РАМАНТЫКА ТВОРЧАГА ПОШУКУ
Дарагiя сябры!
Вiншую вас са знамянальнай датай у гiсторыi маладзёжнага руху — 95-годдзем ВЛКСМ.
Для многiх нашых суайчыннiкаў назаўсёды застануцца ў памяцi гады камсамольскага юнацтва, авеяныя рамантыкай творчых пошукаў, энтузiязмам стваральнай працы i iмкненнем будаваць сучаснасць i
будучыню сваёй Радзiмы.
Гiстарычны шлях Саюза моладзi адзначаны яркiмi здзяйсненнямi ў перыяд будаўнiцтва прамысловых гiгантаў першых пяцiгодак, гераiзмам на франтах Вялiкай Айчыннай вайны, актыўным удзелам у
аднаўленнi разбураных гарадоў i вёсак, асваеннi цалiны, раёнаў Крайняй Поўначы, Далёкага Усходу i
Сiбiры.
У нашай краiне цудоўныя традыцыi камсамольскага руху прадаўжае Беларускi рэспублiканскi саюз
моладзi. Гэта масавая грамадская арганiзацыя, прыцягваючы ў свае рады лепшых прадстаўнiкоў маладога пакалення, становiцца для iх добрай школай выхавання грамадзянскай адказнасцi, iнiцыятарам
добрых пачынанняў i выразнiкам iнтарэсаў усiх юнакоў i дзяўчат.
Паважаныя ветэраны камсамола! Шчыра ўдзячны вам за захаванне пераемнасцi i за дабратворны
ўплыў, якi вы аказваеце на моладзь. Няхай гэты юбiлей стане значнай вяхой ва ўмацаваннi нашага маладзёжнага руху, прымнажэннi яго слаўных спраў. Жадаю вам здароўя, аптымiзму, шчасця, творчай
энергii i новых перамог у iмя працвiтання роднай Беларусi.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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РУБЛЁВЫ ДЭПАЗІТ
«ПРЫВЯЗАЛІ» ДА ВАЛЮТЫ
Упершыню буйнейшы банк Беларусі прапануе насельніцтву эксклюзіўны фінансавы прадукт — уклад у беларускіх
рублях «Гарант», які забяспечвае стабільны ўзровень даходнасці, незалежна ад змены курсу долара, паведамілі
рэдакцыі ў прэс-службе Беларусбанка.
Такім чынам, даход па ўкладзе «Гарант» складаецца з асноўнага даходу — працэнтнай стаўкі ў памеры 10, 12 ці 15%, а таксама
дадатковага даходу, які ўсталёўваецца ў працэнтах гадавых у
залежнасці ад змены курсу долара.
Асноўны даход можа выплачвацца як штомесяц, так і ў канцы
тэрміну. Дадатковы даход выплачваецца пры надыходзе тэрміну
вяртання ўкладу. Уклад можа быць адкрыты на любы тэрмін па
вашым выбары — 3, 6 ці 12 месяцаў. Уклад не прадугледжвае расходныя аперацыі і дадатковыя ўзносы. Мінімальная сума ўкладу
складае 10 млн рублёў.
Пры размяшчэнні сродкаў у беларускіх рублях банк гарантуе кліентам атрыманне дадатковага даходу, які забяспечыць
вяртанне ўкладзеных зберажэнняў у беларускіх рублях, эквівалентных суме долараў на дату адкрыцця ўкладу, плюс асноўны
працэнтны даход.
Сяргей КУРКАЧ.

Кошт 1800 рублёў

КАНІКУЛЫ
ПА ІНТАРЭСАХ

План сумесных дзеянняў урада i Нацбанка па структурным
рэфармаваннi i павышэннi канкурэнтаздольнасцi эканомiкi
Беларусi, зацверджаны ў кастрычнiку гэтага года, можа
стаць асновай для новай праграмы Мiжнароднага валютнага фонду (МВФ) з Беларуссю. Такое меркаванне выказаў
прэм'ер-мiнiстр Беларусi Мiхаiл Мяснiковiч на сустрэчы з
кiраўнiком мiсii МВФ у Беларусi Дэвiдам Хофманам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

 Фінансавая «навінка»
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ЛІЧБА ДНЯ

ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ
У КАНСТРУКТЫЎНЫМ
СУПРАЦОЎНІЦТВЕ

9 млн 465,5 тыс.
чалавек
склала колькасць насельнiцтва
Беларусi на 1 кастрычнiка гэтага года. Натуральнае змяншэнне насельнiцтва сёлета
ў студзенi—вераснi знізілася
ў параўнаннi з адпаведным
перыядам 2012 года на 28%
i склала 6 тыс. 247 чалавек.
Мiграцыйны прырост за студзень—верасень склаў 7 тыс.
869 чалавек (узрос у параўнаннi з аналагiчным перыядам
2012 года на 1 тыс. 750 чалавек, або на 28,6 %) i кампенсаваў натуральнае змяншэнне
насельнiцтва, забяспечыўшы
павелiчэнне яго колькасцi. Паводле аператыўных даных, у
студзенi—вераснi гэтага года ў
рэспублiцы нарадзiлася 87 тыс.
917 дзяцей, памерлi — 94 тыс.
164 чалавекi.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 29.10.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня
Фота БЕЛТА.

Прэм'ер-мiнiстр прапанаваў кiраўнiку мiсii разгледзець механiзм вырашэння двух даволi важных пытанняў, такiх як плацежны
баланс i рэзервы. «Гэта значыць, на якiя крокi фонду можа разлiчваць Беларусь у рамках пятага артыкула статута МВФ, згодна
з якiм кожная дзяржава — удзельнiк фонду можа разлiчваць на
атрыманне дапамогi ў вырашэннi праблем плацежнага балансу i рэзерваў. Прычым на прынцыпах недыскрымiнацыйнасцi»,
— удакладнiў ён. Паводле слоў кiраўнiка беларускага ўрада, цяпер у эканомiцы Беларусi менавiта такая сiтуацыя, калi актуальны
разгляд сумесных мер у рамках гэтага артыкула статута.
У цэлым Мiхаiл Мяснiковiч адзначыў, што ўрад зацiкаўлены ў
канструктыўным супрацоўнiцтве з фондам.
«Калi гаварыць аб некаторых пытаннях развiцця беларускай
эканомiкi на сучасным этапе, то мы прытрымлiваемся той матрыцы, якая была адпрацавана з Антыкрызiсным фондам ЕўрАзЭС.
Гэта была наша ўзаемная дамоўленасць з Расiяй i Казахстанам,
i мы iмкнёмся дзейнiчаць у рамках тых параметраў, якiя былi
вызначаны адпаведнай праграмай з АКФ», — падкрэслiў прэм'ер-мiнiстр.
Акрамя таго, дадаў ён, урад i Нацыянальны банк Беларусi
прынялi план сiстэмных i структурных пераўтварэнняў, якi быў
прадстаўлены мiсii. «На наш погляд, гэта тая база, на аснове якой
могуць будавацца падыходы па новай праграме МВФ з Беларуссю», — лiчыць Мiхаiл Мяснiковiч.
Беларусь рэалiзавала праграму стэнд-бай, падтрыманую крэдытам МВФ на $3,5 млрд, у перыяд са студзеня 2009 па красавiк
2010 года. Гэта дало магчымасць краiне забяспечыць дадатную
дынамiку па шэрагу пазiцый у эканомiцы i грашова-крэдытнай
сферы. На 2013 год прыпадае пiк выплат па крэдыце. З 17 па
28 красавiка ў Мiнску знаходзiцца мiсiя супрацоўнiкаў Мiжнароднага валютнага фонду, якую ўзначальвае Дэвiд Хофман, для
правядзення пятага постпраграмнага манiторынгу беларускай
эканомiкi.
Мiжнародны валютны фонд — спецыялiзаваная ўстанова ААН
са штаб-кватэрай у Вашынгтоне (ЗША). Афiцыйная дата стварэння МВФ — 27 снежня 1945 года. Беларусь з'яўляецца членам МВФ
з 1992 года. Дзейнасць МВФ у Беларусi накiравана на супрацоўнiцтва з урадам i Нацыянальным банкам пры падрыхтоўцы праграм эканамiчнай палiтыкi з акцэнтам на падаткова-бюджэтную i
грашова-крэдытную палiтыку, абменны курс i гандлёвую палiтыку
з мэтай дасягнення значнага эканамiчнага росту, нiзкай iнфляцыi
i ўстойлiвасцi плацежнага балансу.
З 1992 па 2008 год Беларусь двойчы выкарыстоўвала фiнансавыя рэсурсы МВФ: па лiнii фонду сiстэмных трансфармацый
— $217,2 млн i па механiзме стэнд-бай — $77,4 млн. У лютым
2005 года Беларусь цалкам пагасiла названыя крэдыты МВФ.

АЎТОРАК

Вольны час школьнікаў у канікулярны час уключае розныя формы
адукацыйнай, творчай, спартыўнай, працоўнай, прафарыентацыйнай
дзейнасці. У перыяд восеньскіх канікул у Цэнтры дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі «Ранак» Маскоўскага раёна Мінска працуюць розныя
аб'яднанні па інтарэсах, праводзяцца пазнавальныя, забаўляльныя і кон-

курсныя мерапрыемствы для гарадскіх аздараўленчых лагераў. Арганізаваны экскурсіі ў музеі Цэнтра. 500 хлопчыкаў і дзяўчынак пабываюць
у музеі баявой славы і музеі гісторыі пажарнай справы «Скрозь полымя
гадоў». У цэнтры працуюць 512 гурткоў. У перыяд канікул арганізавана
праца гарадскога аздараўленчага лагера для навучэнцаў Цэнтра.

САЮЗНЫ ТУРНIР
IНТЭЛЕКТУАЛАЎ
Заключны этап алiмпiяды школьнiкаў Саюзнай
дзяржавы «Расiя i Беларусь»: гiстарычнае i духоўнае адзiнства» стартаваў у Полацку 27 кастрычнiка.
Удзел у заключным туры алiмпiяды возьмуць 180
беларускiх i расiйскiх школьнiкаў — вучнi 9—11-х класаў. Беларусь прадставяць 8 каманд — з усiх абласцей,
сталiцы, i асобная каманда — з Лiцэя БДУ. У кожную
каманду ўваходзіць 6 чалавек.
Заключны этап алiмпiяды складаецца з двух тураў
— асноўнага i творчага. Асноўны тур — абавязковы для
ўсiх удзельнiкаў. Падчас гэтага тура школьнiкi выконваюць пiсьмовыя заданнi: пiшуць сачыненне i комплексную

работу па рускай мове i лiтаратуры. Ахвотныя могуць
прыняць удзел яшчэ i ў творчым туры, дзе вызначаюцца
пераможцы ў рытарычным майстэрстве, выразным чытаннi, а таксама знаўцы гiсторыi. Ацэньваць здольнасцi
школьнiкаў будзе журы, у склад якога ўвайшлi вядомыя
беларускiя i расiйскiя навукоўцы, вядучыя выкладчыкi ВНУ i настаўнiкi-практыкi. Таксама для ўдзельнiкаў
алiмпiяды запланавана вялiкая культурная i экскурсiйная праграма.
Пераможцаў алiмпiяды чакаюць спецыяльныя дыпломы, каштоўныя прызы i падарункi. Астатнiя школьнiкi
атрымаюць дыпломы ўдзельнiкаў i сувенiры. Таксама
плануецца выдаць зборнiк лепшых работ.
Алiмпiяда школьнiкаў «Расiя i Беларусь: гiс тарычнае i ду хоў нае адзiн ства» пра во дзiц ца з
2004 года. Яе арганiзатары — Мiнiс тэрства
адукацыi нашай краiны i Мiнiстэрства адукацыi i навукi Расiйскай Федэрацыi. Фiнансаванне ажыццяўляецца з бюджэту Саюзнай
дзяржавы.
Беларускiя школьнiкi, якiя перамагаюць
на алiмпiядзе, атрымлiваюць права прыярытэтнага паступлення на фiлалагiчныя спецыяльнасцi ў расiйскiя i беларускiя ВНУ. У 2012
годзе абсалютным пераможцам алiмпiяды
«Беларусь—Расiя: гiс тарычная i ду хоўная
еднасць» стала навучэнка гомельскай гiмназii № 14 Вольга Нянашава, якая набрала
максiмальную колькасць балаў, значна апярэдзiўшы ўсiх удзельнiкаў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ДОБРАЕ МЕСЦА
НА ВОСЕНЬ
ЖЫЦЦЯ
Цi хутка беларускiя пенсіянеры
змогуць жыць на камфортных
i ўтульных «вiлах»?
Большасць сем'яў iмкнуцца самi клапацiцца
пра сваiх састарэлых бацькоў. Але, пакiдаючы iх адных дома, пакуль самi знаходзяцца
на працы, трывожацца: як там яны адны? Цi
змогуць падагрэць абед, цi не забудуць выключыць плiту? Для часткi з iх праблема цяпер вырашана: учора ў Мiнску ў Фрунзенскiм
раёне адкрылася першае аддзяленне дзённага знаходжання для пажылых. Цяпер старых
бацькоў можна будзе пакiнуць там, як у дзiцячым садку, а ўвечары забраць дадому.

Дзецi на працу, а пажылыя
бацькi — у «дзiцячы сад»
— У аддзяленне мы будзем браць людзей пенсiйнага ўзросту, тых, хто мае патрэбу ў доглядзе i па стане здароўя не можа знаходзiцца дома адзiн, — кажа
намеснiк старшынi камiтэта па працы, занятасцi
i сацыяльнай абароне Мiнгарвыканкама Iрына
ДУДКА. — Iх дзецi, як правiла, працуюць. I для таго,
каб яны не былi вымушаны змяшчаць бацькоў у домiнтэрнат альбо кiдаць працу, каб пажылы чалавек
жыў побач са сваякамi, у родных сценах, i
ствараюцца такiя аддзяленнi.

Фота БЕЛТА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ГРУЗIЯ АБРАЛА ПРЭЗIДЭНТА
Кандыдат ад кiруючай каалiцыi «Грузiнская мара» Георгiй Маргвелашвiлi
перамог на выбарах прэзiдэнта Грузii. Па вынiках падлiку 99,68 працэнта бюлетэняў ён набраў 62,12 працэнта галасоў выбаршчыкаў. Як паведамiла прэс-сакратар ЦВК Грузii Эка Азарашвiлi, гэта практычна канчатковыя звесткi, i нiчога
ўжо не зменiцца. Блiжэйшыя апаненты Маргвелашвiлi — кандыдат ад партыi
Мiхаiла Саакашвiлi «Адзiны нацыянальны рух» Давiд Бакрадзэ i былы спiкер
парламента Нiно Бурджанадзэ набралi 21,72 i 10,18 працэнта галасоў адпаведна. Яўка на выбарах склала 46,91 працэнта. Паводле звестак прэс-сакратара
Цэнтрвыбаркама, сур'ёзных парушэнняў падчас галасавання зафiксавана не
было. Усяго за прэзiдэнцкае крэсла змагалiся 23 чалавекi.

ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ ПАЧЫНАЮЦЬ УСТАЛЁЎВАЦЬ СIСТЭМУ ПРА Ў РУМЫНII
На базе ў Дэвеселу на поўднi Румынii ў панядзелак стартавалi работы па размяшчэннi супрацьракетнага
комплексу як часткi створанай Злучанымi Штатамi i НАТА еўрапейскай супрацьракетнай абароны. Для ўдзелу ў
цырымонii пачатку разгортвання сiстэмы ПРА ў Румынiю прыбылi намеснiк мiнiстра абароны ЗША па палiтычных
справах Джэймс Мiлер i шэраг высокапастаўленых прадстаўнiкоў краiн — членаў НАТА. Расiя тым часам зноў
заклiкала Злучаныя Штаты i НАТА паспрабаваць разам выйсцi з тупiка ў сувязi з абмеркаваннем праблемы ПРА,
якая з'яўляецца ключавой у росце напружанасцi ў адносiнах памiж Масквой i Вашынгтонам. Але ў той жа час
Маскву не задавальняюць толькi размовы ЗША i НАТА аб ненакiраванасцi еўрапейскай ПРА супраць Расii. Гэтую
тэму падняў у панядзелак мiнiстр замежных спраў РФ Сяргей Лаўроў, выступаючы на 8-м пасяджэннi расiйскаўкраiнскага падкамiтэта па мiжнародным супрацоўнiцтве.

АМЕРЫКАНЕЦ НЕ ЗМОГ АДМЯНІЦЬ РАШЭННЕ СУДА АБ СВАЁЙ СМЕРЦІ
У штаце Агаё мужчына, які звярнуўся ў суд з патрабаваннем адмяніць пастанову аб сваёй смерці, застаўся
юрыдычна «мёртвым». Суддзя акругі Хэнкок Алан Дэвіс, які абвясціў Дональда Юджына Мілера-малодшага
мёртвым у 1994 годзе пасля таго, як той восем гадоў лічыўся без вестак праISSN 1990 - 763X
паўшым, аб’явіў, што тэрмін даўнасці для адмены гэтага рашэння даўно мінуў.
Ён адзначыў, што, згодна з законам штата, пастанову аб смерці можна адмяніць толькі на працягу трох гадоў пасля яе прыняцця. Паводле слоў Мілера, ён
уцёк з дому 27 гадоў таму з-за таго, што шмат піў і страціў працу. Мёртвым яго
аб'явілі па звароце яго былой жонкі Робін. За восем гадоў сваёй адсутнасці ён
не выплачваў аліменты, і такім чынам яна збіралася дамагчыся права на сацыяльную дапамогу для дзяцей.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

«СВЯТЫ IУДА» АБРЫНУЎСЯ
НА ВЯЛIКАБРЫТАНIЮ,
НIДЭРЛАНДЫ I ФРАНЦЫЮ
Магутны ўраган, якi атрымаў iмя святога
Iуды, абрынуўся ўчора ранiцай на паўднёвыя
раёны Вялiкабрытанii, а таксама на паўночны
захад Францыi, перадаюць iнфармагенцтвы.
Хуткасць ветру на ўзбярэжжы Паўднёвай Англii
дасягала 120 км/г. У шэрагу рэгiёнаў перакрыты
аўтамабiльныя дарогi, на маршруты не выйшлi
цягнiкi. У лонданскiм аэрапорце Хiтроў адменены сотнi рэйсаў. У Лондане будаўнiчы кран упаў
на будынак сакратарыята кабiнета мiнiстраў у
Вестмiнстары. Ураган ужо стаў прычынай гiбелi
прынамсi трох чалавек. У Вялiкабрытанii 17-гадовая жыхарка Эдэнбрыджа атрымала смяротныя раненнi пасля таго, як на яе ўпала дрэва.
Мужчына, якому было за 50 гадоў, загiнуў за
рулём свайго аўтамабiля ў Хартфордшыры таксама падчас падзення дрэва, перадае BBC.
Раней таксама стала вядома аб яшчэ адной
ахвяры — 14-гадовым падлетку, якога, як мяркуецца, знесла ў мора ў мястэчку Ньюхевэн.
Выратавальныя службы спрабавалi адшукаць
юнака сярод хваль, але былi вымушаны адступiць, калi шторм узмацнiўся. У Нiдэрландах
«Святы Iуда» забраў жыццё жыхаркi Амстэрдама, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай
на прадстаўнiкоў мясцовай палiцыi. На жанчыну ўпала паваленае ветрам дрэва. Яе муж,
якi знаходзiўся побач, дастаўлены ў бальнiцу з
сур'ёзнай траўмай галавы. Сiноптыкi прагназуюць, што «Святы Iуда» можа стаць самым
разбуральным у Еўропе за апошнiя 20 гадоў.

КОРАТКА
У Мiнску будуць больш
актыўна прыцягваць грамадзян да ўдзелу ў фiнансаваннi работ па будаўнiцтве
парковак.
Дырэкцыi будаўнiцтва Беларускай АЭС выдадзена лiцэнзiя на ўзвядзенне ядзернай устаноўкi энергаблока
нумар 1.
Мера стрымання адносна
Уладзiслава Баўмгертнера
не змянiлася — ён застаецца пад дамашнiм арыштам.
Тэрмiн расследавання крымiнальнай справы адносна
Баў мгерт не ра пра цяг ну ты
на 2 месяцы.
Беларусь прадоўжыла забарону на вываз неапрацаваных шкур буйной рагатай
жывёлы да 20 снежня.
У Мiнску прышчэплена супраць грыпу 22,3 працэнта
грамадзян, што склала 423
тыс. чалавек.
Мiнскае гарадское ўпраўленне МНС 29 кастрычнiка
правядзе вучэннi ў будынку
Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь
па вулiцы Маскоўскай, 17.
Вучэннi пройдуць з 10.00 да
12.00.
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9180,00
12670,00
288,50
1121,56

 Надвор'е

З СЕРАДЫ
ПАЧНЕ
СВЯЖЭЦЬ...
У аўторак на тэрыторыі нашай краіны захаваецца цёплае надвор'е, калі пры павышаным атмасферным ціску
дажджоў не прадбачыцца,
паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага
гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава.
Разам з тым месцамі чакаецца
узмацненне паўднёва-заходняга
ветру, у паўночных рэгіёнах краіны парывамі да 15-18 м/с. Максімальная тэмпература паветра
ўдзень 12-17 цяпла, у Брэсцкай і
Гомельскай абласцях — да плюс
19 градусаў. Аднак ужо ў сераду
атмасферныя франты прынясуць
кароткачасовыя дажджы ўначы ў
паўднёва-заходнія раёны, а ўдзень
— і ў паўднёва-ўсходнюю палову
Беларусі. Раніцай і ўначы слабы
туман. Пасвяжэе. Тэмпература паветра ўначы на сераду плюс 4-10
градусаў (толькі па поўдні да плюс
12), удзень 8-14 цяпла.
У апошні дзень месяца атмасферны ціск будзе павялічвацца,
таму істотных ападкаў ужо не будзе. Толькі ўначы па паўднёвым
ўсходзе кароткачасовыя дажджы. Раніцай і ўначы ў асобных
раёнах туман. Уначы на чацвер
тэмпература паветра знізіцца да
плюс 2-8 градусаў, удзень — 7-13
цяпла. Не прагназуецца істотных
ападкаў і ў пятніцу. Раніцай месцамі туман. Тэмпература ўначы
стане ўжо ад 0 да плюс 6 градусаў, удзень — 7-13 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

