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«Мы вель мі за ці каў ле ны ў су пра цоў ніц тве з «Рас наф тай» яшчэ і 
та му, што гэ та вя лі кая ім пе рыя, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І 
мы не хо чам аб мя жоў вац ца прос та пе ра пра цоў кай наф ты і рэа лі за-
цы яй наф та пра дук таў. Та кая ім пе рыя мае па трэ бу ў за бес пя чэн ні, па-
чы на ю чы ад пра дук таў хар ча ван ня і за кан чва ю чы тэх ні кай, — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Та му мы бу дзем пра сіць вас раз гле дзець 
пы тан ні, каб пры роў ных маг чы мас цях мы ме лі пе ра ва гу ў па стаў ках 
той пра дук цыі і та ва раў, якія вам бу дуць па трэб ныя для вы твор час ці 
і за бес пя чэн ня функ цы я на ван ня кам па ніі».

Ігар Се чын у сваю чар гу па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за ўва гу 
да су мес ных пра ек таў, якія рэа лі зу юц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. «Мы 
пры трым лі ва ем ся та го, што вы ка нан не кант ракт ных аба вя за цель стваў 
— гэ та свя тое пра ві ла для біз не су, і я ўдзяч ны за ра зу мен не гэ та га на-
ша га па ды хо ду», — ска заў ён. Ігар Се чын па цвер дзіў ці ка васць «Рас-
наф ты» да раз віц ця су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю. «Мы да маў ля ем ся аб 
раз віц ці на ша га су пра цоў ніц тва па ўсіх на прам ках», — да даў ён.

Ра бот ні кі роз ных сфер уда сто-
е ны дзяр жаў ных уз на га род 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь за шмат га-
до вую плён ную пра цу, узор нае 
вы ка нан не служ бо вых аба вяз-
каў і вы со кае пра фе сій нае май-
стэр ства, вя лі кі аса біс ты ўклад 
у раз віц цё сіс тэ мы гра ма дзян-
скай авія цыі, бу даў ні чай га лі ны і 
наф та вай пра мыс ло вас ці, ар га-
ні за цыю ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі на сель ніц тву, знач ныя 
да сяг нен ні ў сфе ры аду ка цыі, на-
ву кі, куль ту ры і мас тац тва. Ад-
па вед ны ўказ пад пі саў кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні ўзна га-
ро джа ны стар шы ня гра мад ска га аб'-
яд нан ня «Бе ла рус кі ка мі тэт ве тэ ра наў 
пад раз дзя лен няў асаб лі вай ры зы кі» 
Алег Есін.

На чаль нік фа куль тэ та ўнут ра ных 
вой скаў Ва ен най ака дэ міі Бе ла ру сі пал-
коў нік Ігар На ву мен ка ўда сто е ны ор дэ-
на «За служ бу Ра дзі ме» ІІ сту пе ні.

Ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту-
пе ні ад зна ча ны на мес нік ка ман ду ю ча га 
ўнут ра ны мі вой ска мі МУС — на чаль нік 
апе ра тыў най і ба я вой пад рых тоў кі пал-
коў нік Алег Мат кін, на мес нік на чаль-
ні ка ўпраў лен ня вай ско вай час ці 1250 
па гра ніч най служ бы пал коў нік Анд рэй 

Пут рык, на чаль нік шта ба га лоў на га 
ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мінск ага 
гар вы кан ка ма пал коў нік мі лі цыі Ігар 
Ту маш і на чаль нік Го мель ска га ін жы-
нер на га ін сты ту та МНС пал коў нік унут-
ра най служ бы Аляк сандр Укра і нец.

За гад чык ка фед ры тэх на ло гіі пра-
дук цыі гра мад ска га хар ча ван ня і мя-
са пра дук таў Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та хар ча ван ня Зоя Ва сі лен ка 
ўда сто е на ор дэ на Па ша ны.

Вя ду чы май стар сцэ ны тэ ат ра-сту дыі 
кі на ак цё ра На цы я наль най кі на сту дыі 
«Бе ла русь фільм» Свят ла на Су ха вей 
уз на га ро джа на ор дэ нам Фран цыс ка 
Ска ры ны.

Не каль кі дзя сят каў ча ла век уда сто-
е ны ме да ля «За пра цоў ныя за слу гі». 
Ся род іх ды рэк тар Бе ла рус ка га на ву-
ко ва-да след ча га і пра ект на га ін сты ту-
та наф ты ВА «Бе ла рус наф та» Мі ка лай 
Дзе мя нен ка і на мес нік ка ман дзі ра авія-
цый на га атра да па ар га ні за цыі лёт най 
ра бо ты — на чаль нік лёт на-штур ман ска-
га ад дзе ла На цы я наль най авія кам па ніі 
«Бел авія» Ула дзі мір Ка ша вец.

За слу гі вя лі кай гру пы ва ен на слу-
жа чых, па гра ніч ні каў, су пра цоў ні каў 
пра ва ахоў ных ор га наў і ра та валь ні каў 
ад зна ча ны ме да ля мі «За ад зна ку ў во-
ін скай служ бе», «За ад зна ку ў ахо ве 
гра мад ска га па рад ку», «За ад зна ку ў 
ахо ве дзяр жаў най гра ні цы» і «За ад-
зна ку ў па пя рэ джан ні і лік ві да цыі над-
звы чай ных сі ту а цый».

Больш як дзе сяць ча ла век уз на га ро-
джа ны ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны. 
Ся род іх кі раў нік дзяр жаў най уста но вы 
куль ту ры «Твор чыя май стэр ні «Цэнтр 
су час ных мас тац тваў» Вік тар Аль шэў-
скі, ды рэк тар Дзяр жаў на га лі та ра тур на-
га му зея Ян кі Ку па лы Але на Ляш ко віч 
і рэк тар Мінск ага аб лас но га ін сты ту та 
раз віц ця аду ка цыі Свят ла на Сіт ні ка ва.

Га на ро вае зван не «На род ны ар тыст 
Бе ла ру сі» пры свое на ар тыс ту дра мы, 
вя ду ча му май стру сцэ ны На цы я наль на-
га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы 
Зі на і дзе Зуб ко вай.

Ра бот ні кам роз ных сфер так са ма 
пры свое ны га на ро выя зван ні «За слу-
жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «За-
слу жа ны дзе яч мас тац тваў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь», «За слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «За слу жа ны ра-
бот нік аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 
«За слу жа ны бу даў нік Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь» і «За слу жа ны ра бот нік ор га наў 
пра ку ра ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пад-
пі саў указ «Аб уз на га ро джан ні ме да лём 
«За без да кор ную служ бу» І, ІІ, ІІІ сту пе ні. 
Ся род уда сто е ных гэ тай уз на га ро ды І сту-
пе ні на чаль нік сек та ра га лоў на га ўпраў-
лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты і кад ра ва га 
за бес пя чэн ня Дзяр жаў на га па гра ніч на-
га ка мі тэ та пал коў нік Сяр гей Драз доў і 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла га лоў на га 
апе ра тыў на га ўпраў лен ня Дзярж па гран-
ка мі тэ та пал коў нік Ле а нід Кур саў.

ДЗЯР ЖАЎ НЫХ УЗ НА ГА РОД УДА СТО Е НЫ 
РА БОТ НІ КІ РОЗ НЫХ СФЕР

Ула дзi мiр Ле а нi да вiч з 
го ра да Ля ха вi чы Брэсц-
кай воб лас цi за пы таў ся 
ў рэ дак цыi на конт да-
лей ша га лё су сва iх ак-
цый, атры ма ных уза мен 
чэ каў «Ма ё масць». Яго 
цi ка вiць, якiм чы нам гэ-
тыя каш тоў ныя па пе ры 
сён ня маг чы ма пра даць, 
па да рыць цi пе ра афор-
мiць у спад чы ну.

Па ква лi фi ка ва ныя тлу ма-
чэн нi на гэ тую тэ му рэ дак цыя 
звяр ну ла ся да кан суль тан та 
ўпраў лен ня ўлi ку i рас па ра-
джэн ня ак цы я мi Га лоў на га 
ўпраў лен ня ма ё мас ных ад-
но сiн Дзяр жаў на га ка мi тэ та 
па ма ё мас цi Бе ла ру сi Анд-
рэя НА ГОР НА ГА.

Спе цы я лiст ка мi тэ та па ве-
да мiў нам, што на быў шы ак-
цыi, гра ма дзя нiн ста но вiц ца 
ак цы я не рам i, у ад па вед нас цi 
з за ка на даў ствам мае пра ва 
ўдзель нi чаць у кi ра ван нi прад-
пры ем ствам, атрым лi ваць 
iн фар ма цыю аб яго дзей-
нас цi, а так са ма пра да ваць, 
да рыць i пе ра да ваць ак цыi 
ў спад чы ну. Ак цы я нер мо-
жа ўдзель нi чаць у схо дах 
ак цы я не раў i ак тыў на вы-
каз ваць сваю па зi цыю па 
ак ту аль ных пы тан нях, у 
тым лi ку i аб раз мер ка-
ван нi пры быт ку i вы пла це 
ды вi дэн даў. У ад па вед-
нас цi з за ка на даў ствам, 
ак цы я нер нае та ва рыст ва 
мае пра ва на кi роў ваць част-
ку пры быт ку, якая за ста ец ца 
ў яго рас па ра джэн нi пас ля вы-
пла ты па дат каў, iн шых аба-
вяз ко вых пла ця жоў i па крыц-
ця страт бя гу чых пе ры я даў, 
на вы пла ту ды вi дэн даў ак цы-
я не рам та ва рыст ва. Ра шэн не 
аб раз мер ка ван нi пры быт ку 
пры ма ец ца на агуль ным схо-
дзе ак цы я не раў.

Спа дар Ула дзi мiр вы ра шыў 
удак лад нiць, як гэ тыя ак цыi 
мож на пе ра даць яго дзе цям 
праз ме ха нiзм афарм лен ня ў 
спад чы ну. Наш кан суль тант 
па ве да мiў, што ў спад чы ну пе-
ра да юц ца не ак цыi, а ча ла век 
ус ту пае ў пра вы атры ман ня 
ў спад чы ну та кiх каш тоў ных 
па пер. У ак цый прос та з'яў-
ля ец ца но вы ўлас нiк. Лю быя 
ак цыi: прос тыя i на ват пры-

вi ле я ва ныя маг чы ма ця пер 
па да ра ваць блiз кiм сва я кам. 
Тут трэ ба асоб на пад крэс лiць, 
што па рын ку каш тоў ных па-
пер сён ня дзей нi чае iн струк-
цыя Мiн фi на, дзе за ба ро не на 
да рыць ак цыi iн шым лю дзям, 
акра мя блiз кiх сва я коў. Гэ та 
зроб ле на для та го, каб у на-
шым гра мад стве не атры ма ла 
ма са ва га рас паў сюдж ван ня 
тай ная здзел ка да рэ ння пэў-
ных па трэб ных ак цый ней кi мi 
за цi каў ле ны мi асо ба мi, каб 
на быц цё ак цый па та кой схе-
ме не ажыц цяў ля ла ся з эле-
мен та мi рэй дар ства. Ра ней 
iс на ва лi вы пад кi, ка лi ў ру кi 
за цi каў ле ных ба коў трап ля лi 
цэ лыя рэ ест ры ак цы я не раў, а 
з апош нi мi по тым «пра ца ва лi» 
ў рэ жы ме тай на га да рэ ння.

Ва ўсiх ас тат нiх вы пад-
ках про даж ак цый не аб ход на 
ажыц цяў ляць толь кi праз Бе-
ла рус кую ва лют на-фон да вую 
бiр жу пры па ся рэд нiц тве пра-
фе сi я наль на га ўдзель нi ка рын-

ку каш тоў ных па пер, якi з'яў ля-
ец ца удзель нi кам бiр жы. Спi сы 
пра фу дзель нi каў ма юц ца на 
сай це бiр жы www.bcse.by.

Больш пад ра бяз ную iн фар-
ма цыю аб вы нi ках фi нан са ва-
гас па дар чай дзей нас цi гэ тых 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў i 
аб ве лi чы нi ды вi дэн даў мож-
на да ве дац ца на сай це Мi нiс-
тэр ства фi нан саў www.minfin.
gov.by .

Па про да жы на бiр жы 
сва iх ак цый iс нуе толь кi ад-
но аб ме жа ван не. «Вар та 
звяр таць ува гу на тое, што ў 
ад па вед нас цi з Ука зам Прэ-
зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
ад 16 лiс та па да 2006 г. № 677 
абл вы кан ка мы i Мiн скi гар-
вы кан кам ма юць пе ра важ-
нае пра ва на на быц цё ак цый 
пе ра пра цоў чых прад пры ем-
стваў сель ска гас па дар чай 
пра дук цыi i так зва ных стра-
тэ гiч ных прад пры ем стваў i iн-
шых ак цы я нер ных та ва рыст-
ваў, уклю ча ных у за цвер джа-
ны вы кан ка мам пе ра лiк. З iм 
мож на азна ё мiц ца на сай тах 
абл вы кан ка маў i Мiнск ага 
гар вы кан ка ма», — рас каз вае 
Анд рэй На гор ны.

Чы та чы на ша га вы дан ня 
так са ма пы та юц ца пра тое, 
што iм ця пер ра бiць з чэ ка-
мi «Ма ё масць», якiя яшчэ 
за ста лi ся ў iх на ру ках? Кан-
суль тант па ве да мiў нам, што, 
згод на з па ста но вай Са ве та 

Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь ад 3 снеж ня 2012 г. 
№ 1111 па доў жа ны тэр-
мiн аба ра чэн ня iмян ных 
пры ва ты за цый ных чэ каў 
«Ма ё масць» па 30 чэр ве-
ня 2016 го да.

Аб мен пры ва ты за цый-
ных чэ каў «Ма ё масць» на 
ак цыi ажыц цяў ля ец ца праз 
ад дзя лен нi Бе ла рус бан ка 
па мес цы жы хар ства, дзе 
ад кры ты чэ ка выя спе цы-
яль ныя ра хун кi на гра ма-

дзян.
У кож ным ад дзя лен нi Бе-

ла рус бан ка ма ец ца пе ра лiк 
ад кры тых ак цы я нер ных та ва-
рыст ваў, ак цыi якiх пра па ну-
юц ца для аб ме ну. У аб ме не 
на чэ кi «Ма ё масць» там зна-
хо дзяц ца ак цыi ка ля 40 ак цы-
я нер ных та ва рыст ваў з до ляй 
дзяр жа вы.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Ка лі мы, на прык лад, 
хо чам па ехаць за мя жу, 
то ідзем куп ляць у аб-
мен ні ках ад па вед ную 
ва лю ту. Так да во дзіц-
ца ра біць на ват пры па-
езд ках у са мыя бліз кія 
кра і ны (ска жам, Ра сію, 
Укра і ну). Ня гле дзя чы 
на тое, што мы доб ра 
ра зу ме ем мо вы ад но 
ад на го і едзем амаль 
да до му, а не ў гос ці, 
гро шы ў кож най кра і не 
хо дзяць зу сім роз ныя. 
Ча му ж нель га паў сюль 
раз ліч вац ца лю бой ва-
лю тай? І хто вы ра шае, 
коль кі каш ту юць чу-
жыя гро шы?

Ба раць ба экс пар ту 
з ім пар там

Гро шы — так са ма та вар. 
Іх мож на куп ляць, пра да ваць, 
ін вес та ваць у іх. Та му ва лют-
ны курс (яго яшчэ на зы ва юць 
аб мен ным) — гэ та кошт ад-
ной на цы я наль най гра шо вай 
адзін кі, які вы ра жа ны ў гра-
шо вых адзін ках ін шых кра ін. 
Але ча му, на прык лад, сён ня 
курс до ла ра да бе ла рус ка га 
руб ля 9050?

Ка лі раз ва жаць най больш 
аб агуль не на, то гэ тая ліч ба 
скла ла ся з ба лан су по пы ту 
на до лар і пра па но вы яго на 
Бе ла рус кай ва лют на-фон да-
вай бір жы. Ад нак не ўсё так 
прос та. Са праў ды — фі зіч-
на курс вы зна ча ец ца пад час 
тар гоў на бір жы. Гэ та ро біц ца 
што дзён на. Курс, які вы зна-
ча ец ца на тар гах сён ня, бу-
дзе кур сам На цы я наль на га 
бан ка заўт ра. Але гэ та ідэа-
лі за ва ная схе ма, пры дат ная 
ад но толь кі для пад руч ні каў 
па эка на міч най тэ о рыі. На-
са мрэч на зна чэн не кур са 
на цы я наль най ці за меж най 
ва лю ты ўплы вае шмат фак-
та раў, якія по тым ад бі ва юц ца 
на вы ні ках тар гоў.

Ад ным з та кіх фак та раў 
мо жа быць эмі сія на цы я наль-
ных гро шай. Ка лі дзяр жа ва 
па чы нае дру ка ваць вя лі кую 

коль касць гро шай, па вы ша-
ю чы пра па но ву на цы я наль-
най ва лю ты, курс апош няй 
па чы нае па даць (гэ ты за кон 
да ты чыц ца лю бо га та ва ру 
— чым яго больш, тым ні-
жэй яго ца на). Дру гім вель мі 
ўплы во вым фак та рам з'яў-
ля ец ца пла цеж ны ба ланс 
знеш ня га ганд лю кра і ны. 
Лю бая дзяр жа ва вы раб ляе 
ней кія та ва ры і, зра зу ме-
ла, пра дае іх на ўнут ра ным 
і знеш нім рын ках. У той 
жа час кра і ны аба вяз ко ва 
і штось ці за куп ля юць у за-
меж ні каў. То бок эка но мі ка 
тры ма ец ца на ба лан се экс-
пар ту і ім пар ту. Чым больш 
у кра і не экс пар ту (які па вы-
шае по пыт на на цы я наль ную 
ва лю ту, бо за меж ных па куп-
ні коў экс парт ных та ва раў 
пры му ша юць раз ліч вац ца 
мяс цо вы мі гра шы ма), тым 
вы шэй шы курс на цва лю ты. 
І на ад ва рот — чым больш 
ім пар ту (зна чыць, по пы ту 
на за меж ную ва лю ту), тым 
ні жэй шы курс ай чын ных гро-
шай. Трэ ці знач ны фак тар 
— да вер да на цы я наль най 
ва лю ты з бо ку на сель ніц тва, 
біз не су і гэ так да лей. Ка лі 
лю дзі па чы на юць за хоў ваць 
свае збе ра жэн ні ў за меж-
най ва лю це (па вы ша ю чы на 
яе по пыт), курс яе рас це, а 
мяс цо выя гро шы, ад па вед-
на, тан не юць. Так са ма на 
ва ган ні кур са мо гуць уплы-
ваць за явы па лі ты каў ці га-

лі но вых чы ноў ні каў і шмат 
ін шых прад ка заль ных і не 
вель мі фак та раў (на прык лад, 
пры род ная ка та стро фа, якая 
знач на пад кош вае эка но мі ку 
кра і ны).

Ві ды ва лют ных 
кур саў

Фік са ва ны — афі цый на 
ўста ля ва ныя су ад но сі ны па-
між на цы я наль ны мі ва лю та-
мі. Курс вы зна чае рэ гу ля тар 
ва лют на га рын ку (Цэнт раль-
ны банк, На цы я наль ны банк і 
гэ так да лей).

Курс, які ва га ец ца, — сва-
бод на змя ня ец ца пад уплы-
вам по пы ту і пра па но вы. 
За сна ва ны на ры нач ным 
ме ха ніз ме.

Курс, які пла вае, — так-
са ма ва га ец ца, але тут ужо 
вы ка рыс тоў ва ец ца ме ха нізм 
ва лют на га рэ гу ля ван ня, каб 
аб ме жа ваць рэз кія ва ган ні 
кур са на цы я наль най ва лю ты.

У на шай кра і не вы ка рыс-
тоў ва ец ца апош няя фор ма 
кур са на цы я наль най ва лю ты.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў 

пра ка ры стан не гра шы ма і 
ўсё, што з гэ тым звя за на. 
Вы мо жа це звяр тац ца на 
элект рон ны ад рас га зе ты: 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з 
па зна кай «для ад дзе ла 
эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

КАБ «ВЫ КЛЮ ЧЫЦЬ» 
ЦI ХАЕ РЭЙ ДАР СТВАТЫ КУ ДЫ ПА БЕГ?

Курс лю бой ва лю ты не ста іць на мес цы 
з-за мно гіх фак та раў

Да вед ка «Звяз ды»
Рэй дар ства (ад англ. raid «на езд» або raider «на лёт чык») 

— дру жа люб нае (а не сi ла вое) па глы нан не прад пры ем ства 
су праць во лi яго ўлас нi каў, якiя ма юць пе ра важ нае ста но вi-
шча ў гэ тым прад пры ем стве, i/або яго кi раў нi ка. За хоп бiз не-
су шля хам рэй дар ства на зы ва юць «рэй дар скiм за хо пам». Да 
рэй дар скай дзей нас цi так са ма ад но сяць кар па ра тыў ны шан таж 
(«грын мейл»). Акра мя та го, рэй дэр ствам на зы ва юць штуч нае 
ства рэн не ўмоў, якiя да зва ля юць iс тот на па мен шыць кошт на-
быц ця пра ва ўлас нас цi на ак тыў (аб' ект) гру пай асоб.

Сён ня дзей нi чае iн струк цыя 
Мiн фi на, дзе за ба ро не на 
да рыць ак цыi iн шым лю дзям, 
акра мя блiз кiх сва я коў. 
Гэ та зроб ле на для та го, 
каб у на шым гра мад стве 
не атры ма ла ма са ва га 
рас паў сюдж ван ня так званае 
рэйдарства. 

Стаў ка рэ фi нан са ван ня 
«адпачывае»

У ве рас нi стаў ка рэ фi нан са ван ня за ста нец ца на ра ней шым 
уз роў нi — 23,5% га да вых, па ве дам ляе ўпраў лен не iн фар ма цыi 
i гра мад скiх су вя зяў На цы я наль на га бан ка Бе ла русі.

«Пад тры ман не ня змен най стаў кi рэ фi нан са ван ня ў лi пе нi i жнiў нi 
да зво лi ла ад на вiць пры рост тэр мi но вых руб лё вых укла даў на сель-
нiц тва, па мен шыць по пыт на за меж ную ва лю ту з бо ку на сель нiц тва 
i прад пры ем стваў, а так са ма спры я ла да лей ша му за па во лен ню iн-
фля цый ных пра цэ саў, — тлу ма чыць ра шэн не Нац банк. — За ха ван не 
жорст кас цi пра цэнт най па лi ты кi бу дзе са дзей нi чаць пад тры ман ню 
ста бiль нас цi на ўнут ра ным ва лют ным рын ку, за бяс пе чыць вы со кi 
ўзро вень да ход нас цi руб лё вых дэ па зi таў, якi пе ра вы шае да ход насць 
дэ па зi таў у за меж най ва лю це».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.
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