
У 
па чат ку су стрэ чы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
па доб ныя ме ра пры ем ствы з 

прад стаў ні ка мі СМІ пра вод зяц ца ў Бе-
ла ру сі пла на ва, ад нак ра ней яны пра-
хо дзі лі ў больш па шы ра ным скла дзе. 
«Шчы ра ска жу: мне да во дзіц ца пра во-
дзіць у та кім маш та бе ме ра пры ем ствы 
з жур на ліс та мі, але яны мне не вель мі 
па да ба юц ца, та му што гэ та па доб на 
на ней кую лек цыю, — ска заў Прэ зі-
дэнт. — Усё-та кі ў вуз кім ко ле за ці каў-
ле ных і да свед ча ных лю дзей мож на 
больш пад ра бяз на аб мер ка ваць тыя 
ці ін шыя пы тан ні, якія сён ня хва лю-
юць лю дзей, і па спра ба ваць, ка лі гэ та 
атры ма ец ца, за зір нуць у не да лё кую 
бу ду чы ню».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма рас тлу-
ма чыў, ча му на су стрэ чу бы лі за про-
ша ны ме на ві та кі раў ні кі асоб ных СМІ. 
Па вод ле яго слоў, га лоў ным кры тэ-
ры ем быў уплыў і аў та ры тэт та го ці 
ін ша га СМІ ў гра мад стве. «Ка лі вы зна-
ча лі ся, я ска заў, што мы па він ны гля-
дзець на тое, як на род рэ агуе на той ці 
ін шы сро дак ма са вай ін фар ма цыі. Па 
мно гіх кры тэ ры ях мы ўба чы лі, што гэ та 
вя ду чыя срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі, па да ба ец ца гэ та ка мусь ці ці 
не, але так атры ма ла ся», — рас тлу ма-
чыў Прэ зі дэнт. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
так са ма вы ка заў зда гад ку, што ў бу ду-
чы ні жур на ліс та мі бу дзе абы гры вац ца 
пы тан не та го, ка го ме на ві та за пра сі лі 
на су стрэ чу з Прэ зі дэн там, та му кі-
раў нік дзяр жа вы па лі чыў за леп шае 
апя рэ дзіць маг чы мыя раз ва гі і ад ра зу 
рас тлу ма чыць свой вы бар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў кі-
раў ні коў СМІ за ся ро дзіц ца на аб мер-
ка ван ні бу ду ча га, а не кан суль та вац ца 
толь кі па вы ні ках мі ну ла га го да. «Трэ-
ба, зы хо дзя чы з ве даў па вы ні ках мі ну-
ла га го да, вы хо дзіць на больш кан цэп-
ту аль ныя пы тан ні, — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Прад каз ваць, 
якой бу дзе Бе ла русь праз 5–10 ці, 
мо жа, 15 га доў, вель мі скла да на, але 
ка лі бу дуць та кія пы тан ні, я сваю дум ку 
вы ка жу, па спра бу ем, ка лі атры ма ец-
ца, знай сці з ва мі адзі ную па зі цыю».

«Я га то вы да гу тар кі. Фор му гэ тай 
раз мо вы не бу дзем вы зна чаць, бу дзем 
лі чыць, што ў нас сён ня ад бу дзец ца 
дыя лог. Вель мі не ха це ла ся б, каб вы 
за да ва лі пы тан ні, а я, як са мы ра зум-
ны і пра су ну ты, ад каз ваў на ва шыя пы-
тан ні — гэ та га нам трэ ба па збег нуць. 
Да вай це па га во рым пра тыя праб ле-
мы, якія хва лю юць лю дзей», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ 
З АД ЦЕН НЕМ 
ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ЦЫІ 

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, ма дэр-
ні за цыя ў Бе ла ру сі пра во дзіц ца з ад-
цен нем ды вер сі фі ка цыі. Пе рад на мі 
ста іць за да ча, ска заў ён, ак тыў на га 
раз віц ця тых вы твор час цяў, якія ары-
ен та ва ны на мяс цо выя рэ сур сы і сы ра-
ві ну. Гэ та да ты чыц ца сель скай гас па-
дар кі, дрэ ва ап ра цоў кі і шэ ра гу ін шых 
на прам каў. «Мы ўсё больш і больш 
бу дзем ары ен та ваць на шу эка но мі ку 
на тую, хай на ват бед ную, сы ра ві ну, 
якая ў нас ёсць», — ад зна чыў бе ла-

рус кі лі дар. «Ка лі мы ам бі цый на за яў-
ля ем, што мы, бе ла ру сы, хо чам быць 
су ве рэн ны мі і не за леж ны мі і не бу дзем 
зай мац ца ма дэр ні за цы яй свай го жыц-
ця і вы твор час ці, то мы ні ко лі та кі мі не 
бу дзем. Не маг чы ма сён ня жыць і не 
раз ві вац ца», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, 
асаб лі васць ма дэр ні за цыі ў Бе ла ру сі 
так са ма за клю ча ец ца ў кроп ка вым 
па ды хо дзе да гэ та га пра цэ су. У пер-
шую чар гу пры яры тэт бу дзе ад да вац-
ца вы со ка рэн та бель ным пра ек там, 
хоць у той ці ін шай сту пе ні ў ма дэр-
ні за цыю па він ны быць уцяг ну ты ўсе 
прад пры ем ствы. «Спаць ні ко му не 
да зво лім. Кроп ка вая ма дэр ні за цыя 
з ак тыў най дзяр жаў най пад трым кай 
бы ла і бу дзе заў сё ды. Той, хто дасць 
больш дзяр жа ве і на ро ду, та го мы 
больш пад тры ма ем», — ска заў бе-
ла рус кі лі дар. На дум ку Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі, ма дэр ні за цыя па він на 
за кра наць роз ныя сфе ры, не толь кі 
эка но мі ку. «Але эка но мі ка — пад му-
рак уся го на ша га жыц ця. Га лоў ны 
на пра мак усёй ма дэр ні за цыі — гэ та 
эка но мі ка», — за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы.

Пры вод зя чы ў якас ці пры кла ду 
сель ска гас па дар чую га лі ну, Прэ зі дэнт 
ад зна чыў, што ў вы ні ку яе раз віц ця 
рас туць аб' ёмы экс пар ту і якасць пра-
дук цыі. «Сён ня Еў ра са юз да нас не 
мо жа пры ча піц ца. Мы ў іх пы та ем ся: 
ча му вы не да зва ля е це па стаў ляць на 
ваш ры нак на шы ма лоч ныя пра дук ты? 
По пыт на іх ёсць, якасць ад па вя дае. 

Па якас ці не горш, чым у Еў ро пе. Дык 
вы так і ска жы це, што аба ра ня е це 
свой ры нак і не пус ка е це ін шых. На-
ват не каль кі ві цеб скіх або гро дзен скіх 
прад пры ем стваў атры ма лі да зво л на 
па стаў ку ў Еў ро пу, а стан дар ты там 
ша лё ныя. Ды і ў Ра сіі сён ня ўжо прос та 
так не пра да сі. Вось што та кое ма дэр-
ні за цыя. Ка лі б мы гэ тым не за ня лі ся, 
мы б сён ня пра гэ та не га ва ры лі», — 
за ўва жыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гу чыць 
шмат кры ты кі на ад рас даў гоў Бе ла-
ру сі. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 
«усё па зна ец ца ў па раў на нні». «Увесь 
наш ва ла вы доўг — ка ля 50% ВУП. 
Да пры кла ду, у ЗША — 101%, або 
$17 трлн, у Ра сій скай Фе дэ ра цыі — 
ка ля $800 млрд. Іта лія, Грэ цыя, Ір лан-
дыя, Пар ту га лія ма юць доўг боль шы, 
чым вы раб ля юць за год, — звыш 100% 
ВУП. Што ты чыц ца на ша га дзяр жаў-
на га доў гу, то ён уся го толь кі 18–19% 
ВУП, $12 млрд», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Вя до ма, лепш, каб яго не бы ло, 
але так не бы вае. Асаб лі ва для та кой 
эка но мі кі, як на ша. У нас ня ма тых 
аб' ёмаў наф ты, ня ма тых пры род ных 
рэ сур саў, пры род на га га зу, цэ ны на 
якія да гэ та га ча су тры ма юц ца. Мы 
ўсё гэ та вы му ша ны куп ляць, та му мы 
на ўрад ці абы дзем ся без гэ та га», — 
ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. У той жа 
час ён пад крэс ліў, што свае даў га выя 
аба вя за цель ствы Бе ла русь вы кон вае, 
вы ка нае і сё ле та. «Тое, што на ле жыць 
па доў гу, мы вы пла цім», — за явіў Прэ-
зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў 
кі раў ніц тву Ра сіі, якое пад тры ма ла Бе-
ла русь у цяж кія ча сы. «І не толь кі яны 
пад тры ма лі нас у гэ ты мо мант. Нас 
пад тры ма ла і Кі тай ская На род ная Рэс-
пуб лі ка, і між на род ныя ар га ні за цыі, у 
тым лі ку і Еў ра зій скі банк, — ска заў 
Прэ зі дэнт. — І ёсць пра па но вы, вель-
мі вы гад ныя для нас, па крэ ды та ван ні 
на шай эка но мі кі, па пра да стаў лен ні 
нам фі нан са вых срод каў. Але мы ўжо 
гля дзім, каб гэ та бы ло не больш за 5%. 
Ёсць пра па но вы і пад 3%. КНР — гэ та 
дзесь ці 3%».

Га во ра чы аб спа дзе рос ту эка но мі-
кі ў Бе ла ру сі ў 2013 го дзе, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што яго пры чы-
на мі з'яў ля юц ца як су свет ны кры зіс, 
які за кра нуў і ра сій скі, і еў ра пей скі 
рын кі — асноў ных ганд лё вых парт нё-
раў Бе ла ру сі, так і спад вы твор час ці 
ў су вя зі з не да атры ман нем ра сій скай 
наф ты для за груз кі бе ла рус кіх НПЗ і 
з сі ту а цы яй у ка лій най сфе ры. «Ра-
сія аб ме жа ва ла па стаў кі наф ты на 
на шы за во ды, ня хай ня шмат, на па-
ру-трой ку міль ё наў тон мы атры ма лі 
менш наф ты», — ска заў ён. Што да-
ты чыц ца сфе ры ка лій ных угна ен няў, 
то тут не да атры ма на $1,5–1,7 млрд. 
«Гэ та тыя гро шы, якіх нам не ха па-
ла, і ў на ро да з'я ві ла ся ней кая фо бія, 
што бу дзе дэ валь ва цыя. Як раз гэ тых 
гро шай не ха па ла», — ад зна чыў Прэ-
зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
па пя рэд нія га ды эка но мі ка Бе ла ру сі 
пры рас та ла на 9,8–11 пра цэн таў, як у 
Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы. «Мы 

ёй на ват не са сту па лі, гэ та быў са мы 
вы со кі рост. Я па бой ваў ся пе ра грэ ву 
эка но мі кі. Але мы та ды вель мі доб ра 
пры рас та лі, доб ра зай ма лі ся вы твор-
час цю, пра вя лі ма дэр ні за цыю не ка то-
рых буй ных прад пры ем стваў, ад якіх 
ця пер за ле жыць на ша жыц цё. Шмат 
та ды зра бі лі, шмат бу да ва лі, і бу да ва-
лі тан на, і зар пла та бы ла не мен шай 
за $500. Гэ та быў ша лё ны рост на-
шай эка но мі кі. І мы на сён няш ні дзень 
ужо больш як у два ра зы пе ра ўзы шлі 
ўзро вень са вец ка га пе ры я ду, адзі ная 
пост са вец кая рэс пуб лі ка. Пас ля та кіх 
ша лё ных тэм паў, зра зу ме ла, на ды хо-
дзіць ней кі спад, ва ўсіх дзяр жа вах, і 
нам трэ ба бы ло пе ра хо дзіць не прос та 
на аб' ём ны рост эка но мі кі, а на якас-
ны рост. Але вель мі шка да, што гэ-
та су па ла з дру гой хва ляй кры зі су ў 
асноў ных на шых парт нё раў», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што, на-
ват ка лі б не бы ло су свет на га кры зі су, 
у эка но мі цы Бе ла ру сі на зі раў ся б спад. 
«Мы да сяг ну лі ней ка га мак сі му му ў 
раз віц ці на шых пра дук цый ных сіл і 
ад да чы ад іх. І мы бу дзем рас ці, на-
пэў на, да 5 пра цэн таў, на ўрад ці мы 
да ба вім больш, та му што ў асноў ным 
у нас апра цоў чая пра мыс ло васць, і ка-
лі мы шмат пры рас та ем, па ім пар це 
да вя дзец ца шмат за куп ляць. Ці вар-
та гэ та ра біць? Мы знай шлі ней кую 
раў на дзей ную», — ска заў Прэ зі дэнт. 
У той жа час ён пры знаў, што ле тась 
бы ло ажыц цёў ле на ня пра віль нае пла-
на ван не.

Ура ду Бе ла ру сі да ру ча на пра-
пра ца ваць маг чы мас ці па вы шэн ня 
да хо даў ніз ка аплат ных ра бот ні каў, 
за явіў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, што, хоць 
ся рэд няя зар пла та па кра і не ця пер 
на блі жа ец ца да $600, мно гія ка тэ го рыі 
ра бот ні каў не ма юць та кіх да хо даў. 
«Я з вас па тра ба ваць не бу ду па вы-
шэн ня зар пла ты гэ тай верх няй част цы 
на сель ніц тва, хто атрым лі вае на ват 
$500, вы ця пер вазь мі це ся за ніж нюю 
част ку на шых лю дзей і па ста рай це-
ся пад цяг нуць, каб у іх бы ло ха ця б 
$400. Гэ та стра тэ гія — пад цяг нуць ніз-
ка аплат ных», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Сё ле та мы хо чам звяр нуць ува гу 
на іх, та ды і ся рэд няя зар пла та бу дзе 
знач на вы шэй шай. Але ўжо на ціс каць 
па зар пла це я не бу ду. Кож ны па-
ві нен атрым лі ваць зар пла ту ў ад па-
вед нас ці з тым, як ён ад пра ца ваў, як 
спра ца ва ла прад пры ем ства. Мі ні мум 
мы за бяс пе чы лі», — да даў бе ла рус кі 
лі дар.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма бы ло 
за да дзе на пы тан не ад нос на пад трым кі 
пен сі я не раў і маг чы мас ці кам пен са цыі 
іх страт ад дэ валь ва цыі, якая ад бы ла-
ся ў 2011 го дзе. Прэ зі дэнт за пэў ніў, 

што дзяр жа ва пра цяг не ра біць за ха ды 
для па ве лі чэн ня да хо даў пен сі я не раў. 
«У нас жа не кож на му пен сі я не ру трэ-
ба та кая пад трым ка. Ёсць пен сі я не ры, 
якія атрым лі ва юць доб рыя гро шы. А 
ёсць тыя, ка му трэ ба вя лі кая пад трым-
ка, і я гэ та бу ду ра біць, — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы. — А вы пла ты, гэ-
тыя кам пен са цыі — я і ха цеў бы гэ та 
зра біць, але ад куль іх узяць? Да вя-
дзец ца ўсім кам пен са ваць (нель га тут 
гра мад ства дзя ліць), і пой дзе лан цу-
го вая рэ ак цыя, а гэ та не адзін міль-
ярд до ла раў. Та кіх гро шай, на жаль, 
ня ма».

ПРА ЦЭНТ НАЯ СТАЎ КА 
ПА КРЭ ДЫ ТАХ 
БУ ДЗЕ ЗНІ ЖАЦ ЦА 

«45% — гэ та ша лё ная стаў ка. Гэ та 
не нар маль на. І мы ба чым, што ў нас 
ёсць усе маг чы мас ці да зні жэн ня гэ тай 
стаў кі. Мы не мо жам пад гэ тыя пра цэн-
ты крэ ды та ваць рэ аль ны сек тар», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на га даў, што ў свой час не 
бы ло ін ша га вый сця, акра мя як пад-
няць пра цэнт ную стаў ку па крэ ды тах. 
«Ка лі быў ажы я таж ны по пыт і ў нас 
бы лі не та кія вя лі кія зо ла та ва лют ныя 
рэ зер вы, мы вы му ша ны бы лі іс ці на 
гэ ты не па пу ляр ны крок. Але па сту по-
ва, так са ма не аб валь на, мы прый-
дзем да нар маль най з'я вы», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

У той жа час ён пад крэс ліў, што га-
лоў ны па каз чык — гэ та пра ца эка но мі-
кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што 
«мы нар маль на бу дзем ся бе ад чу ваць, 
ка лі сё ле та нам удас ца, а гэ та ўжо са-
праў ды пра лі ча на, да сяг нуць 3–3,5% 
рос ту ВУП».

«ЗНЕШ НЕ НО ВЫЯ ГРО ШЫ 
ПА ДОБ НЫЯ ДА ЕЎ РА» 

Аб пра вя дзен ні ў Бе ла ру сі дэ на-
мі на цыі бу дзе аб' яў ле на за паў го да, 
ад нак па куль для гэ та га ня ма ўмоў, 
за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы па ду ма ем са спе цы я ліс та мі, 
ка лі гэ ты пе ры яд на ста не. Тут трэ ба 
быць вель мі асця рож ны мі, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Мы га то вы ў 
лю бы мо мант пра вес ці дэ на мі на цыю. 
Але ўсё ж та кі на ват для гэ та га тэх ніч-
на га кро ку па він ны быць пэў ныя ўмо-
вы. Не па він на быць та кая пра цэнт ная 
стаў ка, не па він на быць тры во гі на 
рын ку, каб на сель ніц тва не хва ля-
ва ла ся. І ў эка но мі цы каб не бы ло 
кры зіс ных з'яў».

«Та му мы пад бя ром час і аб гэ-
тым за явім не менш як за паў го-
да, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Па ра-
лель на на пра ця гу го да як мі ні мум
бу дуць ха дзіць і ста рыя
руб лі, і но выя».

Ма гі лёў ская 
глы бін ка 

як «ма лень кая 
Швей ца рыя»

Пла ну ец ца, што ў 2014 го дзе ўзро вень 
кам пен са цыі на сель ніц твам за трат 
на ака зан не жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг скла дзе ка ля 30%. Пра гэ та 
за яві ла пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на 
сай це БЕЛ ТА «Но ва ўвя дзен ні ў сіс тэ ме 
ЖКГ» на чаль нік упраў лен ня эка но мі кі 
Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Але на Ду дзін ская.

Па ве лі чэн не та ры фаў 
не пе ра вы сіць 5 до ла раў за год 

Кан чат ко вы са бе кошт 2013 го да, па сло вах Але-
ны Ду дзін скай, па куль не вя до мы і бу дзе ві даць па 
спра ва зда чах тро хі паз ней. Па ча ка най ацэн цы, у 
2013 го дзе на сель ніц тва аплач ва ла ка ля 25% са-
бе кош ту фак тыч ных за трат на па слу гі ЖКГ.

На чаль нік упраў лен ня эка но мі кі Мі ніс тэр ства 
ЖКГ на га да ла, што ва Ука зе № 550 пра пі са ны нор-
мы, па якіх па ве лі чэн не та ры фаў бу дзе ажыц цяў-
ляц ца за год у па ме ры не вы шэй за 5 до ла раў у 
эк ві ва лен це па ся рэд не га да вым кур се. Та кое па вы-
шэн не ўжо ад бы ло ся з 1 сту дзе ня: на 3,72 до ла ра 
бы лі па вы ша ны та ры фы на элект рыч ную энер гію, 
газ і цеп ла вую энер гію і на 1,28 до ла ра па вы ша ны 
та ры фы на па слу гі ар га ні за цый сіс тэ мы Мін жыл-
кам га са. У да лей шым у ад па вед нас ці з ука зам та-
ры фы для на сель ніц тва мяр ку ец ца ін дэк са ваць на 
рост на мі наль най за ра бот най пла ты, каб звя заць 
па ве лі чэн не та ры фаў з рос там да хо даў на сель ніц-

тва. Та кая ін дэк са цыя пра ду гле джа на для та го, каб 
не зні жаў ся ўзро вень кам пен са цыі на сель ніц твам 
за трат на па слу гі ЖКГ. Та кім чы нам уліч ва юц ца 
ін фля цый ныя пра цэ сы.
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Прад стаў нік Бе ла ру сі на 
між на род ным пе сен ным кон-
кур се «Еў ра ба чан не-2014» 
ТЕО вы сту піць у дру гой 
част цы дру го га паў фі на лу, 
які ад бу дзец ца ў Ка пен га-
ге не (Да нія) 8 мая.

У ад па вед нас ці з рас па-
ра джэн нем Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі па ча ла ся пра вер ка 
ба я вой га тоў нас ці Уз бро е-
ных Сіл. На пя рэ дад ні чэм-
пі я на ту све ту 2014 го да па 
ха кеі асаб лі вая ўва га бу дзе 
ўдзе ле на ар га ні за цыі ахо вы 
аб' ек таў, транс парт ных ка-
му ні ка цый і ўчаст каў дзяр-
жаў най гра ні цы. Ак цэнт у 
пра вер цы ро біц ца на ВПС і 
вой скі ППА, якія ахоў ва юць 
не толь кі па вет ра ныя ру бя-
жы кра і ны, але і знеш нюю 
гра ні цу Са юз най дзяр жа вы.

На 1 сту дзе ня 2014 го да 
ахоп на сель ніц тва Бе ла ру сі 
на зем ным ліч ба вым тэ ле-
ві зій ным вя шчан нем склаў 
97,41 пра цэн та.

Пра гра ма раз віц ця чы гу-
нач ных пунк таў про пус ку на 
дзяр жаў най гра ні цы Бе ла ру-
сі пра доў жа на па 2020 год 
уключ на. Ра ней яе пра ду-
гледж ва ла ся за вяр шыць у 
2017 го дзе. Пе ра нос тэр мі-
наў звя за ны з цяж кас ця мі ў 
фі нан са ван ні.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 22.01.2014 г. 
Долар ЗША    9580,00
Еўра 12990,00
Рас. руб. 283,50
Укр. грыўня 1149,71
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Як у Лёз на
будуць

прадухіляць 
па жа ры

Пры ват нае
жыц цё —
агуль ны

на быт ак?

У ЗША НЕ СПЫ НЯ ЕЦ ЦА СНЕЖ НАЯ БУ РА
Ад мі ніст ра цыя ЗША аб вяс ці ла пра за крыц цё дзяр жаў ных уста ноў у Ва шынг-

то не з-за снеж най бу ры, якая ў аў то рак аб ры ну ла ся на паў ноч на ат лан тыч нае 
ўзбя рэж жа і паў ноч ны ўсход кра і ны. Так са ма гус ты снег бу дзе іс ці ў Нью-Ёр ку і 
Фі ла дэль фіі. Мно гія шко лы і офі сы ў акру зе Ка лум бія так са ма за чы ня юц ца. Сту-
дзень стаў ана маль на ха лод ным ме ся цам у ЗША. Мі ну са вая тэм пе ра ту ра бы ла 
за рэ гіст ра ва на ва ўсіх 50 шта тах, уклю ча ю чы Га ваі. За раз на ЗША і Ка на ду на-
соў ва ец ца но вая па ляр ная ві ху ра.

ЖЫ РЫ НОЎ СКІ СУ ПРАЦЬ ТОЎ СТЫХ ДЭ ПУ ТА ТАЎ
Лі дар ЛДПР Ула дзі мір Жы ры ноў скі пра па нуе ўвес ці яшчэ адзін стан дарт зда ро-

ва га ла ду жыц ця для дэ пу та таў і чы ноў ні каў — іх ва га не па він на пе ра вы шаць 80 
кі ла гра маў. «Ка лі вы шэй — чы ноў ні ка з пра цы зваль няць. І дэ пу та та», — за явіў 
кі раў нік ЛДПР. Ён ад зна чыў, што сён ня ўвесь свет зма га ец ца з атлус цен нем, і 
так са ма да даў, што цу кар, соль, чай і ка ва шкод ныя для зда роўя — «усё кан цэ-
ра ге ны або нар ко ты кі».

НЕ ПРЫ МУ ШАЙ ЦЕ ДЗЯ ЦЕЙ ДА ЯДАЦЬ
Ка лі дзі ця есць, се дзя чы за ста лом, то ве ра год насць раз-

віц ця атлус цен ня знач на зні жа на, па ка заў экс пе ры мент.
Так са ма вы свет лі ла ся, што дзе ці, якія са мі вы зна ча юць 

пор цыі страў, з'я да юць менш, чым дзе ці, якім па да юць ежу 
баць кі. Ме на ві та пры та кіх умо вах дзі ця ву чыц ца рас па зна-
ваць, ка лі яно на яда ец ца. На ву коў цы пра са чы лі за дзець мі 
2—5 га доў. Вы свет лі ла ся, што ся мей ная вя чэ ра за ста лом так са ма да па ма га ла 
за сво іць ін фар ма цыю і пра пор цыі, і пра пе ра ва гу ў ежы. Па гэ тай жа пры чы не 
нель га пры му шаць дзі ця да ядаць усё, што ёсць на та лер цы. Важ на да ваць дзі ця ці 

пра віль ныя ўка зан ні з раз ра ду: «Ка лі ты га лод-
ны, мо жаш узяць да баў ку». У лю бым вы пад ку 
дзі ця кам пен суе не да хоп ежы за дзень. Баць кі, 
якія да зва ля юць дзі ця ці ес ці пе рад тэ ле ві за рам, 
штур ха юць яго да атлус цен ня, бо яно не ад чу вае, 
ка лі на ела ся. Да рэ чы, ра ней бы ло да ка за на, што 
прак ты ка ся мей най вя чэ ры пе рад тэ ле ві за рам 
не га тыў на ўплы вае на ва гу ўсіх чле наў сям'і.

85 ЧА ЛА ВЕК ВА ЛО ДА ЮЦЬ 
ПА ЛО ВАЙ БА ГАЦ ЦЯЎ СВЕ ТУ
Эка на міч ная ня роў насць у све це ўзрас ла да 

та кой сту пе ні, што су куп нае ба гац це 85 най ба га-
цей шых лю дзей пла не ты (гэ та ка ля 1,7 трыль ё на 
до ла раў) раў ня ец ца агуль на му ба гац цю 3,5 млрд 
звы чай ных лю дзей — па ло вы на сель ніц тва пла не-
ты, па ве дам ляе га зе та «Взгляд» са спа сыл кай на 
апуб лі ка ва ны дак лад у The Guardіan.

У дак ла дзе «Пра-
ца для ня мно гіх» 
сцвяр джа ец ца, што 
ня роў насць з'я ві ла-
ся вы ні кам за хо пу 
ўла ды з бо ку эка на-
міч най элі ты, якая 
атрым лі вае маг чы-
мас ці ціс ку на ўра ды 
з мэ тай пра соў ван ня вы гад най ёй па лі ты кі. Так, па 
ста тыс ты цы амаль па ло вай су свет на га ба гац ця 
(46%) ва ло дае адзін пра цэнт на сель ніц тва, яко му 
ўво гу ле на ле жыць 110 трыль ё наў до ла раў. Гэ та ў 
65 ра зоў больш, чым фі нан са выя срод кі най бяд-
ней шай част кі на сель ніц тва.

Пра цэс за ся родж ван ня су свет на га ба гац ця ў 
ру ках усе мен шай коль кас ці лю дзей пра цяг ва ец ца. 
Ле тась міль яр дэ ра мі ста лі 210 ча ла век. У вы ні ку 
іх коль касць па вя лі чы ла ся да 1426, а іх агуль нае 
ба гац це скла ла 5,4 трыль ё на до ла раў. У якас ці 
пры кла ду раз мер ка ван ня ба гац ця ў кра і нах, якія 
раз ві ва юц ца, пры во дзіц ца сі ту а цыя ў Ін дыі. Там 
за апош няе дзе ся ці год дзе коль касць міль яр дэ раў 
вы рас ла з 6 да 61 ча ла ве ка, і яны за ся ро дзі лі ў 
сва іх ру ках су куп ныя срод кі ў па ме ры 250 міль яр-
даў до ла раў. Да 2008 го да на міль яр дэ раў у Ін дыі 
пры па ла 26% ад ба гац ця ўся го на сель ніц тва, та ды 
як у 2003 го дзе гэ ты па каз чык скла даў 1,8%.

Зі на і да МАНД РОЎ СКАЯ, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па пра цы 
і са цы яль ных пы тан нях

«Услед за ан ты ма ка вым 
дэ крэ там, як ча ка ец ца, у кра-
і не на за ка на даў чым уз роў ні 
бу дуць пры ня ты но выя ме ры 
па ба раць бе з нар ка біз не сам. 
Ужо вы зна ча ны шэ раг пы-
тан няў, якія бу дуць уне се ны 
ў КК, а так са ма ў за кон аб 
нар ко ты ках, прэ кур со рах і іх 
ана ла гах. Пра па ну юц ца ме ры 
па ўзмац нен ні ад каз нас ці за 
пе ра мя шчэн не нар ко ты каў 
праз унут ра ныя ме жы МС. 
Як ча ка ец ца, бу дзе ўзмоц не на 
і ад каз насць за рас паў сюдж-
ван не нар ко ты каў у гра мад-
скіх мес цах і мес цах ад па-
чын ку. Пра па ну ец ца так са ма 
змя ніць па няц це пры то ну, і 
лі чыць та кім не толь кі мес-
ца, дзе ства ра юць умо вы для 
ўжы ван ня нар ко ты каў, але і 
вы раб ля юць гэ тыя рэ чы вы».

НО ВА ЎВЯ ДЗЕН НІ Ў ЖКГ:
кошт па слуг бу дзе ад роз ні вац ца

ў за леж нас ці ад рэ гі ё на?

Дзе ці
ма лю юць ха кей 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла-
ру сі су мес на з Мі ніс тэр ствам аду-
ка цыі, Фе дэ ра цы яй ха кея і цэнт-
рам мас тац кай твор час ці дзя цей 
і мо ла дзі вы да вец тва «Рыф тур» 
пра во дзіць кон курс на леп шы 
ма лю нак, пры све ча ны чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі, які ад бу дзец ца 
ў Мін ску з 9 па 25 мая.

Кан кур сан ты бу дуць па дзе-
ле ны на дзве ўзрос та выя гру пы: 
ад 8 да 11 і ад 12 да 16 га доў. 
Твор чыя пра цы мож на вы кон ваць 
у роз ных жан рах пры да па мо зе 
лю бых ма тэ ры я лаў — ад ка ля ро-
вых алоў каў да алей ных фар баў. 
Да рэ чы, да ўдзе лу ў кон кур се 
да пус ка юц ца не толь кі ін ды ві ду-
аль ныя, але і ка лек тыў ныя тво-
ры. Сту ды ям, гурт кам і шко лам 
да зва ля ец ца да слаць не больш 
за двац цаць ма люн каў, асоб ным 
аў та рам — мак сі мум два.

Кон курс ныя пра цы трэ ба па-
спець ад пра віць да 15 лю та га на 
ад рас: г. Мінск, пр-т Пе ра мож-
цаў, 19 а, вы да вец тва «Рыф тур». 
Леп шыя тво ры, якія вы бе руць 
да 15 са ка ві ка, не толь кі бу дуць 
прад стаў ле ны на вы ста ве пад час 
вяс но вых ка ні ку лаў у На цы я наль-
ным цэнт ры мас тац кай твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі, а так са ма ўпры-
го жаць спе цы яль ныя паш тоў кі.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«НЕ МАГ ЧЫ МА СЁН НЯ 
ЖЫЦЬ І НЕ РАЗ ВІ ВАЦ ЦА» 

Учо ра Прэ зі дэнт су стрэў ся з кі раў ні ка мі бе ла рус кіх СМІ і ад ка заў на ак ту аль ныя 
пы тан ні, якія хва лю юць гра мад скасць. На су стрэ чу бы лі за про ша ны кі раў ні кі 

як дзяр жаў ных, так і не дзяр жаў ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі.
Раз мо ва Аляк санд ра Лу ка шэн кі з кі раў ні ка мі бе ла рус кіх СМІ

пра цяг ва ла ся больш за пяць га дзін.


