якой вытворчасці.
А яны там будуць сядзець і паціраць рукі: 3 млрд
долараў увезлі ім грошай, у іх развіваецца гандаль,
вытворчасць, а мы боўтаемся тут, як дурні», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

ЦЫТАТА ДНЯ

Дзмiтрый ПЯСКОЎ,
прэс-сакратар прэзiдэнта РФ

Навучэнцы Барысаўскага дзяржаўнага каледжа дапамагаюць убіраць бульбу на палях ААТ «МІРАПОЛЛЕ» (Барысаўскі раён). Такім чынам студэнты маюць магчымасць

Гуманітарная дапамога ў Амурскую
вобласць была накіравана па даручэнні Прэзідэнта Беларусі Аляксандра
Лукашэнкі. Як расказаў прэс-сакратар
МНС Беларусі Віталь Навіцкі, у Благавешчанск Іл-76 даставіць 43 т грузу —
максімум, які можа транспартаваць самалёт.
У пацярпелыя раёны Амурскай вобласці самалёт даставіць дзіцячае харчаванне (43 т падрыхтаваў аршанскі завод). Акрамя таго, Беларусь адправіла
чыгуначным транспартам мясныя кансервы і харчовую бульбу. Суправаджаюць груз работнікі МНС Беларусі на чале з намеснікам міністра МНС Аляксандрам Ганчаровым. «Ад такіх катастроф,
што здарылася ў Амурскай вобласці,
ніхто не застрахаваны, і толькі разам
можна справіцца з такімі выпрабаваннямі», — сказаў ён. Аляксандр Ганчароў
адзначыў, што міністры МНС Беларусі і
Расіі правялі тэлефонную размову, у час
якой расійскі калега падзякаваў беларускаму народу за спагаду і дапамогу
Амурскаму краю ў цяжкай сітуацыі. Намеснік міністра МНС Беларусі падкрэсліў, што расійскія калегі спраўляюцца з
пастаўленымі перад імі задачамі. Ёсць
патрэба менавіта ў харчовай дапамозе,
асабліва дзецям. Таму ў першую чаргу
Беларусь накіравала ў Амурскую вобласць дзіцячае харчаванне.
Таксама груз суправаджае
старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па
дзяржаўным будаўніцтве,
мясцовым самакіраванні і
рэгламенце Аляксандр Зазуля. «Перад нашай місіяй
стаіць задача ад імя беларусаў падтрымаць нашых
сяброў, братоў-расіян. Калі
прыходзіць бяда, адлегласці ніхто не бярэ ў разлік», —
адзначыў ён.

АБАМА ЗАПАТРАБАВАЎ ПАВЯЛIЧЫЦЬ СПIС ЦЭЛЯЎ
ДЛЯ ЎДАРУ ПА СIРЫI
Прэзiдэнт ЗША Барак Абама, якi знаходзiцца цяпер у Санкт-Пецярбургу на самiце G20, пакуль Кангрэс вырашае пытанне аб магчымасцi нанясення ўдару па Сiрыi, накiраваў у Пентагон патрабаванне пашырыць спiс
патэнцыйных цэляў у гэтай блiзкаўсходняй краiне, пiша газета The New York Times. Гаворка iдзе пра павелiчэнне
спiса з 50 аб'ектаў на тэрыторыi Сiрыi, якiя былi вызначаны французскiмi саюзнiкамi амерыканцаў. Акрамя таго,
адмiнiстрацыя ўпершыню загаварыла аб выкарыстаннi амерыканскiх i французскiх самалётаў. Раней меркаваўся
толькi запуск з караблёў у Мiжземным моры крылатых ракет «Тамагаўк» .

У КАЎНАСЕ Ў ГРАМАДСКIХ МЕСЦАХ УСТАЛЯВАЛI 5 ДЭФIБРЫЛЯТАРАЎ
Каўнас стаў першым горадам у Лiтве, дзе ў грамадскiх месцах усталявалi пяць дэфiбрылятараў — прыбораў, якiя могуць выратаваць жыццё ў выпадку парушэння сардэчнага
рытму. Дэфiбрылятар знаходзiцца на Каўнаскай аўтастанцыi, на чыгуначнай станцыi, у
гандлёвым цэнтры Akropolis, у рэстаране Sadutе ў старым горадзе i рэстаране на Лайсвес
алеi Miesto sodas. Нагадаем, што ўсталяваны ў аэрапорце Франкфурта дэфiбрылятар
летась выратаваў жыццё вядомаму каўнаскаму кардыёлагу Вiтаўтасу Грубляўскасу.

ЮАНЬ УПЕРШЫНЮ ЎВАЙШОЎ У ДЗЯСЯТКУ САМЫХ ТАРГАВАНЫХ
СУСВЕТНЫХ ВАЛЮТ
Кiтайскi юань абагнаў расiйскi рубель, шведскую крону i новазеландскi долар i ўпершыню ўвайшоў у дзясятку
самых таргаваных сусветных валют, пiша The Wall Street Journal. Валюта КНР паднялася з 17-га на 9-е месца
ў рэйтынгу Банка мiжнародных разлiкаў, што публiкуецца раз на тры гады. За тры гады абарот таргоў юанямi
патроiўся i дасягнуў 120 млрд долараў за дзень у 2013 годзе.

ВА УКРАIНЕ МОГУЦЬ УВЕСЦI ПАДАТАК НА АБМЕН ВАЛЮТЫ
Нацыянальны банк Украiны не выключае ўвядзення
ў краiне падатку на абмен валюты ўжо ў 2013 годзе.
Пра гэта на брыфiнгу заявiў дырэктар юрыдычнага
дэпартамента НБУ Вiктар Новiкаў. Адпаведны законапраект зараз дапрацоўваецца. Калi закон уступiць
у сiлу, грамадзяне Украiны пры абмене валюты павiнны будуць плацiць 10%
ад сумы абмену ў выглядзе адлiчэнняў у пенсiйны фонд.

зарабіць грошы для сябе, а таксама нарыхтаваць гародніну
для каледжа. Усяго на прадпрыемстве засаджана бульбай
каля 100 гектараў зямлі.

ГУМАНІТАРНАЯ ДАПАМОГА
ДЛЯ АМУРСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Самалёт з гуманітарнай
дапамогай для Амурскай
вобласці вылецеў учора ў
13.10 з Нацыянальнага аэрапорта
Мінск, перадае карэспандэнт
БЕЛТА.
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«Адносiны памiж дзяржавамi — асаблiва такiмi
саюзнымi дзяржавамi, як
Расiя i Беларусь, — заўсёды прыярытэтныя ў параўнаннi з адносiнамi памiж нейкiмi карпарацыямi,
прадпрымальнiкамi. Таму,
безумоўна, не трэба нейкiм
чынам экзальтаваць сiтуацыю вакол справы Сулеймана Керымава, трэба ва ўсiм
спакойна разабрацца. Я не
сумняваюся, што нашы
кампетэнтныя органы будуць у кантакце з беларускiмi калегамi i атрымаюць
усю iнфармацыю».
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 07.09.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9040,00
11860,00
270,50
1105,61

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 20°
+ 18°
+ 16°
+ 20°
+ 17°
+ 19°

КОРАТКА
Суд Партызанскага раёна
Мiнска не задаволiў скаргу
абароны фiгуранта «калiйнай» справы Уладзiслава Баўмгертнера аб змяненнi меры
стрымання.

Фотаздымкі БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з вынікамі фінансава-гаспадарчай дзейнасці і перспектывамі
развіцця прадпрыемства. Размова таксама ішла
пра стан, праблемы і перспектывы развіцця прамысловасці Мінска ў цэлым. У час наведвання
«Мотавела» Прэзідэнту таксама было даложана
аб выкананні ўказа ад 26 ліпеня 2007 года № 354,
які тычыўся пытанняў далейшага развіцця прадпрыемства. У адпаведнасці з гэтым дакументам,
дзяржаўны пакет акцый таварыства быў прададзены інвестару — аўстрыйскай фірме АТЭК Holdіng
GmbH. Пры гэтым адной з найбольш важных умоў
продажу было захаванне спецыялізацыі ААТ «Мотавела» і ўкладанне ў 2007—2012 гадах у яго развіццё не менш як $20 млн. Таксама планавалася,
што прадпрыемства павінна было летась выйсці на аб'ём вытворчасці ў 500 тыс. веласіпедаў
і 30 тыс. матацыклаў. Аднак, як далажылі Прэзідэнту, пастаўленыя
ўмо вы вы ка на ны
толькі часткова.
Па словах кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Андрэя
Ка бя ко ва, да лё ка
не ідэальны і фінансавы стан прадпрыемства, высокі ўзровень дэбіторскай запазычанасці.
Аляксандр Лука шэн ка звяр нуў
увагу на тое, што
не ўсе пло шчы
прадпрыемства задзейнічаны пад вытворчасць, як было
дамоўлена, і каля
чвэрці плошчаў здаецца ў арэнду. Прэзідэнт запатрабаваў безумоўнага выканання планаў па развіцці акцыянернага
таварыства, яшчэ раз падкрэсліў, што павінна прасочвацца дынаміка па выхадзе на запланаваныя
аб'ёмы вытворчасці.
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Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка наведаў
учора прадпрыемства «Мотавела»,
паведамілі ў прэс-службе беларускага
лідара.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Балет «Вiтаўт»
глядзець можна з гонарам:
яго адчуюць тыя,
для каго гiсторыя вышэй
за харэаграфiю,
а пачуццё патрыятызму
вышэй за мэту тэатра
пераварочваць
6
душу.

Фота БЕЛТА.

Тое, што безнаяўныя
разлiкi — гэта зручна,
многiя ўжо зразумелi.
Зарплаты ўсiм
налiчваюць
на пластыкавыя
карткi, i карыстацца iмi
за некалькi гадоў
2
мы навучылiся.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КАМП'ЮТАРНЫЯ
ГУЛЬНI ПАЛЯПШАЮЦЬ
ПАМЯЦЬ I ЎВАГУ
ПАЖЫЛЫХ ЛЮДЗЕЙ
Навукоўцы даведалiся, якi эфект
вi дэа гуль нi на кшталт го нак ма юць
на асоб 60—85 гадоў. Як аказалася,
гонкi пазiтыўна адбiвалiся на працоўнай
памяцi i ўвазе пажылых людзей, пiша
The Telegraph. Пэўныя моманты гульнi развiвалi шматзадачнасць — здольнасць, якая слабее з узростам. Праз
12 гадзiн гульнi пажылыя людзi ўжо
маглi абыграць групу 20-гадовых геймераў, якiя раней не сутыкалiся з гэтай
гульнёй. А вось паляпшэннi ў памяцi i
ўвазе заставалiся нават праз 6 месяцаў пасля заканчэння эксперымента.
Як адзначалi яго арганiзатары, гульнi
здольныя палепшыць стан не толькi
пры страце памяцi, але i пры дэпрэсii,
дэменцыi, сiндроме дэфiцыту ўвагi i гiперактыўнасцi.

Тыдзень беларускай кухнi
правядуць з 7 па 15 верасня
дванаццаць кавярняў i рэстаранаў Мiнска, дзесяць з iх размешчаны на тэрыторыi Верхняга горада. Каля ўваходаў ва
ўстановы грамадскага харчавання, якiя далучылiся да праекта, будуць вывешаныя спецыяльныя плакаты з выявамi
страў нацыянальнай кухнi.
У Астравецкiм раёне будуць вырошчваць i перапрацоўваць абляпiху. Ужо закладзены гадавальнiк, вырошчва ец ца 5 тыс. са джан цаў.
Плануецца стварыць поўны
цыкл вытворчасцi абляпiхi i
прадукцыi яе перапрацоўкi.
Увесну 2014-га на плошчы
1 га будзе разбiты матачначаранковы сад.

