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   АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
АБ МЕР КА ВАЎ СІ ТУ А ЦЫЮ 
Ў ЗО НЕ АД КАЗ НАС ЦІ АДКБ

Сі ту а цыя ў зо не ад каз нас ці Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек-
тыў най бяс пе цы (АДКБ) аб мяр коў ва ла ся 17 лю та га на су стрэ-
чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з ге не раль ным 
сак ра та ром АДКБ Мі ка ла ем Бар дзю жам, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ад кры ва ючы су стрэ чу, кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў у тым лі ку 
аб мер ка ваць уз ні ка ю чыя праб лем ныя пы тан ні, рэа лі за цыю пры ня-
тых ужо ра шэн няў.

«Мы да мо ві лі ся, што бу дзем рэ гу ляр на гля дзець, як функ цы я ну-
юць тыя пад раз дзя лен ні, якія вы лу ча ны ў склад КСАР АДКБ. І ў нас 
на пе ра дзе шэ раг ме ра пры ем стваў у гэ тым на прам ку», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. У су вя зі з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, 
што па коль кі ця пер у ар га ні за цыі стар шын ствуе Ра сія, то ме на ві та 
ёй на ле жыць пра ва пра па ноў ваць за ду му на блі жэй шую перс пек-
ты ву. Пас ля ад па вед ныя пы тан ні і па зі цыя па він ны быць уз год не ны 
ас тат ні мі чле на мі АДКБ.

Яшчэ ад на тэ ма для раз мо вы, якую аба зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, 
— сі ту а цыя на та джык ска-кыр гыз скай гра ні цы. «Я вам удзяч ны за 
тую ін фар ма цыю, якую вы мне ўвесь час пры сы ла лі, зна хо дзя чы ся 
ў эпі цэнт ры гэ тых па дзей. Лі чу, вы так са ма рас ка жа це аб тым, што 
там ад бы ва ец ца, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — А пры су стрэ чы кі раў ні коў 
дзяр жаў — чле наў АДКБ, я ду маю, мы змо жам раз гле дзець і пры няць 
ра шэн ні па асноў ных пы тан нях функ цы я на ван ня АДКБ».

У сваю чар гу, Мі ка лай Бар дзю жа даў вы со кую ацэн ку вы ка нан-
ню Бе ла рус сю ўзя тых на ся бе аба вя за цель стваў. «Мы кант ра лю ем 
ця пер не каль кі ра шэн няў, якія ра ней бы лі пры ня ты прэ зі дэн та мі, у 
тым лі ку па ака зан ні да па мо гі Та джы кі ста ну ў ахо ве та джык ска-аф-
ган скай гра ні цы ў свят ле праб ле мы вы ва ду з Аф га ні ста на вой скаў 
і кан тын ген таў НА ТА. Ма гу ска заць, што Бе ла русь ад на з пер шых 
пры ня ла ра шэн не аб ака зан ні да па мо гі. Мы атры ма лі ад па вед ную 
ін фар ма цыю па на менк ла ту ры, якая вы дзя ля ец ца для па гра ніч ні каў 
Та джы кі ста на», — ска заў ге не раль ны сак ра тар АДКБ.

Мі ка лай Бар дзю жа рас тлу ма чыў, што раз мо ва ідзе аб экі пі роў цы 
і не ка то рых тэх ніч ных срод ках, якія ў блі жэй шы час бу дуць пе ра-
праў ле ны на та джык ска-аф ган скую гра ні цу. «Усё, што вы дзе ле на 
на сён няш ні дзень Бе ла рус сю, ак ту аль на і за па тра ба ва на па гра-
ніч ні ка мі Та джы кі ста на. Ма гу ска заць толь кі сло вы ўдзяч нас ці. 
Гэ та да па мо га сён ня вель мі не аб ход на з улі кам да во лі ня прос тай 
сі ту а цыі і ды на мі кі яе раз віц ця на гра ні цы і на огул у Аф га ні ста не», 
— да даў ён.

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ва лі ся пы тан ні раз віц ця ва ен на га 
скла даль ні ка АДКБ, перш за ўсё ства рэн ня ка лек тыў ных авія цый ных 
сіл, сіл спе цы яль ных апе ра цый і рэа лі за цыі ра шэн ня Са ве та ка лек-
тыў най бяс пе кі па ака зан ні да па мо гі ў асна шчэн ні КСАР.

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
с 17.02.2014 установило процентную ставку 

по вновь принимаемым срочным банковским вкладам 
в белорусских рублях: 

• «Приоритет» – в размере 42% годовых; 
• «Гарантированный доход»: 
 - сроком на 15 дней – в размере 37% годовых; 
 - сроком на 35 дней – в размере 43% годовых. 
 (По ранее принятым на указанные сроки вкладам «Гарантирован-

ный доход» установленный размер процентной ставки применяется 
с даты автоматического перезаключения на новый срок начиная с 
17.02.2014); 

 • «Интернет-депозит» – основной доход в размере 43% годовых. 

С 17.02.2014 по вновь оформляемым сберегательным сертификатам 
со сроком обращения 1 и 2 месяца установлена процентная ставка в 
размере 43% годовых. 

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, 
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) 

03 марта 2014 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Элегант».

Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
Местонахождение ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

24.02.2014 г. (с 15.00 до 17.00) по месту нахождения Общества. УНН 400078331

Ра за вая дэ валь ва цыя 
не з'яў ля ец ца чымсь ці 
не звы чай ным у на цы я -
 наль ных эка но мі ках. 
Звы чай на гэ та ін стру-
мент для аб ляг чэн ня іх 

функ цы я на ван ня ў кры зіс ных 
умо вах. Ка лі кры зіс не з'яў ля ец-
ца праз мер ным, ва лю ту звы чай на 
дэ валь ві ру юць па сту по ва. Сён ня, 
ня гле дзя чы на скла да ныя ча сы 
ў су свет най эка но мі цы, сі ту а цыя 
на шмат леп шая, чым на пра ця гу 
пя ці га доў пас ля 2008 го да. Але 
з 11 лю та га 2014 г. На цы я наль ны 
банк Ка зах ста на ад мо віў ся ад пад-
тры ман ня аб мен на га кур су тэн ге 
на ра ней шым уз роў ні, ад зна чыў-
шы, што но вы на ўзроўні аб мен ны 
кур с бу дзе зна хо дзіц ца, ка ля 185 
тэн ге за до лар — а гэ та амаль на 
20 пра цэн таў менш за ра ней шы 
курс ка зах стан скай ва лю ты. Гэ та 
зна чыць, што па сут нас ці, бы ла 
пра ве дзе на ра за вая дэ валь ва цыя. 
Чым жа мож на рас тлу ма чыць тое, 
што ад бы ло ся?

Ад ной з пры чын ра за вай дэ валь ва-
цыі мо жа быць праз мер ны знеш ні доўг 
дзяр жа вы. Ва ла вы знеш ні доўг Ка зах-
ста на на 31 са ка ві ка 2013 го да склаў 
$139,953 млрд, што зда ец ца да стат ко ва 
знач най су май, па коль кі па мер эка но мі-
кі Ка зах ста на скла дае, па вод ле ацэн кі 
МВФ за 2012 год, 233 міль яр ды до ла-
раў. Для па раў на ння: па мер бе ла рус кай 
эка но мі кі склаў па вы ні ках 2012 го да 
150 міль яр даў до ла раў, а ва ла вы знеш ні 
доўг на ка нец 2013 го да — 37 міль яр-
даў до ла раў. Але ка зах стан ская эка но-
мі ка, якая ва ло дае ве лі зар най коль кас-
цю пры род ных рэ сур саў, што ак тыў на 
зда бы ва юц ца і экс пар ту юц ца, змаг ла 
на за па сіць да во лі пры стой ныя між на-
род ныя ак ты вы, якія ў су куп нас ці пе ра-
вы ша юць 90 міль яр даў до ла раў ЗША, 
што да зва ляе, ра зам са што га до вы мі 
но вы мі да хо да мі ад экс пар ту сы ра він-
ных рэ сур саў, да стат ко ва кам форт на 
вы плач ваць гэ ты доўг як дзяр жа ве, так і 
суб' ек там гас па да ран ня. Ві да воч на, што 
пры чы на не ў гэ тым.

Мо жа, пры чы най дэ валь ва цыі ста-
ла згорт ван не коль кас на га змяк чэн ня ў 

ЗША, якое ўжо не га тыў на паў плы ва ла 
на ва лю ты эка но мік, якія раз ві ва юц ца? 
Са праў ды, у апош нія ме ся цы гэ ты фак-
тар ака заў сур' ёз ны ўплыў на ва лю ты 
мно гіх кра ін. Пра цэ сы ўзмац нен ня ціс-
ку на на цы я наль ныя ва лю ты кра ін, якія 
раз ві ва юц ца, па ўсім све це ўжо да стат-
ко ва ад чу валь ныя. Так, Ар ген цін скае 
пе са дэ валь ва ва ла ся на 19 пра цэн таў, 
а ту рэц кая лі ра зні зі ла ся на 7 пра цэн-
таў за апош нія два ме ся цы. Ра сій скі ру-
бель з ліс та па да 2013 го да ўпаў ужо на 
7 пра цэн таў, чым на ват вы клі каў но вы 
рэ корд: па вы ні ках снеж ня 2013 го да 
ра сій скія гра ма дзя не ажыц ця ві лі чыс-
тыя па куп кі за меж най ва лю ты на су му ў 
4,3 млрд до ла раў, што пе ра вы сі ла па-
ме сяч ны мак сі мум у по пы це на ва лю ту 
ў пас ля кры зіс ны пе ры яд.

Гэ ты фак тар мо жа мець зна чэн не, але 
апа срод ка ва на. У той час як ён не мог 
ака заць сур' ёз на га ўплы ву на тэн ге, які 
аба ро не ны да стат ко ва сур' ёз ны мі між на-
род ны мі ак ты ва мі, дэ валь ва цыя ра сій ска-
га руб ля і ва лют шэ ра гу ін шых кра ін, якая 
ад бы ла ся ў апош нія ме ся цы, праз мер на 
ўма ца ва ла тэн ге, зра біў шы ка зах стан-

скія та ва ры менш кан ку рэн та здоль ны мі 
на іх рын ках. Асаб лі ва гэ та ўда ры ла не 
па экс пар цё рах сы ра він ных та ва раў, а па 
вы твор цах та ва раў пра мыс ло вай гру пы. 
Між тым, для Ка зах ста на вель мі важ на 
раз ві ваць ары ен та ва ны на экс парт пра-
мыс ло вы сек тар, не звя за ны на пра мую 
з экс пар там сы ра ві ны. Та кая ра зум ная 
ло гі ка ма дэр ні за цыі Ка зах ста на: спа дзя-
вац ца ў экс пар це і раз віц ці эка но мі кі ў 
цэ лым толь кі на зда бы чу і экс парт сы ра-
ві ны вель мі не бяс печ на. Ад па вя дае яна 
і ло гі цы пра мыс ло ва га раз віц ця шэ ра гу 
араб скіх наф та зда бы валь ных кра ін, якія 
імк лі ва раз ві ва юць звя за ныя з пе ра пра-
цоў кай і па слу га мі сек та ры эка но мі кі, 
каб не быць за леж ны мі ад цэн на экс-
пар ту е мую наф ту. Ві да воч на, што пэў-
нае па цвяр джэн не пры ня та му ра шэн ню 
спры я ла і дра ма тыч нае па дзен не цэн на 
су свет ным рын ку на адзін з асноў ных 
экс парт ных та ва раў Ка зах ста на — уран. 
Стаў шы ў 2011 го дзе су свет ным лі да рам 
па зда бы чы і экс пар це ўра ну, Ка зах стан 
па нёс іс тот ныя стра ты ад аб валь ван ня 
цэн, якое ад бы ло ся ле тась на ўра на вым 
рын ку.

У су вя зі з гэ тым ра за вая дэ валь ва-
цыя тэн ге вы гля дае кро кам, на кі ра ва-
ным, перш за ўсё, на пад трым ку экс-
пар цё раў у тых га лі нах пра мыс ло ва га 
сек та ра і сфе ры па слуг, якія не звя за ны 
на пра мую са зда бы чай і экс пар там сы-
ра він ных рэ сур саў. Гэ та, як пла нуе ўрад, 
па він на па спры яць па сту по вай транс-
фар ма цыі кра і ны з сы ра він най у ды вер-
сі фі ка ва ную эка но мі ку. Хоць та кая ме ра 
ака жа пэў нае па зі тыў нае ўздзе ян не і на 
экс пар цё раў сы ра він ных та ва раў, вы-
руч ку яны бу дуць атрым лі ваць у ва лю це, 
а пла ціць су пра цоў ні кам па тан неў шы мі 
тэн ге.

Стар шы ня На цы я наль на га бан ка 
Ка зах ста на Кай рат Ке лім бе таў за явіў 
так са ма і пра ча ка ны па зі тыў ны эфект 
для ім парт аза мя шчэн ня на ка зах стан-
скім рын ку. За меж ныя та ва ры па да ра-
жэ юць для жы ха роў Ка зах ста на, што 
па вы сіць по пыт на ай чын ныя та ва ры. 
Ка лі, вя до ма, яны не па вы сяць праз-
мер на цэ ны на сваю пра дук цыю пас ля 
дэ валь ва цыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

АНА МАЛЬ НА ЦЁП ЛЫ ЛЮ ТЫ
На гэ тым тыд ні на тэ ры то рыю Бе ла ру сі бу дуць па сту паць 
цёп лыя і віль гот ныя па вет ра ныя ма сы з бо ку За ход няй 
Еў ро пы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі кан-
ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Та му ў аў то рак на поў на чы кра і ны праг на зу юц ца не вя лі кія 
апад кі (мок ры снег і дождж). Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўдзень бу дзе ва гац ца ад 1 да плюс 7 гра ду саў. Мок ры снег 
і дождж бу дзе іс ці мес ца мі і ў се ра ду. У асоб ных ра ё нах ту ман 
і га ла лёд ныя з'я вы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 19 лю та га 
скла дзе ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў, удзень — ад 1 цяп ла па 
паў ноч ным ус хо дзе, да плюс 8 гра ду саў — па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны. Іс тот на не зме ніц ца ха рак тар на двор'я і ў чац вер. Уна чы 
паў сюд на, а ўдзень мес ца мі прой дзе ка рот ка ча со вы мок ры снег 
і дождж. У асоб ных ра ё нах — ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на чац вер ста не ад мі-
нус 3 да плюс 3 гра ду саў, удзень — ад 0 да 5 цяп ла. Ча ка юц ца 
ка рот ка ча со выя апад кі і ў пят ні цу. Уна чы пры пра яс нен нях мо жа 
пад ма ро зіць на ват да мі нус 5 гра ду саў, удзень — 0—5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ТРОХ ГА РА ДАХ БЕ ЛА РУ СІ МУЖ ЧЫН 
БОЛЬШ, ЧЫМ ЖАН ЧЫН

Бе ла русь на ле жыць да кра ін, дзе пра цяг лы пе ры яд коль касць 
муж чын ска га на сель ніц тва мен шая за коль касць жа но ча га. 
Аб гэ тым па ве да мі ла БЕЛ ТА прэс-сак ра тар На цы я наль на га 
ста тыс тыч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі Воль га Клаў суць.

Так, па вод ле па пя рэд ніх да ных дэ ма гра фіч най ста тыс ты кі, 
на па ча так 2014 го да коль касць муж чын у рэс пуб лі цы скла ла 4 
млн 401,3 тыс. ча ла век, або 46,5 пра цэн та ад агуль най коль кас ці 
на сель ніц тва. Ад нак у Бе ла ру сі ёсць га ра ды, дзе муж чын больш, 
чым жан чын. Гэ та Шклоў, Клі чаў, Гор кі, ад зна чы ла Воль га Клаў-
суць. У цэ лым жа ў све це муж чын кры ху больш, чым жан чын. 
Ся род кра ін, дзе пе ра ва жае муж чын скае на сель ніц тва, — Кі тай, 
Ін дыя, Тур цыя. Што да ты чыц ца кра ін СНД, то на 1 сту дзе ня 2013 
го да ўдзель ная ва га муж чын у агуль най коль кас ці на сель ніц тва 
ў Азер бай джа не скла да ла 49,7 пра цэн та, Кыр гыз ста не — 49,4 
пра цэн та, Ка зах ста не — 48,2 пра цэн та, Мал до ве — 48,1 пра-
цэн та, Ар ме ніі — 48 пра цэн таў. У гэ тых кра і нах та кі па каз чык 
вы шэй шы, чым у Бе ла ру сі. А вось у Ра сіі і ва Укра і не ён ні жэй-
шы — ад па вед на 46,3 пра цэн та і 46,2 пра цэн та.

НА РА ДЖА ЕМ УСЛЕД ЗА СТА ЛІ ЦАЙ
Ле тась у Брэсц кім аб лас ным ра дзіль ным до ме ад бы-
ло ся 6219 ро даў — на 132 больш, чым у па пя рэд нім 
го дзе. Па гэ тым па каз чы ку Брэст аба гнаў усе аб лас ныя 
цэнт ры і стаў дру гім пас ля ста лі цы.

Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га ўра ча Брэсц кай ра дзіль ні 
Ана то ля Да шко, сё ле та ва ўста но ве пла ну ец ца ад крыць но вае 
ад дзя лен не. Што год у баль ні цы з'яў ля юц ца на свет да 300 не-
маў лят з ма лой ва гой. Каб раз гру зіць ад па вед нае ад дзя лен не 
аб лас ной дзі ця чай баль ні цы, пры ня та ра шэн не ад крыць у ра-
дзіль ні ад дзя лен не для вы ходж ван ня, ля чэн ня і рэ абі лі та цыі 
но ва на ро джа ных. Абл вы кан кам вы дзе ліў срод кі на гэ ты год. 
Ужо за куп ле на асноў ная част ка най ноў ша га аб ста ля ван ня, 
якім бу дзе асна шча на но вае ад дзя лен не.

Яна СВЕ ТА ВА.

«LOVE STORY» ПА-МА ГІ ЛЁЎ СКУ
Не звы чай ная ак цыя «Ва дзі цель ская Love Story» ад бы-
ла ся ў Ма гі лё ве на ба зе аб' яд на най тэх ніч най шко лы № 
1 ДТСА АФ па іні цы я ты ве аб лас но га ўпраў лен ня ДАІ. Уд-
зел у ёй пры ня лі 7 пар з Ма гі лё ва, Баб руй ска і Сма лен-
ска. Апош нія, да рэ чы, уба чы лі аб' яву аб ме ра пры ем стве 
на ін тэр нэт-сай це і вы ка за лі жа дан не па зма гац ца.

Пе ра мож цаў вы зна ча лі па вы ні ках ве даў пра ві лаў да рож-
на га ру ху і ўмен ні вы кон ваць скла да ныя эле мен ты кі ра ван ня. 
Пры гэ тым уліч ва ла ся коль касць па мы лак і ча су, за які кі роў цы 
ра бі лі аў та фі гу ры. Ці ка ва, што на пы тан ні па ПДР зу сім без 
па мы лак ад ка за лі толь кі 2 па ры з 7. Яны ж ака за лі ся і леп шы-
мі на аў та дро ме. У вы ні ку Ігар і Вік то рыя Ша га вы з Ма гі лё ва 
атры ма лі га лоў ны прыз, на дру гім мес цы — Аляк сандр Чар ных 
і Ла ры са Кар вац кая з Баб руй ска, а на трэ цім — гос ці з Ра сіі.

Зда ец ца, як ка хан не мо жа ўплы ваць на вы ка нан не да рож ных 
пра ві лаў? Як ад зна чы ла ін спек тар аб лас но га ўпраў лен ня ДАІ 
Воль га Вяр шуб ская, уза е ма па ва га, якая іс нуе па між ка ха ны мі 
людзь мі, па він на быць і па між удзель ні ка мі да рож на га ру ху.

«МА ГА ТЭКС» ВЫ ХО ДЗІЦЬ НА ЯПО НІЮ
Гэ тае ма гі лёў скае прад пры ем ства за апош нія не каль кі 
га доў ста ла ад ным з вя ду чых ся род ай чын ных вы твор цаў 
лёг кай пра мыс ло вас ці. Сваю пра дук цыю яно экс пар туе ў 
не каль кі дзя сят каў за меж ных кра ін. Ця пер тут з'я ві ла ся 
маг чы масць вый сці на япон скі тэкс тыль ны ры нак, які, па 
сло вах экс пер таў, лі чыц ца ад ным з са мых за кры тых. «Ма-
га тэкс» пры ме ўдзел у вы ста ве «Prіvate Label Trade Shop 
Japan 2014,» якая ад бу дзец ца ў То кіа з 18 па 21 лю та га.

— У рам ках гэ тай па езд кі мы ста вім пе рад са бой мэ ту не толь кі 
прэ зен та ваць на шу пра дук цыю, але і пра вес ці пе ра мо вы з япон скі мі 
вы твор ца мі па за куп цы но ва га аб ста ля ван ня, вы ву чыць маг чы мас-
ці пра соў ван ня на шых вы ра баў праз ганд лё выя сет кі мяс цо ва га 
рын ку і на ла дзіць пер шыя кан так ты з прад стаў ні ка мі япон ска га 
біз не су. Мы ма ем усе шан цы за няць пэў ную ні шу на но вым рын ку 
як па дэ ка ра тыў ных тка ні нах, так і па тка ні нах для фор мен на га і 
спе цы яль на га адзен ня, — ад зна чыў спе цы я ліст тэх ніч на га ад дзе ла 
ААТ «Ма га тэкс» Сяр гей Шу ба дзё раў. Да рэ чы, «Ма га тэкс» з'яў ля ец-
ца ад ным з пер шых бе ла рус кіх прад пры ем стваў тэкс тыль най га лі ны, 
якое на ве дае спе цы я лі за ва ную між на род ную вы ста ву ў То кіа. Сё ле-
та, па пра гно зах ар га ні за та раў, у ёй пры муць удзел 140 кам па ній.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПРА ЦУ ЕМ ЧА САМ З МІ НУ САМ
Cамае скла да нае фі нан са вае ста но ві шча на зі ра ец ца 
ў ры ба лоў стве, а вось ар га ні за цыі ахо вы зда роўя імк-
нуц ца да са ма акуп ляль нас ці.

Пры нам сі, як па ве да мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным ста тыс-
тыч ным ка мі тэ це, ле тась коль касць страт ных ар га ні за цый у 
на шай кра і не па вя лі чы ла ся амаль удвая.

Спе цы я ліс та мі бы ло пад лі ча на, што па вы ні ках 2013 го да страт-
ны мі бы лі 752 ар га ні за цыі, ці 9,1% ад іх агуль най коль кас ці (за 2012 
— 426 ар га ні за цый, ці 5,2%). Су ма чыс тай стра ты та кіх сла бых 
прад пры ем стваў ле тась скла ла аж но 8,8 трлн руб лёў, або ў 2,6 ра за 
больш, чым за 2012 год. Больш за ўсё страт ных ар га ні за цый (удзель-
ная ва га да агуль най коль кас ці) пры па дае на сфе ру ры ба лоў ства і 
ры ба вод ства — 57,9%. У пра мыс ло вас ці до ля прад пры ем стваў, якія 
пра цу юць з мі ну сам, скла дае 16,4%. На ват па лі ніі аб слу гоў ван ня 
(гас ці ні цы і рэ ста ра ны) бы ло за фік са ва на 10,7% страт ных ар га ні за-
цый. Уво гу ле ад сут ні ча юць страт ныя струк ту ры ў сфе ры фі нан са вай 
дзей нас ці, а па ўста но вах ахо вы зда роўя і пра да стаў лен ня са цы яль-
ных па слуг удзель ная ва га страт ных прад пры ем стваў скла дае толь кі 
2,2%. Асоб на экс пер ты Бел ста та ад зна ча юць, што больш за 22% ад 
усіх страт ных ар га ні за цый ма юць ста ліч ную «пра піс ку».

Сяр гей КУР КАЧ.

У АВА РЫІ ЗА ГІ НУ ЛІ ЧАЦ ВЁ РА
Жу дас нае да рож на-транс парт нае зда рэн не ад бы ло-
ся на 88-м кі ла мет ры тра сы Мінск — Мя дзел. За гі ну лі 
чац вё ра, у тым лі ку дзі ця...

Ава рыя зда ры ла ся па блі зу вёс кі Ер хі. Су тык ну лі ся лег ка выя аў-
та ма бі лі «Фоль ксва ген Бо ра» і «Опель За фі ра». З пер ша га ра бот-
ні кі МНС пры да па мо зе гід раў ліч на га ін стру мен ту да ста лі чац вя рых 
за гі ну лых: кі роў цу і трох па са жы раў (адзін з іх — дзі ця). Яшчэ ад но 
дзі ця з траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці бы ло да стаў ле на ў Ві лей-
скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу. Ту ды ж бы лі шпі та лі за ва ны 
кі роў ца і па са жыр з дру го га лег ка ві ка. Пра во дзіц ца рас сле да ван не 
пры чын і аб ста він да рож на-транс парт на га зда рэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЭ ВАЛЬ ВА ЦЫЯ Ў КА ЗАХ СТА НЕ: У ЧЫМ ПРЫ ЧЫ НА?

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

БОЛЬШ РЫН КАЎ — 
БОЛЬ ШЫ ЭКС ПАРТ

Экс парт і саль да знеш ня га ганд лю не ад па вя да юць пра гноз-
на му па ра мет ру на 2013 год. Пра гэ та на па ся джэн ні ка ле гіі 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў за явіў Ула дзі мір МА КЕЙ, кі-
раў нік ве дам ства. У той жа час ён пад крэс ліў, што ле таш нія 
па каз чы кі не з'яў ля юц ца ад біт кам пры кла дзе ных на ма ган няў. 
Мі ністр за меж ных спраў пад крэс ліў, што ме на ві та рас пра цоў-
ка вы раз на га ал га рыт му дзе ян няў па праб лем ных пы тан нях 
з'яў ля ец ца лейт ма ты вам ка ле гіі.

У на ступ ным го дзе ўва га Мі ніс тэр ства за меж ных спраў бу дзе на кі ра-
ва на, перш за ўсё, на мак сі маль нае вы ка ры стан не экс парт на га па тэн цы я-
лу Бе ла ру сі і на пры цяг нен не ў на шу эка но мі ку за меж ных ін вес ты цый.

Так, па вы ні ках мі ну ла год ня га ві зі ту Прэ зі дэн та кра і ны ў Кі тай-
скую На род ную Рэс пуб лі ку бы ла пад пі са на су мес ная дэк ла ра цыя 
аб уста наў лен ні ўсе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства. Су ма пад-
пі са ных па гад нен няў з Кі та ем скла ла пры клад на 1,9 міль яр даў до ла-
раў. Пад час ві зі ту ў Мінск Ні ка ла са Ма ду ры, прэ зі дэн та Ве не су э лы, 
бы ла да сяг ну та да моў ле насць аб рас пра цоў цы да рож най кар ты 
су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі на ся рэд не тэр мі но вую і доў-
га тэр мі но вую перс пек ты вы. Су пра цоў ніц тва за кра не, перш за ўсё, 
га лі ны наф та зда бы чы і наф та хі міі, сей сма раз вед кі, пра мыс ло вас ці, 
бу даў ніц тва, га зі фі ка цыі, сель скай гас па дар кі, на ву кі і тэх на ло гій. 
Пер шыя ў гіс то рыі двух ба ко вых ад но сін ві зі ты ў на шу кра і ну прэ зі-
дэн таў Эк ва до ра і Ба лі віі на да лі но вы ім пульс, у тым лі ку эка на міч ны, 
па глыб лен ню су пра цоў ніц тва з гэ ты мі кра і на мі.

Зноў жа, ле тась у чэр ве ні Бе ла русь пры ня ла стра тэ гію парт нёр-
ства Гру пы Су свет на га бан ка, што дае маг чы масць у 2014-2017 гг. 
атры маць 380 міль ё наў аме ры кан скіх до ла раў ад Між на род на га бан ка 
рэ кан струк цыі і раз віц ця і 140 міль ё наў до ла раў ад Між на род най фі нан-
са вай кар па ра цыі на рэа лі за цыю пра ек таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Ад ной з клю ча вых за дач з'яў ля ец ца за бес пя чэн не мак сі маль на 
спры яль ных умоў для бу ду ча га Еў ра зій ска га са ю за. Так, у ак тыў най 
фа зе за раз зна хо дзяц ца пе ра га во ры па за клю чэн ні па гад нен няў аб 
сва бод ным ганд лі па між дзяр жа ва мі — чле на мі Мыт на га Са ю за/
Адзі най эка на міч най пра сто ры і Еў ра пей скай аса цы я цы яй воль на га 
ганд лю, В'ет на мам. Вы ву ча ец ца мэ та згод насць пад рых тоў кі па доб-
ных да ку мен таў з Но вай Зе лан ды яй, Із ра і лем, Ін ды яй.

Дзе ля больш па спя хо ва га пра соў ван ня ай чын най пра дук цыі за 
мя жу мі ніс тэр ства пла нуе па шы раць пра цу як з га лі но вы мі мі ніс тэр-
ства мі і кан цэр на мі, так і з вя ду чы мі бе ла рус кі мі экс пар цё ра мі. Так, 
су мес на з Азер бай джа нам ідзе пра ца над но вы мі пра ек та мі па збор-
цы аў то бу саў МАЗ і кам бай наў «Гом сель ма ша». У Мал до ве па спя хо-
ва рэа лі зу ец ца пра ект па вы пус ку са до ва-ві на град най ма ды фі ка цыі 
бе ла рус кіх трак та роў, рас па ча ла ся збор ка бе ла рус кіх тра лей бу саў. 
Важ ней шым пра ек там эка на міч на га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Турк-
ме ні ста на з'яў ля ец ца бу даў ніц тва Гар лык ска га гор на-ўзба га чаль на га 
кам бі на та па вы пус ку ка лій ных угна ен няў.

Так са ма Мі ніс тэр ства пла нуе аха піць но выя рын кі ўжо ство ра-
най у на шай кра і не сіс тэ май сты му ля ван ня і фі нан са вай пад трым кі 
экс пар ту. Ле тась бе ла рус кае па соль ства бы ло ад кры та ў Эфі о піі, у 
гэ тым го дзе за пла на ва на ад крыц цё дып ла ма тыч ных мі сій у Аў стра ліі, 
Ка та ры, Ман го ліі, Па кі ста не і Эк ва до ры.

За вяр ша ю чы ка ле гію, прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч 
звяр нуў ува гу на та кія пер ша чар го выя за да чы МЗС, як пра соў ван-
не экс пар ту, раз віц цё крэ дыт на-ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва. 
Так са ма кі раў нік ура да спы ніў ся на тэ ма ты цы пра цы МЗС у рам ках 
ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Ця пер гра мад скія аб мер ка ван ні ў га лі не ар хі тэк тур най, го-
ра да бу даў ні чай і бу даў ні чай дзей нас ці бу дуць пра во дзіц ца 
па дзвюх фор мах. Аб гэ тым га во рыц ца ў па ста но ве Са ве та 
Мі ніст раў №109 ад 10 лю та га.

Па пра па но ве Мін бу дар хі тэк ту ры, у но вым да ку мен це вы зна ча ны 
дзве фор мы гра мад скіх аб мер ка ван няў — праз сіс тэ му ін фар ма ван-
ня ўдзель ні каў бу даў ні чай сфе ры і пра вя дзен ня ана лі зу гра мад скай 
дум кі, а так са ма па лі ніі гра мад ска га аб мер ка ван ня ў фор ме пра цы 
ад па вед ных ка мі сій. Гэ тае но ва ўвя дзен не пад рых та ва на з улі кам 
іс ну ю чай прак ты кі і во пы ту пра вя дзен ня гра мад скіх аб мер ка ван няў 
пе ра да вых еў ра пей скіх кра ін.

Да ку мен там удак лад ня ец ца, што гра мад скія аб мер ка ван ні ў 
фор ме ін фар ма ван ня ўдзель ні каў і ана лі зу гра мад скай дум кі бу дуць 
пра во дзіць для схем комп лекс най тэ ры та ры яль най ар га ні за цыі аб-
лас цей і ін шых ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных і тэ ры та ры яль ных 
адзі нак; ге не раль ных пла наў га ра доў і ін шых на се ле ных пунк таў; 
схем пра ек таў пла ні роў кі ра ё наў ін ды ві ду аль на га жыл лё ва га бу-
даў ніц тва; дэ та лё вых пла наў тэ ры то рый сва бод ных ад за бу до вы; 

дэ та лё вых пла наў тэ ры то рый з за бу до вай, якая пла ну ец ца да зно су 
і ар хі тэк тур на-пла ні ро вач ных кан цэп цый аб' ек таў бу даў ніц тва.

Гра мад скія аб мер ка ван ні ў фор ме пра цы ка мі сіі бу дуць на кі ра-
ва ны на за да валь нен не ма ё мас ных і спа жы вец кіх ін та рэ саў юры-
дыч ных і фі зіч ных асоб, у тым лі ку ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў. У гэ тым фар ма це пла ну ец ца аб мяр коў ваць дэ та лё выя пла ны 
рэ кан струк цыі тэ ры то рый іс ну ю чых мік ра ра ё наў, квар та лаў жы лой 
за бу до вы і пра ек таў (пра ект най да ку мен та цыі) доб ра ўпа рад ка ван ня 
два ро вых тэ ры то рый.

Спе цы я ліс ты Мін бу дар хі тэк ту ры ўпэў не ны, што двай ны кант-
роль сіс тэ мы гра мад ска га аб мер ка ван ня да зво ліць мак сі маль на 
ўліч ваць па зі цыю гра ма дзян, іх мер ка ван ні і ін та рэ сы па пы тан нях 
бу даў ніц тва жыл ля. Акра мя та го, та кая фор ма ўза е ма дзе ян ня да-
зво ліць апе ра тыў на пры маць ра шэн ні на са мых роз ных уз роў нях 
кі ра ван ня. Пры ня тая па ста но ва Саў мі на па чы нае дзей ні чаць сё ле та 
з пер шых дзён кра са ві ка.

Сяр гей КУР КАЧ
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БУ ДАЎ НІЦ ТВА — ПАД ДВАЙ НЫМ КАНТ РО ЛЕМ 
ГРА МАД СКА ГА АБ МЕР КА ВАН НЯ

У Па ла це прад стаў ні коў 
рых ту ец ца да раз гля ду 
ў пер шым чы тан ні за кон 
«Аб уня сен ні змя нен няў і 
да паў нен няў у не ка то рыя 
за ко ны па пы тан нях чы-
гу нач на га транс пар ту». За 
яго пад рых тоў ку ад каз ны 
дэ пу тат Аляк сандр Удо-
даў, які на пра ця гу двац-
ца ці га доў уз на чаль ваў 
Го мель скае ад дзя лен не 
бе ла рус кай чы гун кі. Аляк-
сандр Пят ро віч, вы бра ны 
ад Ка лін ка віц кай вы бар-
чай акру гі № 41, з'яў ля ец ца чле нам па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч-
ным комп лек се, транс пар це і су вя зі.

— Пра ект за ко на рас пра ца ва ны з мэ тай 
пры вя дзен ня За ко на «Аб чы гу нач ным транс-
пар це» ў ад па вед насць з між на род ны мі да-
га во ра мі, у пры ват нас ці, Па гад нен нем аб 
рэ гу ля ван ні до сту пу да па слуг чы гу нач на га 
транс пар ту (уклю ча ю чы асно вы та рыф най 
па лі ты кі), Тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га 
са ю за, а так са ма Ука за мі Прэ зі дэн та, звя-
за ны мі з удас ка на лен нем ра бо ты чы гун кі, 
— ад зна чае Аляк сандр Удо даў. — Част ка 

нор маў за ко на ўдас ка на ле на 
з улі кам прак ты кі іх пры мя-
нен ня.

Но вы за кон аб чы гу нач-
ным транс пар це бу дзе пры-
мац ца ў пер шым чы тан ні 
ў маі гэ та га го да. Да кан ца 
го да ён па ві нен прай сці дру-
гое чы тан не і ўс ту піць у сі лу 
з 1 сту дзе ня 2015 го да. Та-
кім чы нам бу дзе за бяс пе ча на 
роў насць па тра ба ван няў да 
пе ра воз чы каў усіх дзяр жаў 
Мыт на га са ю за, а так са ма 
да ад па вед на га тэх ніч на га 
ста ну інф ра струк ту ры чы-

гун кі, адзі ная та рыф ная па лі ты ка ў сфе ры 
па слуг і гэ так да лей. Да гэ та га ча су бу дуць 
кан чат ко ва ад ка рэк та ва ны пэў ныя тэр мі ны, 
та кія, на прык лад, як «чы гу нач ная стан цыя», 
«чы гу нач ныя пу ці»... У Бе ла ру сі, Ка зах ста-
не і Ра сіі фар му лі роў кі гэ тых па няц цяў бы лі 
роз ны мі, ця пер іх уні фі ка ва лі.

— Шмат ува гі ў за ко на пра ек це на да ец ца 
бяс пе цы ру ху. Па тра ба ван ні ста но вяц ца 
больш жорст кі мі, у тым лі ку гэ та ты чыц ца 
за бес пя чэн ня ме дабс лу гоў ван нем лю дзей, 
якія пра цу юць у зо не па вы ша най не бяс пе кі. 
Больш жорст кія па тра ба ван ні да су пра цоў-
ні каў — гэ та яшчэ і сты мул пад трым лі ваць 

сваю фі зіч ную фор му. Што ты чыц ца тэх ні-
кі, сён ня на бе ла рус кай чы гун цы за бяс пе-
ча ны піль ны кант роль за ра бо тай лю бой 
элект ро ні кі. Але ж і лю дзі па він ны больш 
ад каз на ад но сіц ца да гэ тай зо ны па вы ша-
най не бяс пе кі. Быў вы па дак, ка лі ры ба ку 
спат рэ біў ся гру зік, і ён не знай шоў ні чо га 
леп ша га, чым... вы кру ціць бал ты з рэ ек на 
чы гун цы. На шчас це, зда рэн не не ста ла 
пад ста вай для ня шчас на га вы пад ку, на сі-
ту а цыю ад ра зу ж не ад клад на ад рэ ага ваў 
дыс пет чар. Але ж ка лі гра ма дзя ні на знай-
шлі, яго не змаг лі па ка раць — бо ні чо га 
ж не зда ры ла ся, а ма тэ ры яль ныя стра ты 
нік чэм ныя. Я лі чу, што та кое ху лі ган ства 
трэ ба пры раў ноў ваць да за ма ху на тэ ракт, 
бо ства ра ец ца ава рый ная сі ту а цыя, якая 
мо жа па цяг нуць ча ла ве чыя ах вя ры. Мне 
зда ец ца, па він на стаць больш жорст кім і 
па ка ран не за пе ра езд чы гун кі на за ба ра-
няль ны сіг нал свят ла фо ра — аж да па збаў-
лен ня пра воў на кі ра ван не аў та ма бі лем. 
Але ж гэ та мож на вы ра шыць ужо ў ме жах 
ін шых за ко наў. Нам ёсць яшчэ над чым 
пра ца ваць, — ска заў Аляк сандр Удо даў.

Да да дзім, што пры няц це но ва га за ко на 
не па цяг не за са бой да дат ко вых рас хо даў 
з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЧЫ ГУН КА ПА АГУЛЬ НЫХ ПРА ВІ ЛАХ

МІТ РА ПА ЛІТ ПА ВЕЛ АСВЯ ЦІЎ 
ХРАМ У МА ГІ ЛЁ ВЕ

Не вя ліч кі храм у го нар Свя тых цар скіх па кут ні каў і 
ўсіх но ва па кут ні каў і спа вед ні каў ХХ ста год дзя, у якім 
ад бы ло ся ўра чыс тае на ба жэн ства, на ват не змог змяс-
ціць усіх ах вот ных. Але лю дзі ме лі маг чы масць па чуць 
яго праз ды на мі кі, якія бы лі ўста ля ва ны звон ку хра ма. 
Пад час асвя чэн ня царк вы міт ра па літ Мін скі і Слуц кі 
Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, уру чыў уз-
на га ро ды Рус кай пра ва слаў най царк вы ўсім, хто ўнёс 
уклад у яе бу даў ніц тва. Ся род іх — мэр Ма гі лё ва Ула-
дзі мір Цу ма раў.

— Тыя лю дзі, якія сён ня бу ду юць хра мы і ах вя ру юць на іх, 
са дзей ні ча юць ад ра джэн ню ду хоў нас ці, — ад зна чыў міт ра па літ. 
— Сён ня ня ма га нен няў на царк ву, але мы пе ра жы ва ем но вую спа-
ку су — спа ку су сва бо дай. Лю дзі спа ку ша юц ца сва бо дай, ма тэ ры-
яль ны мі вы го да мі, ула дай. Гэ та ўсё ад без ду хоў нас ці. Ка лі ба ліць 
це ла, мы ідзем да ўра чоў, а ка лі ду ша — трэ ба іс ці ў храм.

Ма гі лёў — гэ та пер шы го рад, які міт ра па літ Па вел на вед-
вае за ме жа мі сва ёй епар хіі. Ён ад зна чыў, што па чы наць сваё 
слу жэн не як Эк зар ха з асвя чэн ня ме на ві та гэ та га хра ма, які 
на ват сва ёй наз вай сім ва лі зуе ад ра джэн не, — для яго вель мі 
доб ры знак.

— Тое, што ад бы ло ся ў ХХ ста год дзі, тыя га нен ні на царк ву 
— гэ та гіс то рыя, — пад крэс ліў ён. — Лю дзі ад да лі лі ся ад Бос кай 
лас кі, і лёс іх па ка раў. Але ўсё мя ня ец ца. Я не ад на ра зо ва ка заў, 
што і з кан фе сі я мі, і з біз не сам, і з прос ты мі людзь мі бу ду су пра-
цоў ні чаць у кі рун ку ства рэн ня. Ча сам лю дзі пы та юц ца, ці ёсць 
у мя не во ра гі. Я ад каз ваю: іх не бы ло і ня ма. На ват тыя, хто са 
мной спра ба ваў ва ра га ваць, — не во ра гі мае, а даб ра дзеі. Яны 
на строй ва лі мя не на ма літ ву, ву чы лі не дра маць, а дзей ні чаць 
дзе ля Сла вы Гос па да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Мыт ні кі Літ вы спра ва ка ва лі 
на мя жы вя лі кія чэр гі

У Дзяр жаў ны мыт ны ка мі тэт на шай кра і ны па сту пі ла ін фар-
ма цыя аб тым, што Мыт ным дэ парт амен там пры Мі ніс тэр стве 
фі нан саў Літ вы ўве дзе ны да дат ко выя ме ры кант ро лю для пра-
ду хі лен ня не за кон на га аба ро ту бен зі ну і ды зель на га па лі ва ў 
гэ тую кра і ну, па ве да мі лі ў прэс-служ бе ДМК Бе ла ру сі.

У пры ват нас ці, у аў та да рож ных пунк тах про пус ку ўво дзіц ца аба вяз ко-
вае дэк ла ра ван не па лі ва, якое зна хо дзіц ца ў па ліў ных ба ках транс парт-
ных срод каў між на род най пе ра воз кі, што ўяз джа юць на тэ ры то рыю Літ вы. 
Больш пад ра бяз на азна ё міц ца з па рад кам дэк ла ра ван ня па лі ва мож на 
на сай це Мыт на га дэ парт амен та пры Мі ніс тэр стве фі нан саў Літ вы.

У су вя зі з гэ тым ад бы ло ся за па во лен не пры ёму мыт ны мі ор га на мі 
су сед няй дзяр жа вы гру за вых аў та ма бі ляў, якія ўжо аформ ле ны на шы мі 
кант роль ны мі служ ба мі. Ця пер лі тоў скім бо кам пры ма ец ца ў паў та ра ра-
за менш гру за вых транс парт ных срод каў, чым гэ та ўста ноў ле на нор ма мі 
про пус ку. Увя дзен не та кіх да дат ко вых мер кант ро лю па слу жы ла пры чы-
най ства рэн ня вя лі кіх чэр гаў гру за вых транс парт ных срод каў на вы езд 
з Бе ла ру сі. Так, па ста не на 17 лю та га чар га на вы езд з на шай кра і ны ў 
аў та да рож ных пунк тах про пус ку «Кат лоў ка», «Бе ня ко ні» і «Ка мен ны Лог» 
скла ла, ад па вед на, ад 200 да 400 фур. Ме на ві та та му ай чын ныя спе цы-
я ліс ты мыт на га ка мі тэ та рэ ка мен ду юць пе ра воз чы кам і экс пе ды та рам 
скла даць ла гіс тыч ныя марш ру ты з улі кам іс ну ю чай сі ту а цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.
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