
Бы хаў ска га зам ка на Ма гі лёў шчы не, 
бу даў ніц тва Сту дэнц кай вёс кі ў Мін-
ску і ін шыя.

Па сло вах пер ша га сак ра та ра ЦК 
БРСМ Іга ра БУ ЗОЎ СКА ГА, сту дэнц кія 
атра ды — гэ та не толь кі тра ды цый ная 
фор ма вы ха ван ня мо ла дзі, але і вы-
дат ная кры ні ца лет ня га за роб ку. Так, 
сё ле та зар пла та «пра цоў ных сту дэн-
таў» у ся рэд нім скла ла ад 9 да 15 млн 
руб лёў. Мак сі маль ную су му — 19 млн 
руб лёў — маг лі атры маць удзель ні кі 
бу дат ра да «Энер ге тык», што пра ца-
ва лі на бу даў ніц тве Бе ла рус кай АЭС 
у Аст ра вец кім ра ё не. Ра зам з тым 
нель га за бы ваць пра гіс та рыч ны ўклад 
са вец ка га кам са мо ла, лі чыць Ігар Бу-
зоў скі. «Гэ та трош кі і сум нае свя та, бо 
сё лет ні юбі лей вы па ку та ва ны по там і 
кроўю. Ка лі кам са моль цы зма га лі ся ў 
пар ты зан скіх атра дах, бу да ва лі БАМ і 
ўзні ма лі ца лі ну... Гэ та бы ла ге ра іч ная 
эпо ха, пра якую не аб ход на па мя таць, 
каб у ад па вед ных тра ды цы ях бу да ваць 
мо ла дзе вую па лі ты ку ўжо су-
час най Бе ла ру сі».
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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 30.10.2013 г. 
Долар ЗША    9200,00
Еўра 12680,00
Рас. руб. 288,00
Укр. грыўня 1125,38

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 11°
Віцебск     + 12°
Гомель     + 14°
Гродна     + 12°
Магілёў     + 12°
Мінск     + 12°  

«На пыль ных сця жын ках да лё кiх пла нет 
за ста нуц ца на шы сля ды...» Гэ тыя рад кi 
бы лi вель мi па пу ляр ны мi пас ля па лё-
ту Юрыя Га га ры на. Мно гiя дзе цi ма ры лi 
паў ста год дзя та му стаць кас ма на ўта мi. 
Та ды ж прад пры ем ствы i на ву чаль ныя 
ўста но вы за клад ва лi фун да мент кас мiч-
най дзей нас цi. Але з ця гам ча су ра ман-
тыч ныя ма ры ста лi ку ды больш пры-
зем ле ны мi, у тым лi ку i ў лi та раль ным 
сэн се. Кас мiч ная пра сто ра па ча ла ак-
тыў на вы ка рыс тоў вац ца ў эка на мiч ных 
мэ тах. Цяж ка сён ня ўя вiць са бе жы лыя 
да мы без спа да рож нi ка вых «та ле рак», 
не ка жу чы ўжо аб шы ро ка рас паў сю-
джа ных ма бiль ных ды аў та ма бiль ных 
на вi га та рах...

— За апош нiя дзе сяць га доў мы рэа лi за ва-
лi су мес на з Ра сi яй тры кас мiч ныя пра гра мы, 
— га во рыць вы ка наў чы ды рэк тар пра гра-
мы Са юз най дзяр жа вы «Ма нi то рынг-СД», 

за гад чык ад дзе ла Аб' яд на на га iн сты ту та 
праб лем iн фар ма ты кi НАН Бе ла ру сi» Сяр-
гей КА РА НЯ КА. — А iх пра дук ты аба вяз ко ва 
па вiн ны быць скi ра ва ны для па трэб кан крэт-
ных спа жыў цоў, бо iнакш яны не бу дуць нес цi 
нi я кай прак тыч най скi ра ва нас цi. Так, на цы я-
наль нае ка даст ра вае агенц тва да па маг ло нам 
пры ства рэн нi сiс тэ мы аў та ма тыч на га ка дзi-
ра ван ня аб' ек таў га рад ской за бу до вы, вы дзя-
лен нi i кла сi фi ка цыi зем ляў. Для Мi нiс тэр ства 
па над звы чай ных сi ту а цы ях рас пра ца ва ны 
экс пе ры мен таль ны пра грам на-iн фар ма цый-
ны комп лекс «Ма нi то рынг-НС», якi вы кры вае 
ня штат ныя сi ту а цыi на аб' ек тах наф та хi мiч най 
i га за вай га лiн эка но мi кi. 

Як ба чым, гэ ты на кi ру нак пра цы для нас 
стра тэ гiч на важ ны. Ак тыў на ка рыс та юц ца 
на шы мi рас пра цоў ка мi прад пры ем ствы ляс-
ной гас па дар кi кра i ны. З да па мо гай но вых 
тэх на ло гiй яны лепш вы яў ля юць маш та бы 
па шко джа ных пад час сты хiй па-
са дак.

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
вводит новый срочный банковский вклад 

в белорусских рублях 

«Интернет-депозит – Презент»
Cпециально к Международному дню сбере-

жений – 31.10.2013 «Беларусбанк» для своих 
вкладчиков на период с 31.10.2013 по 21.11.2013 
вводит срочный банковский вклад «Интернет-
депозит – Презент» на следующих условиях:
� срок хранения вклада – 3 месяца;
� полная процентная ставка – 50% годовых 

(ставка основного дохода – 48% годовых может 
быть изменена банком в одностороннем порядке 
в соответствии с договором, ставка премиаль-
ного дохода – 2% годовых фиксированная); 
� ежемесячная капитализация основного 

дохода. 

Для открытия вклада необходимо быть вла-
дельцем дебетовой банковской платежной 
карточки ОАО «АСБ Беларусбанк» и пользо-
вателем системы «Интернет-банкинг». 

Вклад «Интернет-депозит – Презент» от-
крывает для вкладчиков новую возможность 
оформления вклада без посещения подраз-
деления банка! 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте http://www.belarusbank.by 

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.

ЕЎ РА ПЕЙ СКІЯ ПА ЛІ ТЫ КІ ПА ЧА ЛІ АД МАЎ ЛЯЦ ЦА 
АД МА БІЛЬ НЫХ ТЭ ЛЕ ФО НАЎ З-ЗА БО Я ЗІ ПРА СЛУ ХОЎ ВАН НЯ 

Па лі ты кі вя ду чых еў ра пей скіх кра ін па ча лі ад маў ляц ца ад ма біль ных тэ ле фо-
наў з-за бо я зі пра слу хоў ван ня ЗША з бо ку спец служ баў ЗША. На прык лад, прэм'-
ер-мі ністр Бель гіі Эліа ды Ру па даў ука зан не ўсім мі ніст рам ура да па кі даць свае 
вы клю ча ныя тэ ле фо ны ў спе цы яль ным па коі, ка лі ва ўра дзе аб мяр коў ва юц ца 
кан фі дэн цы яль ныя тэ мы, — гэ та зна чыць, прак тыч на што дня. У су сед ніх з Бель гі яй 
кра і нах так са ма мож на на зі раць пры кмет ныя зме ны ў куль ту ры вы ка ры стан ня тэ-
ле фо наў іс тэб ліш мен там. Так, у Фран цыі і Ні дэр лан дах усіх вы шэй шых чы ноў ні каў 
аба вя за лі ў па ско ра ным па рад ку пе рай сці на вы ка ры стан не ма біль ных апа ра таў 
з сіс тэ ма мі шыф ра ван ня су вя зі. У той жа час у Гер ма ніі аб мяр коў ва ец ца ра шэн не 
аб ства рэн ні ўлас на га аба ро не на га пра грам на га за бес пя чэн ня для ма біль ных тэ-
ле фо наў чы ноў ні каў, якія зай ма юць най больш ад каз ныя па са ды.

РА СІЯ ЎВО ДЗІЦЬ ДЛЯ УКРА І НЫ ПЕ РАД АПЛА ТУ ГА ЗУ?
«Газп рам» пра па на ваў пе ра вес ці Укра і ну на па стаў кі га зу па пе рад апла це, і прэм' ер-мі ністр Дзміт-

рый Мядз ве дзеў пад тры маў ад па вед ную пра па но ву. Ра ней 29 каст рыч ні ка кі раў нік кан цэр на Аляк сей 
Мі лер па скар дзіў ся, што Кі еў не апла ціў жні вень скія па стаў кі ра сій ска га па лі ва. У вы ні ку ва Укра і ны 
на за па сі ла ся за па зы ча насць у па ме ры 882 міль ё наў до ла раў. 

Кі раў нік кан цэр на ўдак лад ніў, што па жні вень скіх па стаў ках ба кі пад пі са лі да да так да кант рак та, 
які да зва ляў Укра і не пе ра лі чыць гро шы да 1 каст рыч ні ка. Ня гле дзя чы на тое, што тэр мін скон чыў ся 
амаль ме сяц та му, гро шы за газ да гэ та га ча су не па сту пі лі. Та ды ж Мі лер пры гра зіў Кі е ву пе ра хо-
дам на сіс тэ му пе рад апла ты. Ін фар ма цыю аб га за вым доў гу Укра і ны пра ка мен та ваў прэс-сак ра тар 
ра сій ска га прэ зі дэн та Дзміт рый Пяс коў. Ён за явіў, што тэ ма за па зы ча нас ці не звя за на з на ме рам 
Кі е ва пад пі саць ганд лё вае па гад нен не з Еў ра са ю зам.

У ТУР ЦЫІ АД КРЫ ЮЦЬ ПЕР ШЫ 
ЧЫ ГУ НАЧ НЫ ТУ НЭЛЬ ПАД ПРА ЛІ ВАМ БАС ФОР

Па раз лі ках улад, што дня тра сай бу дуць ка рыс тац ца ка ля 1,2 млн 
ча ла век, што па він на па спры яць раз віц цю ганд лю па між За ход няй 
Еў ро пай і Азі яй (у пры ват нас ці, Кі та ем), а так са ма зні зіць на груз ку 
на два мас ты це раз Бас фор.

ДЫ Е ТА З НІЗ КАЙ КОЛЬ КАС ЦЮ 
ТЛУ ШЧУ НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ 

ДЛЯ ЧА ЛА ВЕ КА?
Доў гі час лі чы ла ся, 

што ра цы ён, ба га ты на 
тлу шчы, не бяс печ ны для 
ар тэ рый. У су вя зі з гэ тым 
шмат лі кім па цы ен там 
пры зна ча лі не па трэб ныя 
ста ты ны, якія зні жа юць 
ха лес тэ рын, пі ша The 
Daіly Maіl. Але ця пер ме-
ды кі раз вей ва юць міф, які ты чыц ца на сы ча ных тлу-
шчаў і іх уплы ву на зда роўе сэр ца.

Амаль 40 га доў ура чы ра і лі па цы ен там змян шаць 
спа жы ван не на сы ча ных тлу шчаў (да 10% ад агуль на га 
спа жы ван ня энер гіі, і ўзро вень спа жы ван ня тлу шчаў у 
цэ лым — да 30%), якія мож на знай сці ў вярш ках, мас ле, 
тлус тым мя се. Але, на су пе рак пра гно зам, гэ та толь кі 
па вы ша ла ры зы ку сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў. 
Апош нія да сле да ван ні свед чаць аб тым, што тлу шчы на 
са мой спра ве аба ра ня юць. У пры ват нас ці, адзін экс пе-
ры мент да ка заў: лю дзі, чый ра цы ён на 90% скла даў ся з 
тлу шчаў, скід ва лі больш кі ла гра маў у па раў на нні з ты мі, 
чый ра цы ён на 90% скла даў ся з бял коў або вуг ля во даў. 
На са мой спра ве, асноў ная пры чы на сар дэч ных хва роб 
— цу кар і ра фі на ва ныя вуг ля во ды. Швед скі са вет па 
тэх на ло гі ях ахо вы зда роўя пры знае: па ве лі чэн не спа-
жы ван ня тлу шчаў па ляп шае па каз чы кі цук ру ў кры ві, 
па вы шае ўзро вень «ка рыс на га ха лес тэ ры ну» і ўво гу-
ле пры во дзіць да ад ных толь кі «плю соў» для зда роўя. 
Адзі нае «але»: ка лі на сы ча ны тлушч змеш ва ец ца з 
цук рам, які ня рэд ка да да юць у апра ца ва ныя пра дук ты, 
па чы на юц ца праб ле мы.

У Бе ла ру сi ўста ноў ле ны но-
выя па ме ры мi нi маль ных спа-
жы вец кiх бюд жэ таў (МСБ) для 
роз ных са цы яль на-дэ ма гра-
фiч ных груп. Та кое ра шэн не 
пры ня та Мi нiс тэр ствам пра цы 
i са цы яль най аба ро ны.

Мi нi маль ны спа жы вец кi бюд жэт, 
як рас тлу ма чы лi ў Мiнп ра цы i са ца-
ба ро ны, уяў ляе са бой рас хо ды на на-
быц цё на бо ру спа жы вец кiх та ва раў i 
па слуг для за да валь нен ня асноў ных 
фi зi я ла гiч ных i са цы яль на-куль тур-
ных па трэб нас цяў ча ла ве ка. Гэ ты 
па каз чык ужы ва ец ца для праг на за-
ван ня змя нен няў уз роў ню жыц ця на-
сель нiц тва, уз мац нен ня са цы яль най 
пад трым кi гра ма дзян, ма ю чых у гэ-
тым па трэ бу, аб грун та ван ня па ме раў 
дзяр жаў ных са цы яль ных га ран тый.

Мi нi маль ны спа жы вец кi бюд-
жэт пра ца здоль на га на сель нiц тва 

з 1 лiс та па да 2013 го да ў раз лi ку 
на ме сяц скла дзе 2 123 190 руб лёў, 
пен сi я не раў — 1 648 500 руб лёў, сту-
дэн таў — 1 626 720 руб лёў, дзя цей 
ва ўзрос це да 3 га доў — 1 294 550 
руб лёў, дзя цей ва ўзрос це ад 3 да 
6 га доў — 1 565 210 руб лёў, дзя цей 
ва ўзрос це ад 6 да 18 га доў — 1 844 
620 руб лёў.

МСБ на ад на го ча ла ве ка ў сям'i з 
ча ты рох ча ла век скла дзе 1 659 400 
руб лёў. МСБ на ад на го ча ла ве ка 
ў ма ла дой сям'i з трох ча ла век — 
1 762 670 руб лёў.

На га да ем, што мi нi маль ныя 
спа жы вец кiя бюд жэ ты за цвяр-
джа юц ца што квар таль на ў цэ нах 
апош ня га ме ся ца для 8 са цы яль-
на-дэ ма гра фiч ных груп на сель нiц-
тва. Уста ноў ле ныя па ме ры МСБ 
бу дуць дзей нi чаць да 31 сту дзе ня 
2014 го да.

Свят ла на БУСЬ КО.
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Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ, 
пер шы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

«Сён ня сту дэн ты пра-
цу юць у нас у бу даў ні чых, 
пе да га гіч ных, сель ска гас-
па дар чых, сэр віс ных атра-
дах. Так са ма яны з за да-
валь нен нем удзель ні ча юць 
у ра бо це доб ра ах вот ніц кіх 
атра даў па доб ра ўпа рад-
ка ван ні куль тур на-гіс та-
рыч ных мес цаў і атра даў 
ру ху «Доб рае сэр ца». Сё ле-
та ўпер шы ню быў ар га ні-
за ва ны бе ла рус ка-ра сій скі 
звод ны бу даў ні чы атрад. 
Усё гэ та доб рая шко ла для 
ма ла до га ча ла ве ка».

Ак ту а лiiАк ту а лii  ��

КОС МАС 
ДА ПА МОЖА

2

Трэба ведацьТрэба ведаць  ��

З 1 лiс та па да вы рас це 
мi нi маль ны спа жы вец кi бюд жэт

МА ЛА ДЫЯ СЭР ЦЫ — 
ЗА ТРА ДЫ ЦЫЮ!

Ме на ві та з гэ тай па дзеі па чаў ся мо-
ла дзе вы фо рум «Ма ла досць. Тра-
ды цыі. Бу ду чы ня», пры све ча ны 
95-год дзю кам са мо ла. Упер шы ню 
ўша ноў ваць леп шыя сту дат ра ды 
са бра лі ся на пло шчы Дзяр жаў на га 
сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

За пяць ме ся цаў (з мая па каст рыч-
нік) сту дэнц кія атра ды па ўсёй кра і не 
аб' яд на лі звыш 55 тыс. хлоп цаў і дзяў-
чат. Бу ду чыя спе цы я ліс ты пра ца ва лі 
на рэ кан струк цыі і бу даў ніц тве да рог, 
ма лоч на-та вар ных фер маў, школ і дзі-
ця чых сад коў, спар тыў ных комп лек саў, 
жы лых да моў, хра маў. Спе цы яль на да 
50-год дзя сту дат ра даў ска га ру ху на Бе-
ла ру сі не ка то рыя аб' ек ты атры ма лі ста-
тус «Мо ла дзе вая бу доў ля». Ся род іх — 
уз вя дзен не мос та це раз ра ку Му ха вец 
у Брэсц кай воб лас ці, рэ кан струк цыя 

БРСМ пад вёў вы ні кі 
лет ня га се зо на 

сту дэнц кіх бу дат ра даў
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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў 
учо ра ўдзел у мо ла дзе вым фо ру ме «Тра-
ды цыі. Мо ладзь. Бу ду чы ня», па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.
Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з экс па зі цы-
я мі вы ста вы, пры све ча ны мі раз віц цю мо ла-
дзе ва га і сту дат ра даў ска га ру хаў у Бе ла ру сі, 
па гу та рыў з удзель ні ка мі фо ру му.
Імі ста лі больш за 700 ча ла век. На ме ра пры-
ем ства ў тым лі ку бы лі за про ша ны бы лыя 
сак ра та ры ЦК ЛКСМБ і ВЛКСМ, кі раў ні кі сту-
дат ра даў ска га ру ху, вя до мыя дзяр жаў ныя і 
гра мад скія дзея чы БССР і СССР, кі раў ні кі 
гра мад скіх аб' яд нан няў, за меж ныя гос ці.

Вы сту па ю чы пе рад удзель ні ка мі ме ра пры ем-
ства, Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў мер ка ван не, 
што ра ман тыч ная пры хіль насць да пра цы вель мі 
важ ная для су час най мо ла дзі. Як ад зна чыў Прэ-
зі дэнт, сён ня час та са шка да ван нем і го рыч чу 
ка жуць, што су час нае ма ла дое па ка лен не ста ла 
больш праг ма тыч ным. «Мне зда ец ца, што гэ та не 
больш чым знак ча су. Пры чым не ма гу ад на знач на 
ска заць, які ме на ві та знак — плюс ці мі нус, — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Бо праг ма тызм азна-
чае не толь кі ка рысць і эга ізм. У яго ёсць і ін шыя 
ба кі: цвя ро зы по гляд на жыц цё, сва бо да ад ілю зій 
і па чуц цё ад каз нас ці за сваё сён няш няе і са мае 
га лоў нае — бу ду чы ню».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, гэ тыя ры сы заў сё ды 
бы лі ўлас ці вы за ход няй мо ла дзі, якая ўжо ў са мым 
па чат ку жыц ця рых туе ся бе да кан ку рэнт най ба-
раць бы ва ўмо вах жорст ка га рын ку. «Але іх вост ра 
не ха па ла на шай мо ла дзі, якая пры вык ла спа дзя-
вац ца на баць коў, дзяр жа ву, а не ка то рыя — прос та 
на авось», — за ўва жыў бе ла рус кі лі дар.

«Сён ня, хо чам мы гэ та га ці не, на ша кра і на 
іс нуе ва ўмо вах гла баль на га рын ку, ад кры тай 
эка но мі кі, а та му за ко ны жорст кай кан ку рэн цыі 
рас паў сюдж ва юц ца і на нас. Ня дрэн на, што ёсць 
част ка ма ла дых лю дзей, якая пры ня ла но выя пра-
ві лы гуль ні. Ін шая спра ва, якія ме на ві та вы сно вы 
з гэ та га зроб ле ны», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што да лё ка не 
кож ны ма ла ды ча ла век за сво іў прос тую іс ці ну: у 
асно ве, у пад мур ку ўся го ля жыць толь кі пра ца. 
«Склад ва ец ца вель мі тры вож ная сі ту а цыя. З ад на-
го бо ку, ся род мо ла дзі ня ма асаб лі вай ці ка вас ці да 
скла да ных на ву ко вых дыс цып лін. З ін ша га — ра-
бо чыя спе цы яль нас ці так са ма не ў вя лі кай па ша-
не. Не ка то рыя не хо чуць пра ца ваць ні га ла вой, ні 
ру ка мі. Ня ма на огул жа дан ня пра ца ваць, хо чац ца 
ўся го мно га і ад ра зу», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
упэў не насць, што ся род удзель ні каў фо ру му ня-
ма ні ад на го ча ла ве ка са зна кам «мі нус». «У нас 
ёсць ты ся чы, дзя сят кі, сот ні ты сяч вы дат ных, сум-
лен ных, са ма ад да ных пра цаў ні коў. Іх пе ра важ ная 
боль шасць. Але ня ма ла і гуль та ёў, а так са ма — тут 
ня ма ча го ўтой ваць — і п'я ніц, і раз гіль дзя яў. Мож-
на са мной не зга джац ца і спра чац ца, але ёсць 
аб' ек тыў ныя фак ты. На ша пра дук цый насць пра цы 
хра ніч на ад стае не толь кі ад еў ра пей скіх кра ін і 
ЗША, але і ад мно гіх азі яц кіх дзяр жаў», — кан ста-
та ваў кі раў нік дзяр жа вы.

«Вя до ма, гэ та ты чыц ца не толь кі мо ла дзі. Але і 
ся род ма ла дых у па ша не не пра ца, а, хут чэй, ін шыя 
рэ чы — лёг кая на жы ва, пос пех. На ват тыя, хто га-

то вы сум лен на пра ца ваць, ус пры ма юць пра цу не 
як ра дасць, не як маг чы масць са ма рэа лі за цыі, а 
як цяж кую, вы му ша ную не аб ход насць. Та му перш 
за ўсё ваш сту дат ра даў скі рух, ва ша ра ман тыч ная 
пры хіль насць да пра цы вель мі важ ная для су час-
най мо ла дзі», — упэў не ны бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ўдзель-
ні кі сту дат ра даў па він ны слу жыць доб ры мі ма я-
ка мі і ары ен ці ра мі для ўсёй мо ла дзі. «Дзя ку ю чы 
вам, так і ад бы ва ец ца. Мы аба вяз ко ва на ву чым і 
тую не вя лі кую част ку мо ла дзі, якая не пры вык ла 
пра ца ваць, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Вось і 
та му ваш сту дат ра даў скі рух, ва ш пра цоў ны па чын 
важ ныя для су час най мо ла дзі».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў кра і нах, якія да сяг-
ну лі вя лі кіх вы шынь у эка но мі цы, іс нуе зу сім ін шае 
стаў лен не да пра цы: «Дроб ны, ся рэд ні ды і буй ны 
біз нес на За ха дзе, ва Ус ход няй Азіі — тва рэн не 
лю дзей, апан та ных не толь кі і не столь кі ідэ яй уз-
ба га чэн ня. Час цей за ім ста іць імк нен не да ка заць, 
што ты леп шы ў сва ёй спра ве. Ме на ві та на та кіх 
лю дзях — доб ра сум лен ных, пра ца ві тых, на пра фе-
сі я на лах, а зу сім не на спе ку лян тах і афе рыс тах — 
тры ма юц ца тыя да сяг нен ні, якія ёсць у так зва ных 
раз ві тых кра і нах», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

У нас жа, за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, мно-
гія лю дзі біз нес зра зу ме лі па-ін ша му — як свет 
лёг кай на жы вы з пры сма кам зла дзей скай ра ман-
ты кі. «У са вец кія ча сы прэ стыж пра цы імк ну лі ся 
тры маць вы со ка. На жаль, са ма са вец кая рэ ча іс-
насць час та на ра джа ла ля но ту і гуль тай ства, пад-
точ ва ла гэ тую ідэа ла гіч ную ўста ноў ку. Але сён ня 
яна па він на стаць ас но вай све та по гля ду но ва га 
па ка лен ня. Інакш у нас з ва мі прос та ня ма бу ду-
чы ні», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што 
бе ла рус кая мо ладзь па він на на заўж ды пры шча-
піць са бе іму ні тэт да раз бу раль ных ра ды каль ных 
ідэа ло гій. «На шай кра і не не аб ход на пе ра пы ніць су-
мную тра ды цыю мі ну ла га ста год дзя — раз бу раць 
да асно вы і кож ныя тры дзе ся ці год дзі па чы наць 
усё бу да ваць з ну ля. І ме на ві та мо ладзь па він на 
ска заць тут сваё сло ва, на заўж ды пры віў шы са бе 
іму ні тэт да раз бу раль ных ідэа ло гій», — лі чыць кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Трэ ба іс ці на пе рад спа кой на, цвёр да, пас ля-
доў на і па сту по ва, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Так, 
шмат што ў нас яшчэ трэ ба вы пра віць, шмат ча го 
трэ ба па бу да ваць. Але вы праў ляць мы бу дзем са-
мі, пры чым не руй ну ю чы, а да бу доў ва ю чы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што кож ны з 
тых, хто жы ве ў Бе ла ру сі па ві нен бе раг чы кра і-
ну сва ёй пра цай, пры стой ным стаў лен нем ад но 
да ад на го, а га лоў нае — адзін ствам. «Ні што так 
не ўяў ляе не бяс пе ку для ма ла дой не за леж най 
кра і ны, як унут ра ныя свар кі і зва ды, — лі чыць 
кі раў нік дзяр жа вы. — Ме на ві та яны вя дуць да 
га лоў най не бяс пе кі, якая пад піль ноў вае лю бую 
ма ла дую на цыю, — да ра ды каль ных ідэй рэ ва-
лю цый і ўзру шэн няў, якія па тра бу юць раз бу рыць 
усё дзе ля чар го ва га мі фа аб свет лай бу ду чы ні. 
Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, су праць рэ ва лю цый і 
ўзру шэн няў вы сту пае ўся гіс то рыя Бе ла ру сі. «У 
мі ну лым ста год дзі наш на род вы чар паў лі міт на 
вой ны, рэ ва лю цыі і ўзру шэн ні», — ад зна чыў кі раў-
нік дзяр жа вы, да даў шы, што ні ад на му па ка лен ню 
бе ла ру саў не ўда ва ла ся пра жыць жыц-
цё мір на, спа кой на і бяс печ на.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ 
НА ПАТРЫЯТЫЗМ
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УСЁ ВЫ ШЭЙ...
Бе ла русь за ня ла 63-ю па зі цыю ся род 189 кра ін 
у спра ва зда чы Су свет на га бан ка і Між на род-
най фі нан са вай кар па ра цыі «Вя дзен не біз не су-
2014: ра зу мен не норм рэ гу ля ван ня дзей нас ці 
ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў». Сён ня су-
свет ны рэй тынг апуб лі ка ва ны на сай це пра-
ек та «Вя дзен не біз не су», па ве дам ляе ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

У мі ну ла год нім дак ла дзе «Вя дзен не біз не су-2013» 
Бе ла русь пас ля тра ды цый на га пе ра гля ду рэй тын гу 
змя ні ла 58-ю па зі цыю на 64-ю. Уліч ва ю чы гэ та, у 
па раў на нні з мі ну лым го дам рэс пуб лі ка па леп шы ла 
свой рэй тынг у спра ва зда чы на ад ну па зі цыю. Пе ра-
гляд мі ну ла год ня га рэй тын гу звя за ны з аб наў лен нем 
да ных, а так са ма з увя дзен нем у спра ва зда чу не-
каль кіх но вых кра ін.

Экс пер ты між на род ных ар га ні за цый звяр ну лі ўва-
гу на ста ноў чыя змя нен ні ва ўмо вах вя дзен ня біз не-
су, якія пра вя ла кра і на за апош ні час. Так, Бе ла русь 
спрас ці ла пра цэ ду ры па ства рэн ні прад пры ем ства за 
кошт зні жэн ня пла ты за рэ гіст ра цыю і ад ме ны па тра-
ба ван ня на яў нас ці ча со ва га бан каў ска га ра хун ку для 
рэ гіст ра цыі юры дыч най асо бы. Спро шча ны пра цэ ду-
ры пад клю чэн ня да сіс тэ мы элект ра за бес пя чэн ня за 
кошт па ско ра най вы да чы тэх ніч ных умоў і да зво лаў 
на зем ля ныя ра бо ты і ска ра чэн ня ча су, не аб ход на га 
для пад клю чэн ня да сет кі элект ра за бес пя чэн ня.

Акра мя та го, як ад зна ча юць экс пер ты, у Бе ла ру сі 
спро шча на пе ра да ча ма ё мас ці шля хам увя дзен ня 
па ско ра най пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі ўлас нас ці. 

Пер шае мес ца ў су свет ным рэй тын гу па сту пе ні 
спры яль нас ці для вя дзен ня біз не су зай мае Сін га пур. 
За ім у спі се 10 вя ду чых кра ін з са мы мі спры яль ны мі 
нар ма тыў на-пра ва вы мі ба за мі для прад пры маль ніц-
кай дзей нас ці зна хо дзяц ца Ган конг (Кі тай), Но вая 
Зе лан дыя, ЗША, Да нія, Ма лай зія, Рэс пуб лі ка Ка рэя, 
Гру зія, Нар ве гія і Вя лі ка бры та нія.
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Фота БЕЛТА


