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СЕРАДА

Быхаўскага замка на Магілёўшчыне,
будаўніцтва Студэнцкай вёскі ў Мінску і іншыя.
Па словах першага сакратара ЦК
БРСМ Ігара БУЗОЎСКАГА, студэнцкія
атрады — гэта не толькі традыцыйная
форма выхавання моладзі, але і выдатная крыніца летняга заробку. Так,
сёлета зарплата «працоўных студэнтаў» у сярэднім склала ад 9 да 15 млн
рублёў. Максімальную суму — 19 млн
рублёў — маглі атрымаць удзельнікі
будатрада «Энергетык», што працавалі на будаўніцтве Беларускай АЭС
у Астравецкім раёне. Разам з тым
нельга забываць пра гістарычны ўклад
савецкага камсамола, лічыць Ігар Бузоўскі. «Гэта трошкі і сумнае свята, бо
сёлетні юбілей выпакутаваны потам і
кроўю. Калі камсамольцы змагаліся ў
партызанскіх атрадах, будавалі БАМ і
ўзнімалі цаліну... Гэта была гераічная
эпоха, пра якую неабходна памятаць,
каб у адпаведных традыцыях будаваць
моладзевую палітыку ўжо сучаснай Беларусі».
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ЕЎРАПЕЙСКІЯ ПАЛІТЫКІ ПАЧАЛІ АДМАЎЛЯЦЦА
АД МАБІЛЬНЫХ ТЭЛЕФОНАЎ З-ЗА БОЯЗІ ПРАСЛУХОЎВАННЯ
Палітыкі вядучых еўрапейскіх краін пачалі адмаўляцца ад мабільных тэлефонаў з-за боязі праслухоўвання ЗША з боку спецслужбаў ЗША. Напрыклад, прэм'ер-міністр Бельгіі Эліа ды Рупа даў указанне ўсім міністрам урада пакідаць свае
выключаныя тэлефоны ў спецыяльным пакоі, калі ва ўрадзе абмяркоўваюцца
канфідэнцыяльныя тэмы, — гэта значыць, практычна штодня. У суседніх з Бельгіяй
краінах таксама можна назіраць прыкметныя змены ў культуры выкарыстання тэлефонаў істэблішментам. Так, у Францыі і Нідэрландах усіх вышэйшых чыноўнікаў
абавязалі ў паскораным парадку перайсці на выкарыстанне мабільных апаратаў
з сістэмамі шыфравання сувязі. У той жа час у Германіі абмяркоўваецца рашэнне
аб стварэнні ўласнага абароненага праграмнага забеспячэння для мабільных тэлефонаў чыноўнікаў, якія займаюць найбольш адказныя пасады.

РАСІЯ ЎВОДЗІЦЬ ДЛЯ УКРАІНЫ ПЕРАДАПЛАТУ ГАЗУ?
«Газпрам» прапанаваў перавесці Украіну на пастаўкі газу па перадаплаце, і прэм'ер-міністр Дзмітрый Мядзведзеў падтрымаў адпаведную прапанову. Раней 29 кастрычніка кіраўнік канцэрна Аляксей
Мілер паскардзіўся, што Кіеў не аплаціў жнівеньскія пастаўкі расійскага паліва. У выніку ва Украіны
назапасілася запазычанасць у памеры 882 мільёнаў долараў.
Кіраўнік канцэрна ўдакладніў, што па жнівеньскіх пастаўках бакі падпісалі дадатак да кантракта,
які дазваляў Украіне пералічыць грошы да 1 кастрычніка. Нягледзячы на тое, што тэрмін скончыўся
амаль месяц таму, грошы за газ да гэтага часу не паступілі. Тады ж Мілер прыгразіў Кіеву пераходам на сістэму перадаплаты. Інфармацыю аб газавым доўгу Украіны пракаментаваў прэс-сакратар
расійскага прэзідэнта Дзмітрый Пяскоў. Ён заявіў, што тэма запазычанасці не звязана з намерам
Кіева падпісаць гандлёвае пагадненне з Еўрасаюзам.

У ТУРЦЫІ АДКРЫЮЦЬ ПЕРШЫ
ЧЫГУНАЧНЫ ТУНЭЛЬ ПАД ПРАЛІВАМ БАСФОР
Па разліках улад, штодня трасай будуць карыстацца каля 1,2 млн
чалавек, што павінна паспрыяць развіццю гандлю паміж Заходняй
Еўропай і Азіяй (у прыватнасці, Кітаем), а таксама знізіць нагрузку
на два масты цераз Басфор.

Аляксандр РАДЗЬКОЎ,
першы намеснік кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта

«Сёння студэнты працуюць у нас у будаўнічых,
педа га гіч ных, сель ска гаспадарчых, сэрвісных атрадах. Таксама яны з задавальненнем удзельнічаюць
у рабоце добраахвотніцкіх
атрадаў па добраўпарадкаванні культурна-гістарычных месцаў і атрадаў
руху «Добрае сэрца». Сёлета ўпершыню быў арганізаваны беларуска-расійскі
звод ны будаў ні чы атрад.
Усё гэта добрая школа для
маладога чалавека».
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БРСМ падвёў вынікі
летняга сезона
студэнцкіх будатрадаў
Менавіта з гэтай падзеі пачаўся моладзевы форум «Маладосць. Традыцыі. Будучыня», прысвечаны
95-годдзю камсамола. Упершыню
ўшаноўваць лепшыя студатрады
сабраліся на плошчы Дзяржаўнага
сцяга Рэспублікі Беларусь.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

За пяць месяцаў (з мая па кастрычнік) студэнцкія атрады па ўсёй краіне
аб'ядналі звыш 55 тыс. хлопцаў і дзяўчат. Будучыя спецыяліс ты працавалі
на рэканструкцыі і будаўніцтве дарог,
малочна-таварных фермаў, школ і дзіцячых садкоў, спартыўных комплексаў,
жылых дамоў, храмаў. Спецыяльна да
50-годдзя студатрадаўскага руху на Беларусі некаторыя аб'екты атрымалі статус «Моладзевая будоўля». Сярод іх —
узвядзенне моста цераз раку Мухавец
у Брэсцкай вобласці, рэканструкцыя

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ

товы сумленна працаваць, успрымаюць працу не
як радасць, не як магчымасць самарэалізацыі, а
як цяжкую, вымушаную неабходнасць. Таму перш
за ўсё ваш студатрадаўскі рух, ваша рамантычная
прыхільнасць да працы вельмі важная для сучаснай моладзі», — упэўнены беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ўдзельнікі студатрадаў павінны служыць добрымі маякамі і арыенцірамі для ўсёй моладзі. «Дзякуючы
вам, так і адбываецца. Мы абавязкова навучым і
тую невялікую частку моладзі, якая не прывыкла
працаваць, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Вось і
таму ваш студатрадаўскі рух, ваш працоўны пачын
важныя для сучаснай моладзі».
Прэзідэнт адзначыў, што ў краінах, якія дасягнулі вялікіх вышынь у эканоміцы, існуе зусім іншае
стаўленне да працы: «Дробны, сярэдні ды і буйны
бізнес на Захадзе, ва Усходняй Азіі — тварэнне
людзей, апантаных не толькі і не столькі ідэяй узбагачэння. Часцей за ім стаіць імкненне даказаць,
што ты лепшы ў сваёй справе. Менавіта на такіх
людзях — добрасумленных, працавітых, на прафесіяналах, а зусім не на спекулянтах і аферыстах —
трымаюцца тыя дасягненні, якія ёсць у так званых
развітых краінах», — адзначыў беларускі лідар.
У нас жа, заўважыў Аляксандр Лукашэнка, многія людзі бізнес зразумелі па-іншаму — як свет
лёгкай нажывы з прысмакам зладзейскай рамантыкі. «У савецкія часы прэстыж працы імкнуліся
трымаць высока. На жаль, сама савецкая рэчаіснасць часта нараджала ляноту і гультайства, падточвала гэтую ідэалагічную ўстаноўку. Але сёння
яна павінна стаць асновай светапогляду новага
пакалення. Інакш у нас з вамі проста няма будучыні», — упэўнены Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што
беларуская моладзь павінна назаўжды прышчапіць сабе імунітэт да разбуральных радыкальных
ідэалогій. «Нашай краіне неабходна перапыніць сумную традыцыю мінулага стагоддзя — разбураць
да асновы і кожныя тры дзесяцігоддзі пачынаць
усё будаваць з нуля. І менавіта моладзь павінна
сказаць тут сваё слова, назаўжды прывіўшы сабе
імунітэт да разбуральных ідэалогій», — лічыць кіраўнік дзяржавы.
«Трэба ісці наперад спакойна, цвёрда, паслядоўна і паступова, — адзначыў Прэзідэнт. — Так,
шмат што ў нас яшчэ трэба выправіць, шмат чаго
трэба пабудаваць. Але выпраўляць мы будзем самі, прычым не руйнуючы, а дабудоўваючы».
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што кожны з
тых, хто жыве ў Беларусі павінен берагчы краіну сваёй працай, прыстойным стаўленнем адно
да аднаго, а галоўнае — адзінствам. «Нішто так
не ўяўляе небяспеку для маладой незалежнай
краіны, як унутраныя сваркі і звады, — лічыць
кіраўнік дзяржавы. — Менавіта яны вядуць да
галоўнай небяспекі, якая падпільноўвае любую
маладую нацыю, — да радыкальных ідэй рэвалюцый і ўзрушэнняў, якія патрабуюць разбурыць
усё дзеля чарговага міфа аб светлай будучыні.
Паводле слоў Прэзідэнта, супраць рэвалюцый і
ўзрушэнняў выступае ўся гісторыя Беларусі. «У
мінулым стагоддзі наш народ вычарпаў ліміт на
войны, рэвалюцыі і ўзрушэнні», — адзначыў кіраўнік дзяржавы, дадаўшы, што ні аднаму пакаленню
беларусаў не ўдавалася пражыць жыццё мірна, спакойна і бяспечна.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
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ЦЫТАТА ДНЯ

МАЛАДЫЯ СЭРЦЫ —
ЗА ТРАДЫЦЫЮ!

Фота БЕЛТА

Выступаючы перад удзельнікамі мерапрыемства, Аляксандр Лукашэнка выказаў меркаванне,
што рамантычная прыхільнасць да працы вельмі
важная для сучаснай моладзі. Як адзначыў Прэзідэнт, сёння час та са шкадаваннем і горыччу
кажуць, што сучаснае маладое пакаленне стала
больш прагматычным. «Мне здаецца, што гэта не
больш чым знак часу. Прычым не магу адназначна
сказаць, які менавіта знак — плюс ці мінус, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Бо прагматызм азначае не толькі карысць і эгаізм. У яго ёсць і іншыя
бакі: цвярозы погляд на жыццё, свабода ад ілюзій
і пачуццё адказнасці за сваё сённяшняе і самае
галоўнае — будучыню».
Паводле слоў Прэзідэнта, гэтыя рысы заўсёды
былі ўласцівы заходняй моладзі, якая ўжо ў самым
пачатку жыцця рыхтуе сябе да канкурэнтнай барацьбы ва ўмовах жорсткага рынку. «Але іх востра
не хапала нашай моладзі, якая прывыкла спадзявацца на бацькоў, дзяржаву, а некаторыя — проста
на авось», — заўважыў беларускі лідар.
«Сёння, хочам мы гэтага ці не, наша краіна
існуе ва ўмовах глабальнага рынку, адкрытай
эканомікі, а таму законы жорсткай канкурэнцыі
распаўсюджваюцца і на нас. Нядрэнна, што ёсць
частка маладых людзей, якая прыняла новыя правілы гульні. Іншая справа, якія менавіта высновы
з гэтага зроблены», — лічыць кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што далёка не
кожны малады чалавек засвоіў простую ісціну: у
аснове, у падмурку ўсяго ляжыць толькі праца.
«Складваецца вельмі трывожная сітуацыя. З аднаго боку, сярод моладзі няма асаблівай цікавасці да
складаных навуковых дысцыплін. З іншага — рабочыя спецыяльнасці таксама не ў вялікай пашане. Некаторыя не хочуць працаваць ні галавой, ні
рукамі. Няма наогул жадання працаваць, хочацца
ўсяго многа і адразу», — адзначыў Прэзідэнт.
Разам з тым, Аляксандр Лукашэнка выказаў
упэўненасць, што сярод удзельнікаў форуму няма ні аднаго чалавека са знакам «мінус». «У нас
ёсць тысячы, дзясяткі, сотні тысяч выдатных, сумленных, самаадданых працаўнікоў. Іх пераважная
большасць. Але нямала і гультаёў, а таксама — тут
няма чаго ўтойваць — і п'яніц, і разгільдзяяў. Можна са мной не згаджацца і спрачацца, але ёсць
аб'ектыўныя факты. Наша прадукцыйнасць працы
хранічна адстае не толькі ад еўрапейскіх краін і
ЗША, але і ад многіх азіяцкіх дзяржаў», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.
«Вядома, гэта тычыцца не толькі моладзі. Але і
сярод маладых у пашане не праца, а, хутчэй, іншыя
рэчы — лёгкая нажыва, поспех. Нават тыя, хто га-

Кошт 1800 рублёў
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АРЫЕНТАЦЫЯ
НА ПАТРЫЯТЫЗМ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прыняў
учора ўдзел у моладзевым форуме «Традыцыі. Моладзь. Будучыня», паведамілі ў
прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з экспазіцыямі выставы, прысвечанымі развіццю моладзевага і студатрадаўскага рухаў у Беларусі,
пагутарыў з удзельнікамі форуму.
Імі сталі больш за 700 чалавек. На мерапрыемства ў тым ліку былі запрошаны былыя
сакратары ЦК ЛКСМБ і ВЛКСМ, кіраўнікі студатрадаўскага руху, вядомыя дзяржаўныя і
грамадскія дзеячы БССР і СССР, кіраўнікі
грамадскіх аб'яднанняў, замежныя госці.

№ 205 (27570)

 Трэба ведаць

Мiнiмальны спажывецкi бюджэт,
як растлумачылi ў Мiнпрацы i сацабароны, уяўляе сабой расходы на набыццё набору спажывецкiх тавараў i
паслуг для задавальнення асноўных
фiзiялагiчных i сацыяльна-культурных патрэбнасцяў чалавека. Гэты
паказчык ужываецца для прагназавання змяненняў узроўню жыцця насельнiцтва, узмацнення сацыяльнай
падтрымкi грамадзян, маючых у гэтым патрэбу, абгрунтавання памераў
дзяржаўных сацыяльных гарантый.
Мi нi маль ны спа жы вец кi бюджэт працаздольнага насельнiцтва

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 30.10.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9200,00
12680,00
288,00
1125,38

 Актуалii

З 1 лiстапада вырасце
мiнiмальны спажывецкi бюджэт
У Беларусi ўстаноўлены новыя памеры мiнiмальных спажывецкiх бюджэтаў (МСБ) для
роз ных са цы яль на-дэ ма графiчных груп. Такое рашэнне
прынята Мiнiстэрствам працы
i сацыяльнай абароны.

+ 11°
+ 12°
+ 14°
+ 12°
+ 12°
+ 12°

з 1 лiстапада 2013 года ў разлiку
на месяц складзе 2 123 190 рублёў,
пенсiянераў — 1 648 500 рублёў, студэнтаў — 1 626 720 рублёў, дзяцей
ва ўзросце да 3 гадоў — 1 294 550
рублёў, дзяцей ва ўзросце ад 3 да
6 гадоў — 1 565 210 рублёў, дзяцей
ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў — 1 844
620 рублёў.
МСБ на аднаго чалавека ў сям'i з
чатырох чалавек складзе 1 659 400
рублёў. МСБ на аднаго чалавека
ў маладой сям'i з трох чалавек —
1 762 670 рублёў.
На га да ем, што мi нi маль ныя
спа жы вец кiя бюд жэ ты за цвярджа юц ца штокварталь на ў цэнах
апош ня га меся ца для 8 са цы яльна-дэмаграфiчных груп насельнiцтва. Уста ноўле ныя па ме ры МСБ
будуць дзейнiчаць да 31 студзе ня
2014 года.
Святлана БУСЬКО.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ДЫЕТА З НІЗКАЙ КОЛЬКАСЦЮ
ТЛУШЧУ НЕБЯСПЕЧНАЯ
ДЛЯ ЧАЛАВЕКА?
Доў гі час лі чы ла ся,
што ра цы ён, ба га ты на
тлушчы, небяспечны для
артэрый. У сувязі з гэтым
шмат лі кім па цы ен там
прызначалі непатрэбныя
ста ты ны, якія зні жа юць
ха лес тэ рын, пі ша The
Daіly Maіl. Але цяпер медыкі развейваюць міф, які тычыцца насычаных тлушчаў і іх уплыву на здароўе сэрца.
Амаль 40 гадоў урачы раілі пацыентам змяншаць
спажыванне насычаных тлушчаў (да 10% ад агульнага
спажывання энергіі, і ўзровень спажывання тлушчаў у
цэлым — да 30%), якія можна знайсці ў вяршках, масле,
тлустым мясе. Але, насуперак прагнозам, гэта толькі
павышала рызыку сардэчна-сасудзістых захворванняў.
Апошнія даследаванні сведчаць аб тым, што тлушчы на
самой справе абараняюць. У прыватнасці, адзін эксперымент даказаў: людзі, чый рацыён на 90% складаўся з
тлушчаў, скідвалі больш кілаграмаў у параўнанні з тымі,
чый рацыён на 90% складаўся з бялкоў або вугляводаў.
На самой справе, асноўная прычына сардэчных хвароб
— цукар і рафінаваныя вугляводы. Шведскі савет па
тэхналогіях аховы здароўя прызнае: павелічэнне спажывання тлушчаў паляпшае паказчыкі цукру ў крыві,
павышае ўзровень «карыснага халестэрыну» і ўвогуле прыводзіць да адных толькі «плюсоў» для здароўя.
Адзінае «але»: калі насычаны тлушч змешваецца з
цукрам, які нярэдка дадаюць у апрацаваныя прадукты,
пачынаюцца праблемы.

КОСМАС
ДАПАМОЖА
«На пыльных сцяжынках далёкiх планет
застануцца нашы сляды...» Гэтыя радкi
былi вельмi папулярнымi пасля палёту Юрыя Гагарына. Многiя дзецi марылi
паўстагоддзя таму стаць касманаўтамi.
Тады ж прадпрыемствы i навучальныя
ўстановы закладвалi фундамент касмiчнай дзейнасцi. Але з цягам часу рамантычныя мары сталi куды больш прыземленымi, у тым лiку i ў лiтаральным
сэнсе. Касмiчная прастора пачала актыўна выкарыстоўвацца ў эканамiчных
мэтах. Цяжка сёння ўявiць сабе жылыя
дамы без спадарожнiкавых «талерак»,
не кажучы ўжо аб шырока распаўсюджаных мабiльных ды аўтамабiльных
навiгатарах...
— За апошнiя дзесяць гадоў мы рэалiзавалi сумесна з Расiяй тры касмiчныя праграмы,
— гаворыць выканаўчы дырэктар праграмы Саюзнай дзяржавы «Манiторынг-СД»,

загадчык аддзела Аб'яднанага iнстытута
праблем iнфарматыкi НАН Беларусi» Сяргей КАРАНЯКА. — А iх прадукты абавязкова
павiнны быць скiраваны для патрэб канкрэтных спажыўцоў, бо iнакш яны не будуць несцi
нiякай практычнай скiраванасцi. Так, нацыянальнае кадастравае агенцтва дапамагло нам
пры стварэннi сiстэмы аўтаматычнага кадзiравання аб'ектаў гарадской забудовы, выдзяленнi i класiфiкацыi земляў. Для Мiнiстэрства
па надзвычайных сiтуацыях распрацаваны
эксперыментальны праграмна-iнфармацыйны комплекс «Манiторынг-НС», якi выкрывае
няштатныя сiтуацыi на аб'ектах нафтахiмiчнай
i газавай галiн эканомiкi.
Як бачым, гэты накiрунак працы для нас
стратэгiчна важны. Ак тыўна карыс таюцца
нашымi распрацоўкамi прадпрыемствы лясной гаспадаркi краiны. З дапамогай новых
тэхналогiй яны лепш выяўляюць маштабы
па шко джа ных пад час сты хiй пасадак.

УСЁ ВЫШЭЙ...
Беларусь заняла 63-ю пазіцыю сярод 189 краін
у справаздачы Сусветнага банка і Міжнароднай фінансавай карпарацыі «Вядзенне бізнесу2014: разуменне норм рэгулявання дзейнасці
малых і сярэдніх прадпрыемстваў». Сёння сусветны рэйтынг апублікаваны на сайце праекта «Вядзенне бізнесу», паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.
У мінулагоднім дакладзе «Вядзенне бізнесу-2013»
Беларусь пасля традыцыйнага перагляду рэйтынгу
змяніла 58-ю пазіцыю на 64-ю. Улічваючы гэта, у
параўнанні з мінулым годам рэспубліка палепшыла
свой рэйтынг у справаздачы на адну пазіцыю. Перагляд мінулагодняга рэйтынгу звязаны з абнаўленнем
даных, а таксама з увядзеннем у справаздачу некалькіх новых краін.
Эксперты міжнародных арганізацый звярнулі ўвагу на станоўчыя змяненні ва ўмовах вядзення бізнесу, якія правяла краіна за апошні час. Так, Беларусь
спрасціла працэдуры па стварэнні прадпрыемства за
кошт зніжэння платы за рэгістрацыю і адмены патрабавання наяўнасці часовага банкаўскага рахунку для
рэгістрацыі юрыдычнай асобы. Спрошчаны працэдуры падключэння да сістэмы электразабеспячэння за
кошт паскоранай выдачы тэхнічных умоў і дазволаў
на земляныя работы і скарачэння часу, неабходнага
для падключэння да сеткі электразабеспячэння.
Акрамя таго, як адзначаюць эксперты, у Беларусі
спрошчана перадача маёмасці шляхам увядзення
паскоранай працэдуры рэгістрацыі ўласнасці.
Першае месца ў сусветным рэйтынгу па ступені
спрыяльнасці для вядзення бізнесу займае Сінгапур.
За ім у спісе 10 вядучых краін з самымі спрыяльнымі
нарматыўна-прававымі базамі для прадпрымальніцкай дзейнасці знаходзяцца Ганконг (Кітай), Новая
Зеландыя, ЗША, Данія, Малайзія, Рэспубліка Карэя,
Грузія, Нарвегія і Вялікабрытанія.

ОАО «АСБ Беларусбанк»
вводит новый срочный банковский вклад
в белорусских рублях

«Интернет-депозит – Презент»
Cпециально к Международному дню сбережений – 31.10.2013 «Беларусбанк» для своих
вкладчиков на период с 31.10.2013 по 21.11.2013
вводит срочный банковский вклад «Интернетдепозит – Презент» на следующих условиях:
 срок хранения вклада – 3 месяца;
 полная процентная ставка – 50% годовых
(ставка основного дохода – 48% годовых может
быть изменена банком в одностороннем порядке
в соответствии с договором, ставка премиального дохода – 2% годовых фиксированная);
 ежемесячная капитализация основного
дохода.
Для открытия вклада необходимо быть владельцем дебетовой банковской платежной
карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» и пользователем системы «Интернет-банкинг».
Вклад «Интернет-депозит – Презент» открывает для вкладчиков новую возможность
оформления вклада без посещения подразделения банка!
Подробности по телефону 147,
на корпоративном сайте http://www.belarusbank.by
и в отделениях «Беларусбанка».
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.
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