
6 сакавіка 2014 г.2 НАДЗЁННАЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Што да ты чыц ца пра ек та да га во ра, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што па зі цыя бе ла рус ка га бо ку 
па асоб ных па ла жэн нях ін сты ту цы я наль най част кі 
гэ та га да ку мен та бы ла пра па на ва на пад час па пя-
рэд няй су стрэ чы кі раў ні коў дзяр жаў у Маск ве. Ця пер 
экс пер ты вя дуць ра бо ту па яе ўзгад нен ні.

Га во ра чы аб функ цы я наль най част цы да ку мен та, 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за ўва жыў, што, ня гле дзя чы на 
ак ты ві за цыю ра бо ты, га тоў насць пра ек та ацэнь ва-
ец ца ўсё ты мі ж 70—80 пра цэн та мі, пра якія раз мо ва 
іш ла на па пя рэд няй су стрэ чы. Зблі жэн ня па най-
больш ад чу валь ных па зі цы ях для кож на га з ба коў 
прак тыч на не ад бы ло ся. «У тым лі ку па фар мі ра-
ван ні агуль на га энер ге тыч на га рын ку, лі бе ра лі за цыі 
аў та ма біль на га транс парт на га рын ку, до сту пу да 
га за транс парт най сіс тэ мы, пра віл суб сі дзі ра ван ня 
сель скай гас па дар кі. Ба кі па ста ян на вы стаў ля юць 

но выя пра па но вы, якія мо гуць раз мыць ужо іс ну ю-
чыя да моў ле нас ці», — ад зна чыў кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

У су вя зі з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па-
на ваў у да лей шай ра бо це па пра ек це да га во ра кі-
ра вац ца па ды хо дам, які за клю ча ец ца ў тым, каб 
удас ка на ліць нар ма тыў на-пра ва вую ба зу АЭП пры 
зго дзе з пра па на ва ны мі змя нен ня мі ўсіх трох ба коў. 
Ка лі ж нех та су праць — уклю чаць у пра ект да га во ра 
нор мы па гад нен няў АЭП у іх ня змен ным ста не, якія 
ёсць сён ня, каб не да пус ціць хо ду на зад. «Та му што 
па не ка то рых па зі цы ях экс пер ты нам га во раць аб 
тым, што гэ та ўжо ад бы ва ец ца пры аб мер ка ван ні. У 
ад ва рот ным вы пад ку мы ры зы ку ем не апраў да на за-
цяг нуць пра цэс пад рых тоў кі да га во ра і, ад па вед на, 
па ча так ра бо ты Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

БЕЛТА.

ПОЎ НА МАШ ТАБ НЫ ПОЎ НА МАШ ТАБ НЫ 
СА ЮЗ...СА ЮЗ...

У кра са ві ку гэ та га го да, пас ля ад-
крыц ця ў Мін ску цэ ла га комп лек су 
атэ ляў, у ста лі цы бу дзе на ліч вац ца 
9800 гас ці ніч ных мес цаў. Та кая ліч ба 
бы ла да сяг ну та ўся го за ча ты ры га ды. 
Пра гэ та на пле нар ным па ся джэн ні 
се мі на ра за явіў Мі ка лай ЛА ДУЦЬ-
КА, стар шы ня Мінск ага га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та.

Пле нар нае па ся джэн не пра хо дзі-
ла ў но вым спар тыў ным комп лек се 
«Чы жоў ка-Арэ на». Мі ка лай Ла дуць ка 
пад крэс ліў асаб лі ваю ро лю ідэа ла гіч-
най пра цы ў тым, што «Арэ на-2» бы ла 
па бу да ва на так хут ка. «Сту дэн ты ад-
пра ца ва лі тут дзя сят кі ты сяч га дзін», 
— за ўва жыў стар шы ня Мін гар вы кан-
ка ма.

Мэр сталіцы ад зна чыў, што сіс тэ ма 
ідэа ла гіч най пра цы ў Мін ску мае не-
каль кі кі рун каў. Па-пер шае, гэ та пра-
ца ад дзя лен няў гра мад скіх аб' яд нан-
няў «Бе лай Ру сі» і БРСМ у ка лек ты вах 
праф са юзаў. Па коль кі знач ная част ка 
жы ха роў ста лі цы пра цуе ў пры ват ных 
ар га ні за цы ях, каб да нес ці да іх пункт 
гле джан ня ўла ды на пэў ныя праб ле-
мы, а так са ма ін фар ма цыю пра дзяр-
жаў ныя ак цыі і пра ек ты, Мін гар вы кан-
кам асаб лі вую ўва гу на дае су пра цоў-
ніц тву са срод ка мі ма са вай ін фар ма-
цыі. Гэ та дру гі кі ру нак ідэа ла гіч най 
ра бо ты. Так, ле тась бы лі вы дзе ле ны 
срод кі для пад трым кі ін фар ма цый на-
га агенц тва «Мінск-На ві ны». Мі ка лай 
Ла дуць ка вы ка заў спа дзя ван ні, што 
дзя ку ю чы да та цы ям гэ ты праэкт ста-
не ад ным з са мых за па тра ба ва ных 
ся род мін чан. Пад трым лі вае Мін гар-
вы кан кам і што тыд нё вую га зе ту «Вя-
чэр ні Мінск», якая за раз рас паў сюдж-
ва ец ца бяс плат на. Ра ней яе на клад 
скла даў 50  000 эк зэмп ля раў. Ця пер 
ты раж га зе ты — 100 000. Трэ цім кі-
рун кам ідэа ла гіч най ра бо ты ў ста лі цы 
з'яў ля ец ца пра ца з людзь мі па мес цы 
жы хар ства. Асаб лі ва гэ та ак ту аль на 
пад час вы бар чай кам па ніі. Кан ды да-
там у дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў не-
аб ход на су стра кац ца з вы бар шчы ка мі 
не толь кі на прад пры ем ствах, але і 
ар га ні зоў ваць пі ке ты, су стра кац ца з 
людзь мі на ват ка ля пад' ез даў іх да-
моў.

Па сло вах стар шы ні Мін гар вы кан-
ка ма, трэба на да ваць асаб лі вую ўва гу 
ба раць бе з рас паў сю джан нем псі ха-
троп ных рэ чы ваў, якія за раз да стаць 
да во лі лёг ка. Яшчэ адзін не ма ла важ-
ны мо мант ідэа ла гіч най ра бо ты — 
ства рэн не год ных умоў для та го, каб 
мо ладзь ме ла маг чы масць ба віць час 
так, як ёй па да ба ец ца. У пры ват нас ці, 
гэ та ты чыц ца ад крыц ця трэ на жор ных 
за лаў, фіт нэс-клу баў, кат коў. Усё гэ та 
ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю 
ся род бе ла рус кай мо ла дзі.

Ге ор гій АТА МА НАЎ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі па га лос нас ці, 
са ма кі ра ван ні, пра ва па рад ку і між-
на род ных су вя зях Мінск ага га рад-
ско га Са ве та дэ пу та таў, да даў, што 
важ нае зна чэн не па па пя рэ джан ні 
пра ва па ру шэн няў ма юць ор га ны мяс-
цо ва га са ма кі ра ван ня. Ён упэў не ны, 
што за кон аб мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні па тра буе ка рэк ці роў кі. Па сло вах 
Ге ор гія Ата ма на ва, па трэб на на даць 
пра ва ор га нам мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня фар мі ра ваць улас ныя фон ды 
для рэа лі за цыі пра ек таў мяс цо ва га 
маш та бу.

Мі ха іл БА ТУ РА, рэктар БДУІР, 
стар шы ня Мін скай га рад ской ар-
га ні за цыі рэс пуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь», пе-
ра лі чыў шэ раг ак цый, якія пра во дзі-
ла яго ад дзя лен не. Ад на з апош ніх 
«Га ла суй, ста лі ца!» пра во дзі ла ся на 
Ка ма роў скай пло шчы і бы ла пры све-
ча на вы бар чай кам па ніі ў дэ пу та ты 
мяс цо вых Са ве таў. У ёй паў дзель ні-
ча лі 18 кан ды да таў у дэ пу та ты, на-
ват ня гле дзя чы на тое, што па пя рэд не 
та кое жа дан не ме лі толь кі 12 ча ла-
век. Вы бар шчы кі ме лі маг чы масць не 
толь кі па зна ё міц ца з вы лу чэн ца мі, але 
і за даць ім хва лю ю чыя пы тан ні. Мі ха-
іл Ба ту ра звяр нуў ува гу ўдзель ні каў 
се мі на ра на тое, што «Бе лая Русь» 
ужо мае во пыт удзе лу ў вы бар чых 
кам па ні ях.

За вяр ша ю чы се мі нар, Аляк-
сандр РАДЗЬ КОЎ, першы намеснік 
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, 
стар шы ня РГА «Бе лая Русь», звяр-
нуў ся да ро лі ідэа ло гіі ў аду ка цый ным 
пра цэ се. Не сак рэт, што ў апош нія га-
ды ў бе ла рус кія ВНУ ста ла па сту паць 
шмат за меж ных сту дэн таў. Як ад зна-
чыў Аляксандр Радзькоў, за кошт іх 
уні вер сі тэ ты атрым лі ва юць пры клад-
на 85% сва іх да хо даў. «Важ на зра-
біць так, каб сён няш нія турк мен скія 
сту дэн ты ў бу ду чым, ка лі вер нуц ца 
на ра дзі му, бы лі за ці каў ле ны пра ца-
ваць з бе ла рус кі мі прад пры ем ства мі, 
за вяз ваць з на мі біз нес-кан так ты», 
— пад крэс ліў ён. Так са ма стар шы ня 
«Бе лай Ру сі» на ма ля ваў парт рэт доб-
ра га ідэ о ла га: гэ та энер гіч ны, доб ра 
пад рых та ва ны ча ла век з гра ма дзян-
скай па зі цы яй.

Пад час мінск ага се мі на ра яго 
ўдзель ні кі на ве да лі мо ла дзе вы крэ-
а тыў на-іна ва цый ны цэнтр, ся рэд нюю 
шко лу № 51. Па зна ё мі лі ся з аб' ек та-
мі шмат функ цы я наль на га спар тыў на-
за баў ляль на га комп лек су «Чы жоў ка-
Арэ на», дзе ў да да так бы ла ар га ні за-
ва на вы ста ва іна ва цый ных тэх на ло гій 
у ідэа ла гіч най пра цы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Аб гэ тым за явіў учо ра на 
ад крыц ці XV Асамб леі 
дзе ла вых ко лаў у Мін ску 
мі ністр эка но мі кі Бе ла ру сі 
Мі ка лай СНАП КОЎ.

НЕ АБ ВІ НА ВАЧ ВАЦЬ, 
А ІС ЦІ НА ПЕ РАД РА ЗАМ

«Эка но мі ка на шай кра і ны з'яў-
ля ец ца кан ку рэн та здоль най сён ня 
па дзвюх фун да мен таль ных пры-
кме тах: ста біль насць у гра мад-
стве і лю дзі (ча ла ве чы ка пі тал), 
— звяр нуў ся да ўдзель ні каў біз-
нес-фо ру му мі ністр. — Ха чу пад-
крэс ліць, што гэ та не мае тэ зі сы, 
а вы нік апы тан ня ін вес та раў, якія 
пры сут ні ча юць на на шым рын ку. У 
су вя зі з гэ тым кан са лі да цыя на ма-
ган няў ура да і біз нес-су поль нас ці 
ў за ха ван ні і раз віц ці, перш за ўсё, 
гэ тых дзвюх кам пе тэн цый — ас-
но ва ўза ем най ад каз нас ці і мэ та 
паў на вар тас на га парт нёр ства, 
якое ля жыць у асно ве пра па на вай 
для аб мер ка ван ня плат фор мы біз-
не су. Не ўза ем ныя аб ві на вач ван ні 
па він ны быць, па ва жа ныя ка ле гі, 
але су мес ныя на ма ган ні». Раз-
мо ва ідзе аб На цы я наль най плат-
фор ме біз не су Бе ла ру сі на 2014 
год «Воль нае прад пры маль ніц тва 
— за мож ная кра і на», якая бы ла 
прад стаў ле на на Асамб леі. Да ку-
мент змя шчае ацэн ку эка на міч най 
сі ту а цыі і за ка на даў ства Бе ла ру-
сі, пе ра лік іс ну ю чых праб лем, якія 
стрым лі ва юць раз віц цё пры ват най 
іні цы я ты вы. Па вод ле ацэн кі стар-
шы ні прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва 
Ула дзі мі ра Ка ра гі на, са 107 пунк-
таў На цы я наль най плат фор мы 
біз не су ле тась вы ка на ны 21 пункт 
і ка ля 30 зна хо дзяц ца ў ста дыі пра-
пра цоў кі, што свед чыць аб да во лі 
вы со кім уз роў ні ўза е ма дзе ян ня біз-
нес-су поль нас ці і дзяр жаў най ула-
ды. Пры гэ тым не ка то рыя пы тан ні 
за ста юц ца па куль ня вы ра ша ны мі. 
Па вы ні ках пра ве дзе ных па за мо-
ве кан фе дэ ра цыі са ца пы тан няў, 
асноў ны мі пе ра шко да мі для раз-
віц ця пры ват на га біз не су з'яў ля юц-

ца вы со кі ўзро вень дзяр жаў най ма-
на па лі за цыі га лін эка но мі кі, вы со кі 
ўзро вень удзе лу ор га наў дзярж кі-
ра ван ня ў рэ гу ля ван ні эка на міч ных 
пра цэ саў, вы со кі кошт арэнд най 
пла ты, ніз кая да ступ насць крэ-
дыт ных рэ сур саў і дэ фі цыт вы со-
ка ква лі фі ка ва ных кад раў на рын ку 
пра цоў ных рэ сур саў.

УРАД ТАК СА МА ПА ВІ НЕН 
БЫЦЬ ЭФЕК ТЫЎ НЫМ

«Ай чын нае прад пры маль ніц тва 
з'яў ля ец ца ру ха ю чай сі лай эка на-

міч на га рос ту, — ска заў Мі ка лай 
Снап коў. — І гэ та факт. Тра ці на 
за ня тых у кра і не — тыя, хто за-
ня ты ў ма лым і ся рэд нім біз не се. 
Чац вёр тая част ка ВУП — гэ та 
так са ма ўклад ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва. Трэ цяя част-
ка па дат каў, якія збі рае дзяр жа-
ва, — ад та го ж МСБ. І гэ та не 
пры чы на, а вы нік. Вы нік пас ля-
доў най, сіс тэм най пра цы ўра да, 
біз нес-аса цы я цый, дзе ла вой су-
поль нас ці па раз віц ці біз нес-клі-
ма ту ў кра і не».

Мі ністр на зваў са мым важ ным 
эле мен там уза е ма дзе ян ня біз-
нес-су поль нас ці і ор га наў дзярж-
кі ра ван ня ў кі рун ку раз віц ця гра-
мад ства і біз нес-клі ма ту агуль ны 
ўзро вень дзе ла вой ак тыў нас ці, 
сты му ля ван ня прад пры маль ніц тва 
і іна ва цый нас ці. «Пры гэ тым, ка лі 

мы га во рым пра іна ва цый насць (а 
гэ та гнут касць у пры няц ці ра шэн-
няў і зна хо джан ні но вых шля хоў), 
мы га во рым не толь кі пра біз нес, 
але і пра сіс тэ му дзяр жаў на га кі ра-
ван ня. Эфек тыў насць пра цы ўра-
да, як і кам па ній, з'яў ля ец ца ас но-
вай кан ку рэн та здоль нас ці кра і ны. 
Ма ні то рынг праб лем і пра па но вы 
па іх вы ра шэн ні, на наш по гляд, па-
він ны фар мі ра вац ца ў на ступ ным 
лан цуж ку: біз нес-су поль насць, біз-
нес-аса цы я цыі, рэ гі ён, урад. Вы яў-
лен не сіс тэм ных праб лем па він на 

ад бы вац ца на кан крэт ных пры-
кла дах. А пас ля па трэб на хут кае 
рэ ага ван не на гэ тыя праб ле мы», 
— лі чыць мі ністр эка но мі кі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У ЧЫМ ПРАК ТЫЧ НАЯ 
КА РЫСЦЬ ІДЭА ЛО ГІІ?

Се мі нар «Сіс тэ ма ідэа ла гіч най ра бо ты Мін ску: су час ны стан і 
перс пек ты вы раз віц ця» з удзе лам кі ру ю чых ра бот ні каў рэс пуб лі-
кан скіх і мяс цо вых дзяр жаў ных ор га наў кі ра ван ня стаў за ключ ным 
у цык ле па доб ных ме ра пры ем стваў, якія прай шлі ў кож най воб-
лас ці Бе ла ру сі. Асноў ная мэта гэ тых се мі на раў — ак ту а лі за ваць 
ідэа ла гіч ную ра бо ту на пя рэ дад ні мяс цо вых вы ба раў.

Слова і справаСлова і справа  ��

Біз нес-клі матБіз нес-клі мат  ��«АЙ ЧЫН НАЕ 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА  — 
РУ ХА Ю ЧАЯ СІ ЛА 
ЭКА НА МІЧ НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ...»
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На мі ну лым тыд ні ста ла вя до ма, што Нац банк 
Бе ла ру сі рэ ка мен дуе бан кам пры мя няць прын цып 
ну ля вой ад каз нас ці да сва іх клі ен таў — тры маль ні-
каў пла цеж ных кар так. Ка ра цей, кажучы, у вы пад ку 
спі сан ня гра шо вых срод каў без зго ды ўла даль ні ка 
карт кі банк па ві нен вяр нуць іх на пра ця гу 30 (ці 60, 
ка лі апе ра цыя зроб ле на за мя жой) дзён. Спе цы я ліст 
ад на го з бан каў па га дзіў ся пра ка мен та ваць на ві ну.

«Наш банк пад трым лі вае ўсе іні цы я ты вы, якія пры-
ня суць ка рысць клі ен там. Для нас важ на, каб лю дзі 
да вя ра лі бан каў скім карт кам і без на яў ным пла ця жам, 
— за явіў Анд рэй Куль га вік, на чаль нік ад дзе ла плас-
ты ка вых кар так ЗАТ «Ідэя Банк». — Прын цып «ну-
ля вой ад каз нас ці» для тры маль ні каў кар так сіс тэ мы 

«Бел карт» мо жа стаць важ ным кро кам да ўма ца ван ня 
да ве ру гра ма дзян да пла цеж ных кар так. Па вод ле гэ-
та га прын цы пу, кож ны вы па дак не санк цы я на ва на га 
спі сан ня бу дзе рас сле да ва ны ін ды ві ду аль на. Клі ен ту 
бу дуць вер ну ты гро шы на пра ця гу 30 дзён, вя до ма, 
ка лі гэ ты клі ент не быў аб ві на ва ча ны ў мах ляр стве. 
Уво гу ле, сён ня бе ла рус кія бан кі га ран ту юць на дзей-
ныя і бяс печ ныя пла ця жы з да па мо гай бан каў скіх 
кар так, у тым лі ку і праз ін тэр нэт. А прын цып «ну ля-
вой ад каз нас ці» — гэ та ла гіч ны пра цяг ра бо ты ўсёй 
бан каў скай сіс тэ мы, у тым лі ку на ша га бан ка, па 
ўма ца ван ні за ха даў бяс пе кі ў да чы нен ні да бан каў-
скіх кар так».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Асамб лея дзе ла вых ко лаў 

Бе ла ру сі пра хо дзіць з удзе лам 
прад стаў ні коў біз нес-аса цы я-
цый і ўсіх га лін дзяр жаў най 
ула ды, дып ла ма тыч на га кор-
пу са і прад стаў ні коў за меж-
ных аб' яд нан няў біз нес ме наў. 
Гэ та най буй ней шы дзе ла вы 
фо рум кра і ны, які з'яў ля ец ца 
пля цоў кай для дыя ло гу біз не-
су і ўла ды з мэ тай вы пра цоў кі 
пра па ноў, на кі ра ва ных на раз-
віц цё эка но мі кі і па ляп шэн не 
мак ра эка на міч ных умоў вя-
дзен ня біз не су, на раз віц цё 
гра мад ства ў цэ лым.

«НУ ЛЯ ВАЯ АД КАЗ НАСЦЬ» — ГЭ ТА ЛА ГІЧ НА
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