
Па ва жа ныя чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі!

Па ва жа ныя за про ша ныя і 
жур на ліс ты!

Мы за вяр ша ем ра бо ту трэ цяй 
се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі пя та га 
склі кан ня. Хоць асен няя се сія 
зай мае кры ху больш як два з 
па ла ві най ме ся цы, гэ ты пе ры яд 
быў вель мі на сы ча ным і для на-
шай з ва мі дзей нас ці, і для жыц-
ця ўсёй кра і ны.

За вяр ша ец ца год, за вяр-
ша ец ца ня дрэн на, але ўсё ж 
не з ты мі вы ні ка мі, на якія мы 
раз ліч ва лі. Шэ раг па каз чы каў 
ака заў ся ні жэй шым за пла на-
выя, а дзесь ці і ні жэй шым за 
мі ну ла год нія. І гэ та пры му сі ла 
не толь кі ўрад, але і аса біс та 
Прэ зі дэн та за няц ца вы ра шэн-
нем шэ ра гу праб лем. Жорст кая 

рэ ак цыя кі раў ні ка дзяр жа вы 
на зрыў пла наў ма дэр ні за цыі 
ў дрэ ва ап ра цоў цы, кры тыч ны 
ана ліз ра бо ты кі раў ні коў усіх 
уз роў няў пры пад агуль ня ю чай 
спра ва зда чы ўра да і На цы я-
наль на га бан ка, дэ та лё вы раз-
бор сі ту а цыі ў бу даў ні чай га лі не 
і праб лем пад рых тоў кі кі ру ю чых 
кад раў пра ве дзе ны Прэ зі дэн-
там на рэс пуб лі кан скай на ра-
дзе прад стаў ні коў «вер ты ка лі», 
— усё гэ та на кі ра ва на на ра-
ды каль нае па ляп шэн не ра бо-
ты на ша га гра мад ства і, перш 
за ўсё, ра бот ні каў сфе ры кі ра-
ван ня.

Зроб ле ныя вы ва ды да ты-
чац ца не па срэд на і нас з ва мі. 
Вы, па ва жа ныя ка ле гі, жы вя це 
ў роз ных рэ гі ё нах кра і ны, зай-
ма е це ся кан крэт ны мі спра ва мі 

ў вы твор чай і са цы яль най сфе-
рах, і ад вас у мно гім за ле жыць 
тое, на коль кі ад каз на і эфек-
тыў на бу дзе ар га ні за ва на дзей-
насць пра цоў на га ка лек ты ву. І 
не толь кі ў той уста но ве, у якой 
вы пра цу е це. Вы як се на та ры 
па він ны ці ка віц ца ра бо тай і ін-
шых прад пры ем стваў 
у ва шым рэ гі ё не.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!
Па ва жа ныя чле ны ўра да, за-

про ша ныя і жур на ліс ты!
У ад па вед нас ці з Кан сты ту-

цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь сён ня, 
20 снеж ня 2013 го да, за вяр шае 
ра бо ту трэ цяя се сія Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі-
кан ня.

Яе на сы ча насць і на пру жа-
насць бы лі за да дзе ны рыт мам, 
у якім жы ве кра і на, вы ра ша ю чы 
за да чы па тэх на ла гіч ным аб наў-
лен ні эка но мі кі, за бес пя чэн ні яе 
ўстой лі ва га раз віц ця. Плён най 
бы ла ра бо та дэ пу та таў у за ка на-
даў чай сфе ры. Пры ня та ка ля 90 
за па тра ба ва ных жыц цём за ко на-
пра ек таў.

Не су мнеў ным пры яры тэ там 
се сіі стаў наш удзел у фар мі ра-
ван ні бюд жэт на-пад атко вай па лі-
ты кі на на ступ ны год. Вы кон ва ю-
чы да ру чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы, 
дэ пу та ты пра ана лі за ва лі пра ект 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і звя-
за ныя з ім да ку мен ты лі та раль на 

па ар ты куль на. Уне се на больш за 
100 па пра вак. Пра ве дзе на ня ма ла 
су стрэч, кан суль та цый, дыс ку сій, 
ча сам вель мі вост рых. У вы ні ку 
мы ра зам з ура дам вы пра ца ва-
лі кан са лі да ва ныя па ды хо ды да 
фар мі ра ван ня бюд жэ ту з па зі-
цый эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня 
срод каў, эка но міі рэ сур саў, вы ка-
нан ня са цы яль ных аба вя за цель-
стваў дзяр жа вы.

Ня гле дзя чы на тое, што па тра-
ба ван ні да пад рых тоў кі га лоў на-
га фі нан са ва га да ку мен та бы лі 
да во лі жорст кі мі, мы свое ча со ва 
пры ня лі без дэ фі цыт ны бюд жэт, 
за бяс пе чыў шы фі нан са выя ўмо-
вы для ста біль на га раз віц ця эка-
но мі кі і са цы яль най сфе ры.

Сён ня на ша за да ча — зра біць 
у за ка на даў чым пла не ўсё, што ад 
нас за ле жыць, каб за кла дзе ныя 
ў бюд жэ це па ра мет ры бы лі вы-
ка на ны. Асаб лі вае зна чэн не мае 
ства рэн не пра ва вых пе рад умоў 
для на рошч ван ня экс парт на га па-
тэн цы я лу. Та му ў хо дзе се сіі быў 
зроб ле ны ўпор на мак сі маль на 

эфек тыў нае вы ка ры стан не пе ра-
ваг, звя за ных з фар мі ра ван нем 
Мыт на га са ю за і Адзі най эка на-
міч най пра сто ры. Ме на ві та ў та-
кім клю чы раз гля да лі ся пы тан ні 
мыт на га рэ гу ля ван ня, до сту пу да 
па слуг на ту раль ных ма на по лій, 
пра вя дзен ня ан ты ма-
на поль най па лі ты кі.
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Ак ту аль наАк ту аль на  ��

АД РАС НАЯ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ДА ПА МО ГА: 

КАМУ, ЯК, КОЛЬКІ
Хто мае пра ва на да па мо гу для ма ла за бяс пе ча ных сем' яў 
або гра ма дзян? Ці мож на аб скар дзіць ра шэн не ка мі сіі аб 
ад мо ве ў пры зна чэн ні дзяр жаў най ад рас най са цы яль най 
да па мо гі? Коль кі ра зоў мож на бу дзе звяр нуц ца па да па мо гу 
на пад гуз кі з 1 сту дзе ня? Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні, 
што ты чац ца дзяр жаў най ад рас най са цы яль най да па мо гі 
(ДАСД), мож на бы ло атры маць пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
ўчо ра на сай тах Мінп ра цы і са цы яль най аба ро ны і БЕЛ ТА.

У ёй пры ня лі ўдзел на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба-
ро ны Аляк сандр Ру мак, на чаль нік упраў лен ня дзяр жаў най сац-
падт рым кі на сель ніц тва Мінп ра цы і са ца ба ро ны Ана толь Ра жа-
нец і на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня дзяр жаў най сац падт рым кі 
на сель ніц тва Тац ця на Фё да ра ва.

Кры тэ рыі змя няць не пла ну ец ца
У рам ках сіс тэ мы ДАСД пра да стаў ля ец ца 5 са цы яль ных вы-

плат, у тым лі ку для ма ла за бяс пе ча ных сем' яў (гра ма дзян) — 
што ме сяч ная са цы яль ная да па мо га і за бес пя чэн не пра дук та мі 
хар ча ван ня дзя цей пер шых двух га доў жыц ця. Кры тэ ры ем для 
вы зна чэн ня пра ва на на зва ныя да па мо гі з'яў ля ец ца бюд жэт пра-
жыт ко ва га мі ні му му (БПМ).

Ад на ра зо вая са цы яль ная да па мо га пра да стаў ля ец ца сем' ям 
(гра ма дзя нам), што ака за лі ся па аб' ек тыў ных пры чы нах у цяж кай 
жыц цё вай сі ту а цыі, якая па ру шае нар маль ную жыц ця дзей насць 
— пры ўмо ве што іх ся рэд не ду ша вы да ход скла дае не 
больш за 1,5 БПМ. 4

Сот ня вы ха ван цаў Ра даш ко віц кай шко лы-ін тэр на та для дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за-
ста лі ся без баць коў скай апе кі, атры ма ла са лод кія па да рун кі ад сва іх шэ фаў — кі раў ніц тва і 
су пра цоў ні каў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Мі ністр унут ра ных спраў Ігар Шу не віч пе ра даў 
ін тэр на ту спар тыў ны ін вен тар. Дзе ці па ба чы лі тэ ат ра лі за ва ную па ста ноў ку, кан цэрт з удзе лам 
Ан самб ля пес ні і тан ца ўнут ра ных вой скаў МУС. У ме жах рэс пуб лі кан скай даб ра чын най ак цыі 
«На шы дзе ці» пра ва ахоў ні кі на вед ва юць гэ ты мі дня мі сва іх пад шэф ных у шэ ра гу дзі ця чых 
да моў, ін тэр на таў, да школь ных уста ноў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

СІ ЛА ВІ КІ ВЯ ЗУЦЬ ДЗЕ ЦЯМ ПА ДА РУН КІ
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У ЛОН ДАН СКІМ ТЭ АТ РЫ НА ГЛЕ ДА ЧОЎ АБ ВА ЛІ ЛА СЯ СТОЛЬ
Спек такль у тэ ат ры Apollo пе ра пы ні ла аб валь ван не кан струк цый у гля дзель най за ле, па цяр пе лі 

88 ча ла век, з іх ся мё ра бы лі шпі та лі за ва ны, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Ін цы дэнт ад быў ся пас ля 
па чат ку спек так ля «За гад ка вае нач ное за бой ства са ба кі». Па вод ле апош ніх звес так, на гле да чоў 
аб ва лі лі ся эле мен ты гіп са вай ляп ні ны са сто лі і кан струк цыі, якія пры мя ня юц ца для раз мя шчэн ня 
асвят ляль на га і гу ка во га аб ста ля ван ня. У за ле зна хо дзіла ся ка ля 700 гле да чоў. Агуль ная пло шча 
фраг мен та сто лі, які аб ры нуў ся, — ка ля 100 кв.м. Ад ра зу пас ля ін цы дэн ту на мес ца пры бы лі 25 бры-
гад хут кай да па мо гі, во сем па жар ных аў та ма бі ляў, 50 па жар ных і не каль кі сот няў па лі цэй скіх. Да 
тэ ат ра быў на кі ра ва ны вы ра та валь ны вер та лёт. Блі жэй шыя баль ні цы пры ня лі пас ля аб валь ван ня 
34 да рос лых па цы ен таў і пя ця рых дзя цей. Боль шасць з іх па сту пі лі з уда ра мі, па рэ за мі і пе ра ло ма мі. 
Трое най больш па цяр пе лых па цы ен таў шпі та лі за ва ны з ра нен ня мі шыі, спі ны і га ло вы.

STANDARD & POOR`S ПА ЗБА ВІ ЛА ЕС НАЙ ВЫ ШЭЙ ША ГА 
КРЭ ДЫТ НА ГА РЭЙ ТЫН ГУ

Між на род нае рэй тын га вае агенц тва Standard & Poor`s зні зі ла крэ дыт ны рэй тынг Еў ра са ю за з 
най вы шэй ша га ўзроў ню «ААА» да «АА+». У па ве дам лен ні Standard & Poor`s га во рыц ца, што па-
ні жэн не рэй тын гу ад люст роў вае агуль нае зні жэн не крэ ды та здоль нас ці 28 дзяр жаў — чле наў ЕС. 
Спе цы я ліс ты агенц тва мяр ку юць, што фі нан са вы про філь Еў ра са ю за па гор шыў ся, уза ем ныя су вя зі 
кра ін — чле наў ЕС са слаб лі.

УКРА ІН КА ГА ТО ВАЯ ПА ЗМА ГАЦ ЦА ЗА ЗВАН НЕ 
«НАЙ СТА РЭЙ ШАЙ ЖАН ЧЫ НЫ Ў СВЕ ЦЕ»

На цы я наль ны рэ естр рэ кор даў Укра і ны за пэў ні вае, што ўкра ін ка Ка ця ры на Ко зак з'яў ля ец ца 
са май ста рэй шай жан чы най у све це. Ка лі гэ та атры ма ец ца да ка заць Кні зе рэ кор даў Гі не са, то 
14 лю та га, да свай го 117-год дзя, яна атры мае ў па да ру нак су свет ную сла ву. «Ціск Ка ця ры ны Іва-

наў ны — 140 на 70, сар дэч ны рытм вы дат ны, ба чыць без аку ля раў, 
чуе без слы ха во га апа ра та і ўся го не каль кі га доў та му пе ра ста ла 
пра ца ваць у ага ро дзе», — цы туе экс пер та На цы я наль на га рэ ест-
ра рэ кор даў Ві та ля Зо ры на NEWSru.ua. Да ве рас ня бя гу ча га го да 
са мым па жы лым муж чы нам на пла не це быў жы хар шта та Нью-Ёрк 
Са лус ці я на Сан час-Блас кес, ён па мёр ва ўзрос це 112 га доў. Сён ня 
са мым ста рым ча ла ве кам на пла не це лі чыц ца жы хар ка япон ска га 
го ра да Оса ка 114-га до вая Мі са іл Ака ва.

ЧЫМ ПА ГРА ЖАЕ 
СЯ ДЗЯ ЧЫ ЛАД ЖЫЦ ЦЯ?
Ся дзя чы лад жыц ця па вы шае ры зы ку 

раз віц ця цэ ла га шэ ра гу хва роб, пе рад ае 
Men's Lіfe са спа сыл кай на да сле да ван ні 
аме ры кан скіх экс пер таў. У пры ват нас ці, 
мож на за ра біць ка мя ні ў ныр ках. Да сле-
да ван не ме ды цын скіх па каз чы каў ка ля 
84200 ча ла век па ка за ла: ак тыў ныя лю дзі 
на 31% ра дзей су ты ка лі ся з ка мя ня мі ў 
ныр ках. Пры чым, ацэнь ва ю чы ўзро вень 
фі зіч най ак тыў нас ці, уліч ва лі ся не толь кі 
за ня ткі спор там, але і лю бая ак тыў насць 
у прын цы пе. Бы ло пад лі ча на: на ты дзень 
да стат ко ва ад ной га дзі ны ўме ра на га бе гу, 
трох га дзін па воль най ха ды ці ча ты рох га-
дзін пра цы ў са дзе. 

Па вы ша ная ры зы ка ўтва рэн ня ка мя нёў 
у ныр ках так са ма звя за на са спа жы ван-
нем больш за 2200 ка ло рый за дзень (ве-
ра год насць па вя ліч ва ец ца на 42%). Ка лі 
ча ла век шмат ся дзіць, па ру ша ец ца ра бо та 
лім фа тыч най і вя ноз най сіс тэм. За па воль-
ва ец ца кры ва цёк і раз ві ва ец ца гі па ды-
на мія, якая вы клі кае га ла дан не цяг ліц. У 
ткан ках на за па шва юц ца так сі ны. Вон ка ва 
гэ та мо жа пра яў ляц ца як стом ле насць. Ся-
дзя чы лад жыц ця так са ма шко дзіць спі не, 
па вя ліч ва ю чы на груз ку на па зва ноч нік да 
50 %. Да та го ж ма ла хто тры мае асан ку. 
Вы нік — ска лі ёз, асаб лі ва ў дзя цей да 
14 га доў. Сю ды да да юц ца ме та ба ліч ныя 
збоі, якія па гра жа юць сар дэч на-са су дзіс-
ты мі за хвор ван ня мі, дыя бе там і астэ а па-
ро зам.

ЖЫЦЬ 
КЛО ПА ТА МІ КРА І НЫ

Вы ступ лен не Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Анд рэй чан кі У.П. на за крыц ці трэ цяй се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня
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СТВА РЭН НЕ ЭФЕК ТЫЎ НАЙ 
ЗА КА НА ДАЎ ЧАЙ БА ЗЫ — НАЙВАЖ НЕЙ ШЫ 
ФАК ТАР СТА БІЛЬ НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ КРА І НЫ 

Ў СУ ЧАС НЫХ УМО ВАХ
Вы ступ лен не Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 

Ру бі на ва А.М. на за крыц ці трэ цяй се сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

пя та га склі кан ня

2

Ка ля ро выя на ва год нія цац кі, шмат лі кія бліс ку-
чыя ўпры го жан ні, ары гі наль ныя прад ме ты ін тэр'-
ера — кож ная рэч толь кі ў ад ным эк зэмп ля ры, бо 
зроб ле на ру ка мі май стра. Усю гэ ту пры га жосць 
мож на ўба чыць на вы ста ве су ве ні раў і па да рун-
каў руч ной пра цы «Млын-2013», якая ўчо ра ад-
кры ла ся ў бе ла рус кай ста лі цы.

Здзі віц ца са праў ды ёсць ча му. Тут мож на ўба чыць 
на ва год нія ёл кі, зроб ле ныя з пё раў, са штуч на га бе ла га 
футра, можна па ме раць цёп лыя ка ля ро выя та пач кі з 
лям цу. Па спра ба ваць зай граць на свіс туль ках і ака ры-
нах. Ёсць стэн ды толь кі з вас ко вы мі прад ме та мі і толь кі 
з драў ля ны мі. Дзесь ці ўсе рэ чы — гэ та сшы тыя ка вал кі 
тка ні ны. Шмат роз ных ца цак. Не ка то рыя май стры ро-
бяць ля лек з парт рэ та мі лю дзей. Та ко га «двай ні ка», 
пэў на, бу дзе пры ем на атры маць кож на му.

На «Млы не» по бач вы стаў ля юц ца ра мес ні кі і мас-
та кі, ды зай не ры і май стры хэнд мэй ду. Кож ны год іх 
шэ ра гі па паў ня юц ца. Не каль кі га доў та му пра ект па чы-
наў ся з 20 май строў, пас ля іх бы ло 40, 50. Сён ня іх 500 
ча ла век. Не ўсім ах вот ным ха пі ла мес ца ў па віль ё не 
«Бел Экс па».

Ку ра тар вы ста вы Тац ця на АН ТОН ЧЫК рас ка за ла, 
што кож ны год сю ды пры яз джа юць май стры з са мых 
роз ных кут коў Бе ла ру сі. Ёсць і па куп ні кі, якія спе цы-
яль на за віт ва юць на «Млын» з рэ гі ё наў. Не ка то рых 
ра мес ні каў мож на раз на год уба чыць вы ключ на тут 
— гэ та, на прык лад, бон дар Змі цер Бі ра ла.

Май стры ха Ма рыя Шчур ская, што з Мін ска, вы стаў-
ляе тут вя ліз ную ка лек цыю ца цак. Да па ма га юць ёй 
сяб роў кі з Ба ра на віч — Алі на Пят ру хі на і На тал ля Ян-
коў ская, адзе тыя ў ка ля ро выя ба лет ныя пач кі. Уво гу ле 
ж іх экс па зі цыя па доб на на пе ра соў ны ля леч ны тэ атр.

У Ма рыі Шчур скай вы раб ца цак — асноў ная пра ца. 
Яна рас ка за ла, што боль шасць ра бот ідзе на про даж 
за мя жу. Ляль ка вы шы нёй 40 сан ты мет раў каш туе пры-
клад на 250 ты сяч, а зра біць яе мож на пры клад на за 
адзін пра цоў ны дзень. Май стры хі рас ка за лі, што кож ны 
год па-роз на му афарм ля юць сцэ ну, кла по цяц ца пра свой 
ад мет ны знеш ні вы гляд. Бо са праўд ны ганд ляр па ві нен 
пры ваб лі ваць па куп ні ка і звяр таць на ся бе яго ўва гу.

«Млын-2013» бу дзе пра ца ваць і на вы хад ных. Ува-
ход ны кві ток каш туе ад 10 да 15 ты сяч.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

У на ступ ным го дзе бу дзе ра біц ца стаў ка на комп лекс ную ма дэр-
ні за цыю, мэ та якой — па ве лі чэн не кан ку рэн та здоль нас ці та ва-
раў і, як вы нік, рост экс парт ных па каз чы каў. Пра гэ та за явіў на 
су мес ным па ся джэн ні Па ла ты прад стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі 
Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі.

Ад кан ку рэн цыі да су пра цоў ніц тва
У дак ла дзе «Эка но мі ка рэс пуб лі кі ў су час ных умо вах. Вы клі кі і 

век та ры раз віц ця» ві цэ-прэм' ер пад крэс ліў, што ад ным з га лоў ных 
фак та раў, які знач на ўплы вае на раз віц цё эка но мі кі кра і ны, з'яў ля-
ец ца ства рэн не Мыт на га Са ю за. Сён ня ідзе пра ца па ар га ні за цыі 
Адзі най эка на міч най пра сто ры. «Ад эка но мі кі ма лень кай мы па сту-
по ва вы хо дзім на эка но мі ку, якая кант ра люе шос тую част ку су шы і 
ва ло дае ўсі мі не аб ход ны мі рэ сур са мі», — за явіў Пётр Пра ка по віч.

Ад ным з пер шых вы ні каў функ цы я на ван ня Мыт на га са ю за для 
Бе ла ру сі ста ла знач нае зні жэн не пла ця жоў за наф та пра дук ты. 
Ця пер гэ та да зва ляе эка но міць што год 4 міль яр ды до ла раў.

Асаб лі ва пад крэс ліў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра той факт, што 
Бе ла русь ад мо ві ла ся ад са ста рэ лай прак ты кі кан ку ры ра ван ня з 
Ра сі яй і Ка зах ста нам: «Сён ня мы адзі ная ка ман да, і гэ та да зво ліць 
за ва я ваць тры ва лае мес ца на рын ках як у са мім Мыт ным Са ю зе, 
так і за яго ме жа мі».

На прык лад, Мыт ны са юз экс пар туе за год 250-300 міль ё наў тон 
наф ты, а за тым ім парт уе пра дук ты з пе ра пра ца ва най наф та вай 
сы ра ві ны, якія каш ту юць ужо ў 10 ра зоў да ра жэй. Стра ты эка но мі кі 
ві да воч ныя, та му ста іць мэ та па вя лі чыць аб' ёмы наф та пе ра пра цоў кі 
на сва ёй тэ ры то рыі. Ві цэ-прэм' ер лі чыць, што ў пер шую чар гу гэ та 
ты чыц ца бе ла рус кіх прад пры ем стваў та ко га на прам ку.

Знай сці ба ланс
Ся род най больш вост рых праб лем бе ла рус кай эка но мі кі на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра на зваў тое, што на пра ця гу ўся го пе ры я ду 
не за леж нас ці кра і на не мо жа зба лан са ваць знеш не эка на міч ную 
дзей насць: куп ля ем больш, чым пра да ём. «Гэ та са мая вы зна чаль-
ная праб ле ма. Ка лі мы не вы ра шым яе, то бу дзем і да лей ад чу ваць 
не га тыў ныя эка на міч ныя праб ле мы ўнут ры кра і ны, — пад крэс ліў 
Пётр Пра ка по віч. — Гэ тая праб ле ма ўзмац ня ец ца рос там кан ку-
рэн та здоль нас ці ва ўсім све це. Так, мы бы лі вы му ша ны зні зіць 
экс парт пра дук цыі па ма шы на бу даў ніц тве, на прык лад, у Ра сію, бо 
на ша ца на, якасць і сэр віс са сту па юць кан ку рэн там — кам па ні ям 
з Еў ра пей ска га са ю за і ЗША».

Ад ной з асноў ных пры чын, ча му так доў га не атрым лі ва ец ца вы ра-
шыць экс парт на-ім парт ную праб ле му, з'яў ля ец ца гіс та рыч ны фак тар. 
У ча сы Са вец ка га Са ю за Бе ла русь бы ла свое асаб лі вым «збо рач ным 
цэ хам». Та ды на шы прад пры ем ствы пра ца ва лі на га то вай сы ра ві-
не, пла ціць за яе не пры хо дзі ла ся. Сён ня ж мы за ле жым ад за куп кі. 
«Не аб ход на, каб экс парт ха ця б на 5-7%, а лепш — на 10, 
пе ра вы сіў ім парт прадукцыі», — за явіў Пра ка по віч.

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ:

«НЕ АБ ХОД НА, КАБ ЭКС ПАРТ 
ПЕ РА ВЫ СІЎ ІМ ПАРТ»
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З НА ВА СЕЛ ЛЕМ!
У Ма гі лёў скім ра ё не ад крыў-

ся 40-ы дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу.

У ім пра пі са ла ся сям'я Тац ця ны 
і Мі ха і ла Ма гі лі ных, якія вы хоў ва-
юць 8 дзя цей. Пры го жы бу ды нак з 
ча ра піч ным да хам у аг ра га рад ку 
Вей на стаў для іх са праўд ным на-
ва год нім па да рун кам. Тым больш 
што пры маў ён на ва сё лаў цал кам 
аб ста ля ва ны ўсёй не аб ход най 
мэб ляй. Па він ша ваць шчас лі вых 
баць коў і іх дзя цей пры йшлі прад-
стаў ні кі аб лас ной і ра ён най ула-
ды, спон са ры.

— Дзя ку ю чы ак тыў най ра бо-
це Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон-
ду, Бе ла рус бан ка, вы ка наў чай 
ула ды што год у воб лас ці з'яў ля-
ец ца як мі ні мум адзін та кі дом, 
— ад зна чыў на мес нік стар шы ні 
абл вы кан ка ма Ва ле рый Ма ла-
шка, які ўру чыў сям'і клю чы ад 
іх но ва га жыл ля. — Гэ та за лог 
па спя хо вай бу ду чы ні на ша га рэ-
гі ё на і кра і ны ў цэ лым.

Акра мя са лод кіх па да рун каў 
для дзя цей, на ва сё лы атры ма лі 
не аб ход ную ў гас па дар цы праль-
ную ма шы ну ад абл вы кан ка ма, 
кам п'ю тар ад Ма гі лёў ска га ад-
дзя лен ня дзі ця ча га фон ду, шмат 
ін шых ка рыс ных рэ чаў.

Сям'я вель мі ўдзяч ная дзяр-
жа ве за та кі шчод ры па да ру нак. 
Дом быў па бу да ва ны за кошт 
рэс пуб лі кан ска га і аб лас но га 
бюд жэ таў менш чым за год.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

СВЯ ТА — РУ КА МІ МАЙСТРОЎСВЯ ТА — РУ КА МІ МАЙСТРОЎ
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Мінск 
варты стаць 

сталіцай 
кнігі!..

Сапраўднае 
мастацтва — 

з сенцаў, пуняў 
і хлявоў...

Пішыце! 
Але не «на вёску 

дзядулю»...

Член 
Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў 
па жыл лё вай 
па лі ты цы 
і бу даў ніц тве 
Юрый 
ДА РА ГА КУ ПЕЦ:

«Пе ра вод дзяр жаў на га жыл-
ля ў фонд арэнд на га ад па вя дае 
су свет най прак ты цы. У мно гіх 
еў ра пей скіх кра і нах ка ля 30% 
жыл ля зна хо дзіц ца ў пры ват-
най улас нас ці, а ас тат нія 70% 
на ле жаць да жыл ля ка мер-
цый на га пры зна чэн ня. Згод на 
з ука зам, пра ду гледж ва ец ца 
пе ра вод да 1 кра са ві ка 2014 го-
да ў фонд па мяш кан няў ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня за се ле-
ных служ бо вых, спе цы яль ных 
служ бо вых жы лых па мяш кан-
няў, не ка то рых ві даў спе цы-
яль ных жы лых па мяш кан няў. 
У гэ тай част цы мы вы ка рыс-
тоў ва ем су свет ную прак ты ку. 
Жы лыя па мяш кан ні дзяр жаў-
на га жыл лё ва га фон ду, якія не 
пры ва ты за ва ныя гра ма дзя на-
мі, бу дуць пе ра ве дзе ны ў ка мер-
цый нае жыл лё пас ля 1 лі пе ня 
2016 го да. Да гэ тай да ты гра-
ма дзя не змо гуць ска рыс тац ца 
пра вам на пры ва ты за цыю. Не 
трэ ба гэ та га ба яц ца, ні хто не 
бу дзе вы кі ну ты на ву лі цу. Па-
ра дак пры ва ты за цыі і ін шыя 
ню ан сы вы раз на рас пі са ны».


