
Па доб ныя схо ды 
ста нуць рэ гу ляр ны мi

«Тут пры сут нi чае ўся вер-
ты каль вы ка наў чай ула ды 
кра i ны, — ска заў Прэ зi дэнт. 
— Та ко га фар ма ту i шы ро ка га 
скла ду ўдзель нi каў па тра бу-
юць як ак ту аль насць тэ ма ты кi, 
так i не аб ход насць усе ба ко-
ва га аб мер ка ван ня рэ аль-
най сi ту а цыi ў вель мi важ ных 
сфе рах дзей нас цi». Кi раў нiк 
дзяр жа вы пра па на ваў як мi нi-
мум раз у паў го да збi рац ца ў 
та кiм скла дзе, каб на сiс тэм-

най пад ста ве да ваць сiг на лы 
гра мад ству аб праб ле мах, якiя 
ўзнi ка юць, i шля хах iх вы ра-
шэн ня.

Прэ зi дэнт да ру чыў ура ду су-
мес на з Ад мi нiст ра цы яй Прэ зi-
дэн та ўнес цi пра па но вы па га лi-
но вай тэ ма ты цы для на ступ ных 
на рад. На дум ку кi раў нi ка дзяр-
жа вы, пер ша чар го ва га раз гля-
ду па тра бу юць праб ле мы ЖКГ 
i раз вiц цё аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су.

На па рад ку дня 
ўча раш няй на ра ды 
бы лi два пы тан нi — 
аб праб ле мах раз-
вiц ця бу даў нi чай га лi-
ны i аб не аб ход нас цi 
ўдас ка на лен ня пра цы 
з кi ру ю чы мi кад ра мi. 
Аляк сандр Лу ка шэн-
ка па тлу ма чыў, ча му 
вы бра на ме на вi та бу-
даў нi чая сфе ра: «Ды 
та му што, па-пер шае, 
вель мi шмат на ра кан-
няў лю дзей у яе ад рас. 
А па-дру гое, са праў ды 

тут на збi ра ла ся столь кi не га ты-
ву, што для яго пе ра адо лен ня 
не аб ход ны ра шу чыя дзе ян нi на 
ўсiх уз роў нях кi ра ван ня, у тым 
лi ку на са мым вы со кiм». 

Сфе ры, ад якiх 
за ле жыць лёс лю дзей

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што бу-
даў нi чая га лi на ў цэ лым i жыл-
лё вае бу даў нiц тва ў пры ват нас-
цi — тыя га лi ны, ад пра цы якiх 
на пра мую за ле жыць лёс мно гiх 

лю дзей. «У са вец кiя ча сы бы та-
ваў та кi вы раз: «Жыц цё да ец ца 
ча ла ве ку адзiн раз, а ква тэ ра i 
та го ра дзей, — ад зна чыў кi раў нiк 
дзяр жа вы. — З той па ры прай-
шло ня ма ла ча су. Змя нi ла ся кра-
i на, змя нiў ся свет на ўко ла. Ад нак 
жыл лё па-ра ней ша му за ста ец ца 
найваж ней шай ка тэ го ры яй ацэн-
кi даб ра бы ту кож на га ча ла ве ка, 
кож най сям'i. Каб па бу да ваць дом, 
ква тэ ру, лю дзi ад да юць апош няе. 
Па мер ках прос та га ча ла ве ка, на 
ўзвя дзен не жыл ля па тра бу юц ца 
ве лi зар ныя фi нан са выя срод кi. I 
лю дзям пры хо дзiц ца ўсё жыц цё 
або збi раць гро шы, або ўла зiць 
у даў гi, а по тым раз лiч вац ца па 
крэ ды тах».

Прэ зi дэнт лi чыць, што ў жыл-
лё вым бу даў нiц тве сфа ку сi ра ва-
ны сур' ёз ныя праб ле мы ўся го бу-
даў нi ча га комп лек су кра i ны. На 
та кое ста но вi шча спраў, апра ча 
аб' ек тыў ных пры чын, знач на паў-
плы ва лi суб' ек тыў ныя фак та ры. 
«Па сут нас цi, боль шасць праб-
лем ства ры лi са мi са бе ўпраў-
лен цы, пра ек цi роў шчы кi, бу даў-
нi кi i мы з ва мi. Каб пе ра адо лець 
на за па ша ную ку чу не га ты ву, да-
вя ло ся ства раць мiж ве да мас ную 
гру пу з шы ро кi мi паў-
на моц тва мi. 
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Га лоў ная ёл ка Бе ла ру сi за па-
лiць свае аг нi ў Па ла цы Рэс пуб лi кi 
27 снеж ня.

Iн фля цыя ў Бе ла ру сi ў лiс та-
па дзе 2013 го да за па во лi ла ся да 
1,6 пра цэн та, у каст рыч нi ку яна 
скла да ла 1,9 пра цэн та. Iн дэкс спа-
жы вец кiх цэн на та ва ры i па слу гi 
ў лiс та па дзе ад нос на каст рыч нi ка 
2013 го да склаў 101,6 пра цэн та, да 
снеж ня 2012-га — 113,8 пра цэн та.

Мiн скiя ўнi вер ма гi 15 снеж ня пра-
вя дуць адзi ны дзень знi жак. У ганд-
лё вым до ме «На Ня мi зе», ЦУ Ме, 
ГУ Ме, ганд лё вым цэнт ры «Кiр маш» 
бу дзе пра ду гле джа на знiж ка 15% на 
ўсе гру пы не хар чо вых та ва раў.

У Мiн ску з 9 па 15 снеж ня пра-
во дзiц ца Ты дзень бе ла рус кай 
кух нi. У пра ек це пры ма юць уд-
зел рэ ста ра ны «Сла вян скi кут», 
«Гамб ры нус», «Ста рыя тра ды-
цыi» i «Спа да рож нiк», а так са ма 
ка вяр нi «У гас па ды нi», Blасkbеrrу, 
«Тра ды цыя», «Мая да ра гая» i 
«Са турн» . На вед валь нi кам гэ тых 
уста ноў пра па ну ец ца шэсць страў 
на цы я наль най кух нi, пры га та ва-
ных па адзi най рэ цэп ту ры i па ад-
ным i тым жа кош це не за леж на 
ад ты пу i на цэ на чнай ка тэ го рыi 
ўста но вы. Жу ра вi на вы морс — 
Br5 тыс., суп «Гра мат ка» — за 
Br15 тыс., ся лян ская за кус ка або 
рыб нiк — Br35 тыс. За Br55 тыс. 
па да дуць гу ляш па-ра дзi вi лаў ску з 
грэчкай цi пя чыс та з дра нi ка мi.

КОРАТКА
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     +3°
Віцебск     +1°
Гомель     –4°
Гродна     +3°
Магілёў     –2°
Мінск     +1°  

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.12.2013 г. 
Долар ЗША    9410,00
Еўра 12930,00
Рас. руб. 287,00
Укр. грыўня 1144,07

«Усе пы тан ні за бес пя чэн ня 
жыл лём ве тэ ра наў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ў Ві цеб скай 
воб лас ці бу дуць вы ра ша ны ў 
па чат ку 2014 го да. Наш свя-
ты аба вя зак — ства рыць для 
кож на га ве тэ ра на кам форт-
ныя і год ныя ўмо вы жыц ця. 
Трэ ба зра біць так, каб ве тэ-
ра ны ад чу ва лі ся бе ў поў най 
ме ры пе ра мож ца мі. Піль най 
ува гі па тра бу юць і пы тан ні 
ака зан ня ме ды цын скай да-
па мо гі. Тут трэ ба на ла дзіць 
што дзён ны кант роль. Ка лі 
ёсць не аб ход насць — пе ра-
вез ці ве тэ ра наў у ста цы я нар-
ную ўста но ву. Асаб лі ва гэ та 
ты чыц ца тых, хто жы ве ў 
сель скай мяс цо вас ці».
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Чаму прыватныя 
ВНУ аказаліся 
ў аўтсайдарах? 

Вынаходствы 
маладых: ці з’явяцца 

ў нас нобелеўскія 
лаўрэаты?

Музыка, 
якая… 
лечыць

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 12.12.2013 вводит 
новый срочный банковский вклад в иностранной валюте 

«Новогодний» 
на следующих условиях: 

� срок хранения вклада 3 месяца;

�размер процентной ставки по вкладу:
• за 1-й месяц хранения — 5% годовых; 
• за 2-й месяц хранения — 5,5% годовых; 
• за 3-й месяц хранения — 6% годовых. 

� минимальная сумма первоначального взноса и сумма несни-
жаемого остатка вклада 1 000 долларов США или 1 000 евро; 

� возможность до срока возврата вклада совершать 
расходные операции в пределах части остатка вклада, 

превышающей сумму неснижаемого остатка вклада;

� пополнение вклада в течение первых 2-х месяцев 
хранения. 

С 10.12.2013 возобновлено оформление сбере-
гательных сертификатов в белорусских рублях со 
сроком обращения 1 месяц, процентная ставка 

по вновь оформляемым сберегательным серти-
фикатам установлена в размере 45% годовых, 
минимальная сумма размещения — 10 000 000 

белорусских рублей. 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте 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. 

Процентная ставка по вкладам (депозитам) 
может быть изменена банком в одностороннем 

порядке в соответствии с договорами 
банковских вкладов (депозитов)

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  ��

«ШЧАС ЦЕ — НЕ МЕС ЦА,
 КУ ДЫ МОЖ НА ПРЫЙ СЦІ»

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Але на БЕ РАС НЕ-
ВА па дзя лі ла ся ўлас ным рэ цэп там 
жыц ця ра дас нас ці і рас па вя ла, як да 
яе тра пі ла руч ка Ва сі ля Бы ка ва.

Су стрэ лі ся з Але най Бе рас не вай пас-
ля пра цоў на га дня ў трэ на жор най за ле. 
«Пры хо джу сю ды, ка лі маю час», — ві-
тае пры яз най усмеш кай Але на Пят роў на 
і па чы нае кру ціць пе да лі ве ла трэ на жо ра. 
Быц цам бы па ска рае тэмп свай го жыц ця, 
якое не так даў но кар ды наль на змя ні ла ся. 
Год та му вя до мая на Гро дзен шчы не жур-
на ліст ка вы ра шы ла ўдзель ні чаць у вы ба-
рах у Па ла ту прад стаў ні коў. І пе ра маг ла ў 
ня прос тай ба раць бе тра іх муж чын. Сён ня, 
пры зна ла ся, хоць ча сам і су муе па рэ дак-
тар скай пра цы, але не шка дуе, што змя ні-
ла яе на дэ пу тац кую дзей насць.

Пра мыс Шмі та, 
ха кей і вер шы Ва дзі ма Дзе вя тоў ска га

Пры звы чай вац ца да но ва га — для мя не звык лая спра ва (усмі ха ец ца). Мой 
та та быў афі цэ рам, та му мы пе ра яз джа лі з мес ца на мес ца. Бы ло цяж ка раз-
віт вац ца з сяб ра мі і... лю бі мы мі кні га мі. Ка лі па ка ва лі рэ чы, ча сам да во дзі ла ся 
па кі даць тое, што не змя шча ла ся ў кан тэй нер. На мы се Шмі та, а за тым у Ніж ніх 
Крас тах, ад куль мож на бы ло вы ле цець толь кі са ма лё там, па кі ну лі 
на огул усё...

Тым, што на ву ка — ру ха вік 
пра грэ су, ужо ні ко га не здзі-
віш. Сён ня без вы ка ры стан ня 
да сяг нен няў фун да мен таль най 
і пры клад ной на ву кі не маг чы ма 
ўя віць эка на міч нае, са цы яль-
нае і тэх ніч нае раз віц цё ча ла-
вец тва. Па вя лі кім ра хун ку, ад 
яе ста ну за ле жыць уз ро вень 
жыц ця гра мад ства. Та му раз-
віц цё на ву кі з'яў ля ец ца і ад ным 
з пры яры тэт ных кі рун каў дзяр-
жаў най па лі ты кі Бе ла ру сі.

Не вы пад ко ва ка жуць, што най-
каш тоў ней шы фонд лю бой дзяр-
жа вы — яе мо ладзь. Ма ла досць 
для ву чо на га — за ла ты ўзрост: но выя ідэі, іх 
ім гнен ная рэа лі за цыя. Пры ток у бе ла рус кую 
на ву ку перс пек тыў ных ма ла дых кад раў зра біў 
сваю спра ву: за апош ні час ай чын ная на ву ка 
пры кмет на змя ні ла ся — яна па ма ла дзе ла.

Ма ла дыя на ву коў цы ро бяць яе за па тра-
ба ва най у эка но мі цы і гра мад стве, яна ды на-
міч на раз ві ва ец ца, на яе ра хун ку ўсё больш 
да сяг нен няў су свет на га ўзроў ню. Вя до ма, 
ёсць і пэў ныя праб ле мы. Най перш гэ та ты-
чыц ца ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы. І як у 

та кіх умо вах пра ца ваць ма ла до му спе цы-
я ліс ту, які, мо жа, га то вы на рэ ва лю цый ныя 
зме ны ў на ву цы? І на коль кі па трэб ны су час-
на му гра мад ству гэ тыя вы на ход кі?

Каб знай сці ад ка зы на шмат лі кія пы тан ні і 
ўво гу ле па га ва рыць пра ро лю ма ла до га ву чо-
на га ў су час най на ву цы, за «круг лым ста лом» 
у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» са бра лі ся на ву-
коў цы з Ака дэ міі на вук і ай чын ных ВНУ кра і ны. 
Ам бі цый насць, ха рак тэр ная мо ла дзі, ады гра ла 
сваю ро лю — доб рая атры ма ла ся 
дыс ку сія!

«Круг лы стол»«Круг лы стол»  ��

«НА ВУ КА МА ЛА ДЫХ: 
СЁН НЯШ НІЯ РЭА ЛІІ І ПА НА РА МА 

БУ ДУ ЧЫ НІ»
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КА НА ДА ЗА ЯВІ ЛА ПРЭ ТЭН ЗІІ НА ПАЎ НОЧ НЫ ПО ЛЮС
Ула ды Ка на ды афі цый на за явяць у ААН тэ ры та ры яль ныя прэ тэн зіі на Паў ноч ны по люс. Аб пад рых тоў цы ад па вед най за яў кі 

па ве да міў кі раў нік ка над ска га МЗС Джон Бэйрд. Па вод ле слоў Бэй рда, ка над скім на ву коў цам трэ ба да ка заць, што по люс ува-
хо дзіць у зо ну кан ты нен таль на га шэль фа іх кра і ны. У па чат ку снеж ня Ка на да па да ла ў ААН за яў ку з прось бай уклю чыць у ме жы 
кан ты нен таль на га шэль фа зо ну пло шчай 1,2 міль ё на квад рат ных кі ла мет раў. По люс у гэ тую зо ну не трап ляе, ад нак за яў ка, 
па сло вах Бэй рда, змя шчае па пя рэд нюю ін фар ма цыю, якая ў да лей шым да зво ліць ад су нуць мя жу шэль фа яшчэ да лей.

Ця пер Паў ноч ны по люс і пры лег лая да яго част ка Паў ноч на га Ле да ві та га акі я на не на ле жаць ні ад ной з кра ін. Ра сія, Ка на да, 
Нар ве гія, Да нія і ЗША ма юць у Арк ты цы вы ключ ныя эка на міч ныя зо ны, якія рас па сці ра юц ца на 370 кі ла мет раў ад іх бе ра гоў. 
Ці ка васць да Арк ты кі звя за на з тым, што рэ гі ён раз гля да юць як кры ні цу ка рыс ных вы кап няў — у пры ват нас ці, га зу і наф ты.

У ЛІТ ВЕ ПЕ РА ДУ МА ЛІ АД МАЎ ЛЯЦЬ У ПЕН СІ ЯХ ПРА ВЕД НІ КАМ СВЕ ТУ
Ула ды Літ вы пе ра гле дзяць пра ект па ста но вы, якая пе ра шка джае пры зна чыць да дат ко выя пен сіі пра вед ні кам све ту (яны 

ра та ва лі яў рэ яў у пе ры яд на цысц кай аку па цыі Еў ро пы), што жы вуць у рэс пуб лі цы. Пра гэ та па ве дам ляе DELFІ са спа сыл кай 
на канц ле ра ўра да Аль мі на са Ма чу лі са. Па вод ле яго слоў, мі ніс тэр ству са цы яль най аба ро ны і пра цы да ру ча на пад рых та ваць 
удак лад не ны ва ры янт да ку мен та, які трэ ба прад ста віць пар ла мен ту не паз ней чым 11 снеж ня. Па пя рэд няе ра шэн не ўра да па 
гэ тым пы тан ні вы клі ка ла шквал кры ты кі. На мі ну лым тыд ні Каб мін пра па на ваў дэ пу та там Сей ма не раз гля даць за ко на пра-
ект, які на да ваў лю дзям, што ра та ва лі яў рэ яў, пра ва вы ста тус зма га роў за сва бо ду. Гэ ты ста тус да зво ліў бы ім атрым лі ваць 
у Літ ве да дат ко вую пен сію.

АПУБ ЛІ КА ВА НЫ СПІС КА РЫС НЫХ ДЛЯ МОЗ ГА ПРА ДУК ТАЎ
У ра цы ён кож на га ча ла ве ка па він ны ўва хо дзіць пра дук ты, якія сты му лю юць мозг і па вы ша юць 

ра зу мо вую ак тыў насць. Спіс та кіх пра дук таў скла лі на ву коў цы. Та кім чы нам, на пер шым мес цы 
ака за ла ся тлус тая ры ба, ба га тая на кіс ла ту аме га-3. Гэ тае злу чэн не ўдзель ні чае ў вы пра цоў цы 
шэ ра га рэ чы ва ў га лаў ным моз гу. Ры бу вар та ес ці 1—2 ра зы на ты дзень. Да лей ідуць ма лоч ныя 
пра дук ты, уклю ча ю чы са мо ма ла ко. Злу чэн ні з іх лёг ка за свой ва юц ца моз гам, што па ляп шае 
аб мен у клет ках. Усё гэ та па зі тыў на ад бі ва ец ца на ін тэ ле кту аль ных здоль нас цях ча ла ве ка. Як 

да ка за лі экс пе ры мен ты, у лю дзей, якія рэ гу ляр на ўжы ва юць 
ма ла ко, па ляп ша лі ся па каз чы кі па мя ці і ла гіч на га мыс лен ня. Ба бо выя — кры ні ца фо лі е вай 
кіс ла ты і ві та мі ну В, раз мяс ці лі ся на трэ цім мес цы. Яны ўма цоў ва юць па мяць. Да лей ідуць 
та ма ты, якія змя шча юць ан ты ак сі дант лі ка пін. Ён абяс шкодж вае сва бод ныя ра ды ка лы, здоль-
ныя на нес ці шко ду клет кам моз га. Пры чым пас ля тэр міч най апра цоў кі кан цэнт ра цыя лі ка пі ну 
ўзрас тае. Злу чэн не так са ма ачы шчае ар га нізм, сты му люе аб наў лен не кле так і ама ла джэн не 
ску ры. Вар та ад зна чыць, што, апроч пе ра лі ча ных пра дук таў, у по ле зро ку на ву коў цаў не раз 
трап ля лі жу ра ві ны, чар ні цы, ка пус та, бу ра кі і шпі нат.

У ТУР ЦЫІ ПРАД' ЯЎ ЛЕ НЫ 
АБ ВІ НА ВАЧ ВАН НІ 
255 УДЗЕЛЬ НІ КАМ 
МА СА ВЫХ ПРА ТЭС ТАЎ

Ту рэц кая пра ку ра ту ра 10 снеж ня 
прад' яві ла роз ныя аб ві на вач ван ні 255 
ма ні фе стан там, уклю ча ю чы се мя рых за-
меж ні каў, за ўдзел у ак цы ях пра тэс ту, 
якія прай шлі ў Стам бу ле і ін шых га ра дах 
кра і ны мі ну лым ле там, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы. Аб ві на вач ван ні вар' і ру-
юц ца ад па ру шэн ня за ко наў аб мі тын гах 
да пры чы нен ня шко ды куль та вым збу-
да ван ням і па кры ва ння зла чын цаў. Ма-
са выя ак цыі пра тэс ту па ча лі ся ў Тур цыі 
з не вя лі кай ак цыі эко ла гаў, якія пра тэс-
та ва лі су праць вы сеч кі ста ліч на га пар ку 
Ге зі. Да дэ ман стран таў да лу чы лі ся дзя-
сят кі ты сяч іх ад на дум цаў, а па тра ба-
ван ні хут ка змя ні лі ся на па лі тыч ныя. Для 
раз го ну дэ ман стран таў па лі цыя ўжы ла 
ва да мё ты, гу мо выя ду бін кі, слё за та чы-
вы газ і ін шыя спе цы яль ныя срод кі. У 
вы ні ку не менш за шэсць ча ла век за гі-
ну лі, да вась мі ты сяч атры ма лі ра нен ні 
роз най сту пе ні цяж кас ці.

10 снеж ня на аэ ра дро ме 61-й 
зні шчаль най авія цый най ба зы 
Ва ен на-па вет ра ных сіл і вой скаў 
су праць па вет ра най аба ро ны Уз-
бро е ных Сіл Бе ла ру сі на су мес нае 
ба я вое дзя жур ства па су праць па-
вет ра най аба ро не Са юз най дзяр-
жа вы за сту пі лі дзя жур ныя экі па-
жы ВПС і вой скаў СПА Бе ла ру сі 
і пер ша га ка ман да ван ня ВПС і 
СПА За ход няй ва ен най акру гі 
Уз бро е ных сіл Ра сіі. На авія ба зе 
ў Ба ра на ві чах дыс ла цы ра ва на 
авія цый нае звя но ў скла дзе 4 зні-
шчаль ні каў Су-27П ВПС Ра сіі. На 
здым ку: трэ ні роў ка пе рад ба я вым 
дзя жур ствам па ахо ве па вет ра най 
пра сто ры Са юз най дзяр жа вы.

Фо та БЕЛ ТА.

Та кія вы ні кі да сле да ван ня, аб на ро да ва ныя 
Усе ра сій скім цэнт рам вы ву чэн ня гра мад-
скай дум кі (УЦВГД), па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Па вод ле да ных са цы ё ла гаў, роў на па ла ві-
на ра сі ян на зва ла Бе ла русь са май па спя хо вай 
дзяр жа вай Са друж нас ці. 35 пра цэн таў апы та-
ных на зва лі Ка зах стан і 21 пра цэнт — Укра і ну. 
У мі ну лым го дзе ана ла гіч ныя ад ка зы да лі, 
ад па вед на, 45 пра цэн таў, 33 пра цэн ты і 19 
пра цэн таў апы та ных УЦВГД.

Най больш на дзей ны мі парт нё ра мі Ра сіі 51 пра-
цэнт рэ спан дэн таў лі чаць Бе ла русь і 37 пра цэн таў 
— Ка зах стан. Укра і на са знач ным ад ста ван нем 
(18 пра цэн таў) на трэ цім мес цы. Су пра цоў ніц тва 

з Азер бай джа нам і Ар ме ні яй пад трым лі ва юць 
па 5 пра цэн таў рэ спан дэн таў, з Кыр гыз ста нам, 
Уз бе кі ста нам, Турк ме ні ста нам і Гру зі яй — па 2 
пра цэн ты. На дзей насць Мал до вы як парт нё ра 
для вя дзен ня біз не су ад зна чы лі 3 пра цэн ты рэ-
спан дэн таў, Та джы кі ста на — 1 пра цэнт.

Лі да ра мі рэй тын гу да ве ру кі раў ні кам дзяр-
жаў СНД, на дум ку ра сі ян, з'яў ля юц ца Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка (41 пра цэнт) і 
Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан На за рба еў (33 
пра цэн ты). За мы кае трой ку так са ма з пры кмет-
ным ад ры вам укра ін скі лі дар Вік тар Яну ко віч 
— яго на зва лі толь кі 10 пра цэн таў апы та ных. 
Прэ зі дэнт Азер бай джа на Іль хам Алі еў вы клі-

кае да вер у 5 пра цэн таў удзель ні каў апы тан ня. 
Кі раў ні кі Кыр гыз ста на, Ар ме ніі, Уз бе кі ста на, 
Турк ме ні ста на, Та джы кі ста на, Гру зіі і Мал до вы 
ка рыс та юц ца да ве рам толь кі ў не вя лі кай част кі 
ра сі ян (ад 1 пра цэн та да 3 пра цэн таў).

У Бе ла ру сі, Ка зах ста не і Укра і не най больш 
спры яль нае ася род дзе для вя дзен ня біз не су 
— та кой па зі цыі пры трым лі ва юц ца, ад па вед-
на, 30 пра цэн таў, 24 пра цэн ты і 17 пра цэн таў 
удзель ні каў апы тан ня. Ін шыя чле ны СНД бы лі 
ад зна ча ны мен шай до ляй ра сі ян. 

Усе ра сій скае апы тан не УЦВГД бы ло пра ве дзе-
на 16-17 ліс та па да. Апы та на 1600 ча ла век. Ста-
тыс тыч ная хіб насць не пе ра вы шае 3,4 пра цэн та.

АГУЛЬНАЕ НЕБА

Ула дзі мір 
ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ, 
на мес нік 
стар шы ні 
Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма:

Ра сі я не лі чаць Бе ла русь са май па спя хо вай кра і най СНД

БЕЛЫБЕЛЫ    ТАНЕЦТАНЕЦ

г. Мінскг. Мінск

ДЗЯРЖАВА МАБІЛІЗУЕЦЦА 
ДЛЯ ВЫРАШЭННЯ 

ВОСТРЫХ ПЫТАННЯЎ
Рэс пуб лi кан ская на ра да з удзе лам Прэ зi дэн та, пры све ча ная праб ле мам 

у бу даў нiц тве i ра бо це з кi ру ю чы мi кад ра мi, доў жы ла ся ўчо ра ка ля 6 га дзiн
Па знач нас цi ўча раш няе ме ра пры ем ства Прэ зi-
дэнт па раў наў з пле ну мам Цэнт раль на га Ка мi-
тэ та пар тыi ў са вец кiя ча сы. Ка лi з усiх рэ гi ё наў 
збi ра лi ся кi ру ю чыя кад ры, ад кры та аб мяр коў ва лi 
най важ ней шыя пы тан нi жыц ця гра мад ства.
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Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.


