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Аляк сандр Лу ка шэн ка 3 снеж ня раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.
Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
АВЯР' Я НА ВА Аляк санд ра Ка зі мі ра ві ча — Над звы чай ным і Паў на-

моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Поль шча;
КА РА ЛЯ Аляк санд ра Мі хай ла ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Лі тоў скай Рэс пуб лі цы;
СА ВІ НЫХ Анд рэя Ула дзі мі ра ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ту рэц кай Рэс пуб лі цы, Над звы чай ным і 
Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Ірак па су мя-
шчаль ніц тве;

КО ЗІН ЦА ВА Вік та ра Ва сіль е ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ар ген цін скай Рэс пуб лі цы;

КУП ТЭ ЛЯ Дзміт рыя Ге ор гі е ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Фе дэ ра тыў най Дэ ма кра тыч най Рэс пуб-
лі цы Эфі о пія, па ста ян ным прад стаў ні ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Аф-
ры кан скім са ю зе, па ста ян ным прад стаў ні ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры 
Пра гра ме Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый па на ва коль ным ася род дзі 
(ЮНЕП) і Пра гра ме Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый па на се ле ных пунк-
тах (ААН-Ха бі тат) па су мя шчаль ніц тве;

ЕЎ ДА ЧЭН КУ Анд рэя Аляк санд ра ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц-
ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Вя лі кім Гер цаг стве Люк сем бург па 
су мя шчаль ніц тве;

ЧУ ША ВА Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Чар на го рыі і Рэс пуб лі цы Ма ке до нія па 
су мя шчаль ніц тве;

ХАЙ НОЎ СКА ГА Аляк санд ра Фран ца ві ча — Над звы чай ным і Паў-
на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Бос ніі і Гер ца га ві не па су мя-
шчаль ніц тве.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на на зна чэн не:
МІХ НЕ ВІ ЧА Сяр гея Іва на ві ча — ге не раль ным кон су лам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у г. Гдань ску (Рэс пуб лі ка Поль шча);
НА ЗА РУ КА Іга ра Ва сіль е ві ча — ды рэк та рам дэ парт амен та знеш не-

эка на міч най дзей нас ці Мі ніс тэр ства за меж ных спраў.
Звяр та ю чы ся да па слоў у Поль шчы і Літ ве, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў: «Гэ та на шы кра і ны-су сед кі, як бы мы з імі ні жы лі сён ня, якія 
б у нас ні бы лі ад но сі ны, су се дзяў, мы ўжо даў но га во рым і не на мі гэ та 
пры ду ма на, не вы бі ра юць. Нам, якія б яны ні бы лі, трэ ба на строй вац ца 
на па зі тыў ную ра бо ту, шу каць кан так ты з імі, нам трэ ба су пра цоў ні чаць. 
І мы так і ро бім, гэ та на ша лі нія, і тое, што ў нас ча сам не атрым лі ва ец ца 
— гэ та не ад нас за ле жыць, вель мі не адэ кват ныя, ска жам так, да нас 
па тра ба ван ні вы стаў ля юц ца з та го бо ку, на якія мы пай сці не мо жам, 
сён ня пры нам сі, ды і не ду маю, што заўт ра і пас ля заўт ра змо жам».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што вель мі важ ным на прам кам з'яў ля-
ец ца раз віц цё су пра цоў ніц тва з Тур цы яй і Іра кам. Па вод ле яго слоў, Ірак 
пра яў ляе вя лі кі ін та рэс да Бе ла ру сі, па сту па юць роз ныя пра па но вы і ад 
біз нес ме наў, і ад па лі ты каў. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў хут кім 
ча се пач нец ца ад наў лен не гэ тай кра і ны, а та му не аб ход на ска рыс тац ца вы-
пад кам і пра па на ваць Іра ку вя лі кую на менк ла ту ру бе ла рус кіх та ва раў.

Звяр та ю чы ся да Анд рэя Са ві ных, які ўзна ча ліць бе ла рус кую дып мі сію 
ў Тур цыі і Іра ку па су мя шчаль ніц тве, кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
Ірак «не па ві нен быць у да да так да ра бо ты ў Тур цыі», на гэ тым на прам ку 
не аб ход на больш ак тыў на раз горт вац ца, і не толь кі па слу, але і чле нам 
ура да, кі раў ні кам прад пры ем стваў.

Што да ты чыц ца Тур цыі, то, на дум ку Прэ зі дэн та, боль шай ды на мі кі 
па тра бу юць ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў важ насць для Бе ла ру сі та ко га на прам ку, як 
су пра цоў ніц тва з кра і на мі Аф ры кі.

«Па лі ты ка па лі ты кай, але ганд лё ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва, 
экс парт з'яў ля ец ца пры яры тэ там на шай знеш не эка на міч най дзей нас ці, 
і ад гэ та га ні ку ды не дзе неш ся, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Геа-
па лі ты ка нам не па трэб на, мы не збі ра ем ся гу ляць у гэ тыя гуль ні, у якія 
гу ля юць 7-8 вя до мых дзяр жаў. Нам гэ та аб са лют на не трэ ба. Нам па лі-
ты ка па трэб на для та го, каб прад ста віць кра і ну, аба ра ніць яе ін та рэ сы, 
усё ас тат няе — гэ та ган даль, экс парт. Гэ та за да ча ну мар адзін».
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Алесь МАЛ ЧА НАЎ, 
ак цёр На цы я наль на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, Мінск:

— У мя не ёсць не каль кі спо са баў. У «вес ну-
ле та-во сень» вель мі да па ма гае ве ла сі пед і доб-
рая му зы ка. Ра ні цай звы чай на ўзды мае на строй 
ра дыё «Ста лі ца». Ка лі гэ та не да па ма гае, то на-
бы ваю кві ток ку ды-не будзь і еду (з ве ла сі пе дам)! 
Лаз ня доб ра па збаў ляе ад пе сі міс тыч ных ду мак, 
так са ма ша ка лад.

Га лі на СУ ША, спе цы я ліст 
па тра ды цый ных про мыс лах 
і ра мёст вах у Ін сты ту це куль ту ры 
Бе ла ру сі, Мінск:

— Ка лі на конт та го, як я ўзды маю са бе на-
строй, то тут усё прос та: я — ап ты міст ка, і на-
строй у мя не за звы чай «на ўзды ме». Ка лі ёсць 
ці ка вая пра ца, то і на строй вы дат ны. Я член Бе-
ла рус ка га са ю за май строў на род най твор час ці. 
За раз пі шу для на ша га ча со пі са «Вес нік Ін сты-
ту та куль ту ры Бе ла ру сі» ар ты кул пра на род на га 
май стра Ла ры су Лось...

Алесь АР КУШ, па эт, 
По лацк:

— Я даў ні ама тар ві ні лу. І та му для мя не най-
леп шы спо саб уз няць на строй — за ну рыц ца ў 
сваю ка лек цыю, вы браць штось ці ад па вед нае 
і па слу хаць. А ўво гу ле леп шы «ўзды маль нік» 
май го на строю — гэ та ся бар, пісь мен нік Він цэсь 
Муд роў. З ім дак лад на не за су му еш!

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ЯК ВЫ ЎЗДЫ МА Е ЦЕ 
СА БЕ НА СТРОЙ?

Ула дзі мір 
КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня 

Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма:

«Аг ра эка ту рызм 
з'яў ля ец ца ад ным з най больш 
перс пек тыў ных кі рун каў раз-
віц ця ту рыз му ў Гро дзен скай 
воб лас ці. У рэ гі ё не ня ма ла ро біц-
ца для раз віц ця ту рыз му, хоць 
яшчэ за ста ец ца вя лі кі па тэн цы-
ял. Мы га то вы пад трым лі ваць 
раз на стай ныя пра ек ты ў гэ тай 
сфе ры. Але ме на ві та аг ра эка ту-
рызм сён ня ка рыс та ец ца асаб лі-
вай па пу ляр нас цю ў па раў на нні 
з ін шы мі ві да мі ад па чын ку. З 
улі кам пры род най пры га жос-
ці гро дзен ска га краю, з'яў лен ня 
тэ ры то рый з іль гот ным рэ жы-
мам для вя дзен ня біз не су пра ца 
ў гэ тым кі рун ку ба чыц ца вель мі 
перс пек тыў най».

Сты хіяСты хія  ��

ВЕ ЦЕР ПЕ РА КУ ЛІЎ 
ЛОД КУ З РЫ БА КОМ

Ад моц на га вет ру, па ры вы 
яко га да ся га лі 24 мет раў за се-
кун ду, у па ня дзе лак па цяр пе лі 
11 на се ле ных пунк таў у ся мі ра-
ё нах Ві цеб скай, Гро дзен скай, 
Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас-
цях. Бы лі па шко джа ны да хі двух 
жы лых да моў, трох вы твор чых і 
13 сель ска гас па дар чых бу дын-
каў. Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а-
цы ях, па цяр пе лых не бы ло.

Блі жэй да паў дня ў Баб руй ску 
ўтва ры ла ся па гро за аб ры ву кан-
такт най сет кі тра лей бус най лі ніі 
рэ клам ны мі шчы та мі, па шко джа-
ны мі па ры ва мі вет ру. Ра бот ні кі 
МНС дэ ман ці ра ва лі кан струк цыі 
шчы тоў. На гэ ты час учас так да ро-
гі пе ра кры лі, рух вёў ся па аб' яз ных 
шля хах. Пра цу двух тра лей бус ных 
марш ру таў ад на ві лі ў 16.40.

У Баб руй ску на Бя рэ зі не пры-
клад на ў гэ ты ж са мы час пе рад 
абе дам па ры вам вет ру пе ра ку-
лі ла гу ма вую лод ку ры ба ка. Ён 
апы нуў ся ў ва дзе, здо леў да-
плыць да вост ра ва. А вось пе ра-
адо лець 800 мет раў да бе ра га 
не змог, та му па тэ ле фа на ваў 
вы ра та валь ні кам. Тыя на лод цы 
да ста ві лі 35-га до ва га муж чы ну 
на бе раг, ад куль яго шпі та лі за ва-
лі ме ды кі з ды яг на зам «агуль нае 
пе ра аха ла джэн не».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Што па трэб на для та го, каб аду ка цый ная га-
лі на раз ві ва ла ся? Каб у пе да го гі ку пры хо дзі-
лі леп шыя і мо ладзь не імк ну ла ся збег чы на 
больш вы со ка аплат ную ра бо ту пры пер шай 
жа маг чы мас ці? Гэ та пы тан не рэ фрэ нам гу ча-
ла ва ўсіх вы ступ лен нях удзель ні каў Пле ну му 
ЦК Бе ла рус ка га пра фе сій на га са ю за ра бот ні-
каў аду ка цыі і на ву кі. Ні для ка го не сак рэт, 
што на пе да га гіч ных спе цы яль нас цях у ВНУ 
ужо не пер шы год фік су юц ца не да бо ры. А 
мно гія з за лі ча ных на пер шы курс не ў ста не 
асі ліць на ват пер шую эк за ме на цый ную се сію. 
Пе да га гіч ныя ка лек ты вы імк лі ва ста рэ юць. 
Паў сюд на не ха пае на стаў ні каў фі зі кі, ма тэ-
ма ты кі, ін фар ма ты кі, хі міі...

УМЕЦЬ УБА ЧЫЦЬ ПРАБ ЛЕ МУ
— Па ка заль ная тэн дэн цыя. Ка лі ра ней праф са-

юз звяр таў ся да ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня па 
ад ным ці не каль кіх лё са вы зна чаль ных пы тан нях, то 
сён ня коль касць гэ тых пы тан няў рэз ка ўзрас ла. А 
ўсё та му, што на шы пы тан ні пе ра кід ва юц ца па між 
уз роў ня мі ўла ды, асоб ныя кі раў ні кі не жа да юць браць 
ад каз насць на ся бе, а ня рэд ка прос та ня здоль ныя не 
толь кі знай сці ра шэн не, але і ўба чыць праб ле му, — не 
стаў ха вац ца за дып ла ма тыч най ры то ры кай стар шы-
ня ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі Аляк сандр БОЙ КА.

Аляк сандр БОЙ КА: 

«ПЕ ДА ГО ГАЎ 
СЛУ ХА ЮЦЬ. 
АЛЕ ЦІ ЧУ ЮЦЬ?»
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Су час ны ры нак пра цы ва ўсім све це ўсё больш 
імк нец ца да вы ка ры стан ня гнут кіх фор маў за ня-
тас ці. У Бе ла ру сі ж гэ ты па тэн цы ял па куль яшчэ 
вы ка рыс тоў ва ец ца не да стат ко ва. Ча му? Бе ла-
рус кія і за меж ныя экс пер ты вы ка за лі свае ар гу-
мен ты на па ся джэн ні «круг ла га ста ла» «Гнут кія 
фор мы за ня тас ці: за і су праць», ар га ні за та ра мі 
яко га вы сту пі лі «Бе ла рус кая ар га ні за цыя пра цоў-
ных жан чын» і «Рэс пуб лі кан ская кан фе дэ ра цыя 
прад пры маль ніц тва».

Да рэ чы, да гэ та га ча су ня ма дак лад на га азна чэн ня 
па няц ця «гнут кая за ня тасць». Та му вы ка рыс тоў ва ец ца 
па ды ход ад зва рот на га — усё, што не з'яў ля ец ца стан-
дарт най або тра ды цый най (устой лі вай) за ня тас цю, лі-
чыц ца гнут кай або аты по вай за ня тас цю. Гнут кія фор мы 
за ня тас ці ад роз ні ва юц ца ад тра ды цый ных пра цяг лас цю 
да га во ра, рэ жы мам пра цоў на га ча су, мес цам вы ка нан ня 
ра бо ты, змес там аба вя за цель стваў па між ра бот ні кам і 
пра ца даў цам.

Ча му ж, ня гле дзя чы на тое, што гнут кія фор мы за ня-
тас ці мо гуць даць боль шую сва бо ду дзе ян няў і да зва ля-
юць спа лу чаць пра цу з ву чо бай, вы ха ван нем дзя цей, ня-
гле дзя чы на Ды рэк ты ву № 4 «Аб раз віц ці прад пры маль-
ніц кай іні цы я ты вы і сты му ля ван ні дзе ла вой ак тыў нас ці ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь» і пад рых та ва ныя Мі ніс тэр ствам 
пра цы і са цы яль най аба ро ны рэ ка мен да цыі па ўжы ван ні 
гнут кіх фор маў за ня тас ці, да іх да гэ та га ча су ста вяц ца 
з пэў най до ляй асця ро гі і ра бот ні кі, і пра ца даў цы?

«ЗА» ГНУТ КУЮ ЗА НЯ ТАСЦЬ
Ды рэк тар На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та пра цы 

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны Свят ла-

на ШАЎ ЧЭН КА вы сту пае ў пад трым ку гнут кіх фор маў 
за ня тас ці. Яна ўказ вае на на ступ ную іх пе ра ва гу: «Пра-
ца даў цы атрым лі ва юць маг чы масць кі ра ваць коль кас цю 
і скла дам ра бот ні каў, зы хо дзя чы з кан' юнк ту ры рын ку, 
ап ты мі зу ю чы пры гэ тым свае вы дат кі і пад трым лі ва-
ю чы на леж ны ўзро вень пра дук цый нас ці пра цы», — і 
ад зна чае, што асаб лі вае зна чэн не гнут кія фор мы за ня-
тас ці ма юць для раз віц ця ма ло га біз не су. У той жа час 
ра бот ні кі, па сло вах ды рэк та ра НДІ пра цы, атрым лі ва-
юць маг чы масць спа лу чаць пра цу з ін ды ві ду аль ны мі 
па трэ ба мі, аб умоў ле ны мі ста нам зда роўя, ся мей ны мі 
аба вяз ка мі, жа дан нем атры маць аду ка цыю, 
на быць во пыт пра цы і г.д.

ГНУТ КАЯ ЗА НЯ ТАСЦЬ: 
як аба ра ніць ра бот ні каў і за сце раг чы 

ад не бяс пе кі пра ца даў цаў?

ФІ НАН СА ВЫЯ ЎЛА ДЫ ЕЎ РО ПЫ ПА ГРА ЖА ЮЦЬ САНК ЦЫ Я МІ 
ВЯ ДУ ЧЫМ РЭЙ ТЫН ГА ВЫМ АГЕНЦ ТВАМ

Еў ра пей скае ўпраў лен не па каш тоў ных па пе рах і рын ках (ESMA) мо жа пры мя ніць санк цыі 
ў да чы нен ні да най буй ней шых рэй тын га вых агенц тваў Fіtch Ratіngs, Moody's Іnvestors Servіce і 
Standard & Poor's за па ру шэн не стан дар таў у пра цэ се пе ра гля ду су ве рэн ных рэй тын гаў, пе ра-
да юць ін фар ма генц твы. ESMA пра вя ла да сле да ван ні дзей нас ці і прак ты кі рэй тын га вых агенц-
тваў у пе ры яд з лю та га па каст рыч нік 2013 го да. Як па ве дам ля ец ца ў спра ва зда чы ўпраў лен ня, 
па ру шэн ні ў пра цы рэй тын га вых агенц тваў бы лі вы яў ле ны ў та кіх пы тан нях, як не за леж насць 
ацэн кі, кан фі дэн цы яль насць, а так са ма тэр мі ны пуб лі ка цыі па ве дам лен няў. ESMA зла ві ла агенц-
твы на пра да стаў лен ні ін фар ма цыі аб змя нен ні су ве рэн ных крэ дыт ных рэй тын гаў трэ цім ба кам 
да іх афі цый най пуб лі ка цыі. Санк цыі мо гуць пра ду гледж ваць штраф або па збаў лен не лі цэн зіі. 
Сён ня «вя лі кая трой ка» — Standard and Poor's, Moody's і Fіtch — кант ра люе ка ля 95% рын ку 
рэй тын гаў.

ПЯЦЬ ДЗЯР ЖАЎ УС ХОД НЯЙ АФ РЫ КІ 
ДА МО ВІ ЛІ СЯ ЎВЕС ЦІ АДЗІ НУЮ ВА ЛЮ ТУ

Пяць дзяр жаў ус ход не аф ры кан скай су поль нас ці (УАС) — Ке нія, Уган да, Тан за нія, Ру ан да і Бу рун дзі 
— пад пі са лі па гад нен не аб увя дзен ні адзі най ва лю ты, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Ад па вед ны пра та кол 
быў пад пі са ны ў ста лі цы Уган ды Кам па ле. Кі раў ні кі пя ці дзяр жаў, якія ўва хо дзяць у УАС, да мо ві лі ся аб 
ства рэн ні адзі ных ін сты ту таў, уклю ча ю чы Цэнт ра банк. Гэ тыя ме ры па він ны па зба віць су поль насць ад вы-
дат каў на аб мен ва лют і тым са мым па ні зіць кошт тран зак цый. Прэ зі дэнт Ке ніі і стар шы ня су пол кі Уху ру 
Ке ні я та ад зна чыў, што з увя дзен нем адзі най ва лю ты біз не су ста не пра сцей ганд ля ваць, а ў за меж ных 
ін вес та раў з'я віц ца да дат ко вы сты мул уклад ваць гро шы ў рэ гі ён. Ча ка ец ца, што ўвя дзен не адзі най ва-

лю ты бу дзе рэа лі за ва на на пра ця гу 10 га доў.

УЕЗД У АЛ МА ТЫ ЗРО БЯЦЬ ПЛАТ НЫМ
За ўезд у Ал ма ты бу дуць спа га няць пла ту. Пра гэ та, як пе рад ае агенц тва «На ві ны-Ка зах стан», 

па ве да міў акім (кі раў нік ад мі ніст ра цыі) го ра да Ахмет жан Ясі маў. Аб ме рах, на кі ра ва ных на ба раць-
бу з аў та ма біль ны мі за то ра мі, ён рас па вёў на 1-м Ал ма цін скім ін вес ты цый ным фо ру ме. Па вод ле 
слоў чы ноў ні ка, у го ра дзе так са ма ар га ні зу юць плат ныя да ро гі, а ўжо з на ступ на га го да з'я вяц ца 
плат ныя пар коў кі. Ка лі ме на ві та ўсё гэ та ад бу дзец ца, чы ноў нік не ўдак лад ніў. Ясі маў ад зна чыў, 
што пра па на ва ны ўла да мі пра ект «бу дзе не зу сім ста ноў ча ўсі мі ўспры ня ты», пад крэс ліў шы, 
ад нак, што ён зні зіць коль касць транс пар ту, які ўяз джае ў го рад, на 30 пра цэн таў.

КРЫМ СКІ 
ПАР ЛА МЕНТ 
ПРА ПА НУЕ 

РАЗ ГЛЕ ДЗЕЦЬ 
МАГ ЧЫ МАСЦЬ 

ДА ЛУ ЧЭН НЯ УКРА І НЫ 
ДА МЫТ НА ГА СА Ю ЗА

Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са-
ве та Кры ма пра па на ваў прэ-
зі дэн ту і Ка бі не ту мі ніст раў 
Укра і ны ў ка рот кі тэр мін 
раз гле дзець пы тан не аб маг-
чы мас ці ўступ лен ня Укра і ны 
ў Мыт ны са юз.

Ад па вед нае ра шэн не «Аб 
гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі, 
якая скла ла ся ва Укра і не», пры-
ня та на па ся джэн ні ў аў то рак. 
Акра мя та го, у ра шэн ні зме шча-
на прось ба да мі ніст ра аду ка цыі 
і на ву кі Укра і ны Дзміт рыя Та бач-
ні ка «пры няць не ад клад ныя ме-
ры па не да пу шчэн ні зры ву на ву-
чаль на га пра цэ су ў вы шэй шых 
на ву чаль ных уста но вах Укра і-
ны, вы ка ры стан ня іх кі раў ні ка мі 
свай го служ бо ва га ста но ві шча 
для пры зы ву мо ла дзі да ўдзе лу 
ў ву ліч ных ак цы ях».

2

Мi ха iл МЯС НI КО ВIЧ: 
«НI Я КIХ ПЕ РА НО САЎ ТЭР МI НАЎ 
МА ДЭР НI ЗА ЦЫI ПРАД ПРЫ ЕМ СТВАЎ»

Усе пы тан нi па ма дэр нi за цыi прад пры ем стваў дрэ ва ап ра цоў-
чай га лi ны па вiн ны быць за вер ша ны ва ўста ноў ле ныя тэр мi ны. 
Гэ та га за па тра ба ваў прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi Мi ха iл Мяс нi ко вiч 
на па ся джэн нi Прэ зi ды у ма Са ве та Мi нiст раў, у хо дзе яко га раз-
гля да ла ся пы тан не аб вы ка нан нi да ру чэн няў кi раў нi ка дзяр жа вы 
i ўра да па ма дэр нi за цыi прад пры ем стваў дрэ ва ап ра цоў чай пра-
мыс ло вас цi, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы аба вяз ко ва па вiн ны за вяр шыць ва ўста ноў ле ныя Прэ зi дэн там 
тэр мi ны ўсе аб' ек ты ў бя гу чым го дзе i ў пер шым паў год дзi на ступ на га 
го да, — ад зна чыў кi раў нiк ура да. — Гэ та не пад ля гае аб мер ка ван ню». 
Па шэ ра гу аб' ек таў ужо не ад на ра зо ва пе ра но сi лi ся тэр мi ны ўво ду ў 
экс плу а та цыю, за кошт ча го па вя лi чыў ся iх кошт, а так са ма ўзнi ка юць 
роз ныя пы тан нi па рэа лi за цыi гэ тых пра ек таў. «Вы ве да е це, што за 
гэ тыя i iн шыя не да хо пы шэ раг кi раў нi коў вы зва ле ны ад зай ма е мых 
па сад, за ве дзе ны кры мi наль ныя спра вы, — на га даў Мi ха iл Мяс нi ко-
вiч. — У гэ тым пла не ра шэн нi, якiя мы бу дзем пры маць, па вiн ны быць 
на кi ра ва ны на тое, каб вы пра вiць сi ту а цыю ў га лi не».

Дрэ ва ап ра цоў чая га лi на мае для Бе ла ру сi вя лi кае зна чэн не. Гэ та, 
па вод ле слоў прэм' е ра, тая нi ша эка но мi кi, якую кра i на аба вя за на 
за няць. Для гэ та га ў рэс пуб лi цы ёсць га лоў нае — поў ны тэх на ла гiч ны 
цыкл i сы ра вiн ная зо на. 

У Беларусі ўжо зарэгістравана 16 
гаражных СТА. Усе аб'екты размеш-
чаны на тэрыторыі Дзяржынскага і 
Маладзечанскага раёнаў.

Цэнтр Мінска ўваходзіць у 
трыццатку самых дарагіх офісных 
кварталаў свету. Самыя высокія 
арэндныя стаўкі на офісныя плошчы 
Мінска — у раёне вуліц Кірава, Тал-
стога, Кл. Цэткін, Нямігі, Зыбіцкай 
і Я.Купалы. Месячныя арэндныя 
стаўкі там складаюць 35-43 еўра 
за 1 кв.м.

Домік Дзеда Мароза будзе пры-
маць дзяцей ва ўзросце ад 3 да 11 
гадоў у Цэнтральным дзіцячым пар-
ку імя М.Горкага ў Мінску штодзень 
з 21 снежня па 7 студзеня з 10.00 
да 18.00. Толькі 1 студзеня прыём 
пачнецца з 12.00, а 7 студзеня на-
ведаць яго можна будзе да 16.00. 
Наведванне абыдзецца ў суму ад 
Br75 тыс. да Br200 тыс.

Цэны на другаснае жыллё ў 
Мінску да канца года могуць знізіцца 
яшчэ прыкладна на 3%. Сёння 
розніца паміж коштам прапановы і 
коштам здзелкі на другасным рынку 
Мінска ў сярэднім складае 10%.

18470 чалавек прыцягнуты 
ў студзені-верасні гэтга года да 
адміністрацыйнай адказнасці за 
безбілетны праезд у цягніках і 
3673  — за курэнне ў неўстаноўленых 
месцах у выніку праверак у цягніках. 
У выніку спагнана Br1,411 млрд.

Чым жыве 
пасёлак 

газавікоў?

Што агульнага 
паміж дызайнам 

і сякерамі?

Як невідушчы 
засвоіў 

15 музычных 
інструментаў?

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 04.12.2013 г. 
Долар ЗША    9380,00
Еўра 12710,00
Рас. руб. 282,00
Укр. грыўня 1141,12

НАВАГОДНІЯ  АРХІТЭКТАРЫНАВАГОДНІЯ  АРХІТЭКТАРЫ

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 2°
Віцебск     + 1°
Гомель     + 1°
Гродна     + 1°
Магілёў        0°
Мінск     + 1°  

У Мiн ску па чаў ся ман таж га лоў най 
на ва год няй ёл кi — на Каст рыч нiц кай 
пло шчы.

На тры ва лыя ме та лiч ныя кан струк цыi 
бу дуць на нi за ны пыш ныя зя лё ныя ла-
пi ны са штуч най iг лi цы. У гэ тым се зо не 
ўбор гэ тай ялi ны змя нi лi: ад вы ка ры-
стан ня тра ды цый ных ша роў ад мо вi лi ся. 
Яе ўпры го жаць роз ны мi дэ ка ра тыў ны мi 
эле мен та мi, цац ка мi, на ва год няй iлю-
мi на цы яй. На ёл цы бу дзе кра са вац ца 
i сiм во лi ка су свет на га пер шын ства па ха-
кеi 2014 года. Уста ля ван не кан струк цыi 
i ўпры гож ван не га лоў най ста лiч най ёл кi 
вя дзец ца сле са ра мi ме ха на-збо рач ных 
ра бот прад пры ем ства «Мiнск рэ кла ма».


