Эфектыўны
рэцэпт супраць
прастуды
і грыпу

Як будаваць
адносіны
з нявесткай?
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Прэзідэнт даручыў у рамках крымінальнай справы прааналізаваць
урон ад зрыву тэрмінаў мадэрнізацыі «Віцебскдрэва»

«Мы ўдзя ля лі і ўдзя ля ем
асаблівую ўвагу развіццю галіны, не шкадуем сродкаў на яе
мадэрнізацыю, таму што бачым
перспектыву яе якаснага прарыву і ўмацавання экспартнага патэнцыялу. А гэта валюта.
Адсюль жорсткае патрабаванне аддачы капіталаўкладанняў,
эфектыўнай работы ўсіх арганізацый», — заявіў кіраўнік дзяржавы.
Як адзначыў Прэзідэнт, няма
такой галіны, якой апошнім часам удзялялася б столькі ўвагі,
як прадпрыемствам канцэрна
«Беллеспаперапрам» і асабліва
дрэваапрацоўчай прамысловасці. «На жаль, галоўнай прычынай
для гэтага сталі істотныя недахопы ў рабоце і зрывы працэсу
мадэрнізацыі прадпрыемстваў.
З-за сур'ёзных парушэнняў фінансавай дысцыпліны, бескантрольнасці, адкрытай безгаспадарчасці давялося прымаць самыя жорсткія меры», — сказаў
беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пастаянна падкрэслівае важнасць і перспектыўнасць
лясной, цэлюлозна-папяровай і
дрэваапрацоўчай прамысловасці, паколькі гэтыя галіны маюць
добрую айчынную сыравінную
базу і разгалінаваную вытворчую сетку. «Ніхто не спрачаецца,
што нам трэба дыверсіфікаваць
вытворчасць. Гэта працэс доўгі,
пастаянны для нашай краіны з
прычыны таго, што вельмі ўжо
мы завязаны на рэсурсы, камплектуючыя і іншыя па імпарце
і слаба выкарыстоўваем сыра-

вінныя рэсурсы ўласнай краіны.
Мадэрнізацыя дрэваапрацоўкі
якраз павінна ўстараніць гэтыя
перакосы», — лічыць кіраўнік
дзяржавы.
Прэзідэнт прывёў прыклад,
што ў Беларусі на душу насельніцтва прыпадае 173 кубаметры лесу, што ў 2,5 раза вышэй
за сусветны ўзровень. Тым не
менш, да нядаўняга часу ў беларускім экспарце гэтай прадукцыі пераважаў лес-кругляк
і танныя паўфабрыкаты. «Вывозілі лес, а куплялі за валюту
мэблю, якасную паперу і іншую
прадукцыю з высокай дабаўленай вартасцю замест таго, каб
вырабляць яе ў сябе», — заўважыў беларускі лідар.
Гэтым была абумоўлена неабходнасць кардынальна змяніць існуючыя падыходы і правесці маштабную мадэрнізацыю
прадпрыемстваў як дрэваапрацоўчай, так і цэлюлозна-папяровай прамысловасці. «Можна
ска заць, кроп ка вая ма дэр нізацыя ў краіне: узялі некалькі
прадпрыемстваў і вырашылі іх
мадэрнізаваць», — удакладніў
Аляксандр Лукашэнка.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што пры назначэнні Юрыя
Назарава старшынёй канцэрна «Беллеспаперапрам» былі
пастаўлены дакладныя задачы
па навядзенні парадку на ўсіх
прадпрыемствах і забеспячэнні
завяршэння мадэрнізацыі ў намечаныя тэрміны.
У ходзе нарады кіраўнік дзяржавы запатрабаваў адказаць
на пытанні аб тым, якія меры
пры ма юц ца для па ска рэн ня
мадэрнізацыі прадпрыемстваў
галіны, выхаду на праектную
магутнасць, а таксама наколькі
ўзрасце глыбіня перапрацоўкі
сыравіны і будзе забяспечаны
выпуск вырабаў з высокай доляй дабаўленай вартасці. «Акцэнтую ўвагу на гэтым аспекце,
таму што насцярожвае намер
адпраўляць на экспарт 60 працэнтаў пліт, якія вырабляюцца
на абноўленай вытворчасці. Гэта
значыць, зноў паўфабрыкат бу-

дзем гнаць за мяжу. Ці па-гаспадарску гэта? Чаму б замест
паўфаб ры ка ту не пра да ваць
гатовыя вырабы з большай дабаўленай вартасцю, напрыклад,
мэблю?», — паставіў пытанне
Прэзідэнт.
Кіраўнік дзяржавы таксама
пацікавіўся тым, якімі чакаюцца эканамічны эфект і важнейшыя вынікі мадэрнізацыі: рост
аб'ёмаў вытворчасці і экспарту,
імпартазамяшчэнне і павышэнне якасці тавараў.
Аляксандр Лу ка шэн ка даручыў у рамках крымінальнай
справы прааналізаваць урон ад
зрыву тэрмінаў мадэрнізацыі
«Віцебскдрэва».
«За пра сі це ге не раль на га
пракурора і даручыце ў рамках
крымінальнай справы разгледзець усе пытанні і палічыць
страты. Са мной узгадняць не
трэба. Калі трэба за кімсьці сачыць аператыўна, саджаць у
следчы ізалятар — саджайце»,
— даручыў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэя
Кабякова.
Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч далажыў, што ўрад браў на
сябе абавязацельствы запусціць
вытворчасці на «Віцебскдрэве»
ў снежні. «Гэта тры заводы: фармавання пліты, яе шліфоўка і ламінаванне. У сярэдзіне снежня
была атрымана першая пліта.
Цяпер ідзе наладка тэхналагічных рэжымаў. Трэба ўвязаць
цяпер усе тры вытворчасці ў
аўтаматычным рэжыме, і прадпрыемства будзе працаваць»,
— расказаў ён.
Што да ты чыц ца пы тан ня
Прэ зі дэн та аб пры чы нах невы ка нан ня абя ца на га, прэм'ер-міністр выказаў думку, што
сістэмных недахопаў пры вырашэнні гэтага пытання дапушчана не было. «Гэта новая тэхналогія, і яна цяпер наладжваецца ў аў таматычным рэжыме.
Было жаданне зрабіць гэта ў
снежні, але ёсць усе падставы
для таго, каб у лютым работа
была забяспечана», — адзначыў Міхаіл Мясніковіч.

ЗАПАВОЛІЦЬ РОСТ
СПАЖЫВЕЦКІХ ЦЭН
Грашова-крэдытная палітыка ў Беларусі
ў 2014 годзе захавае стратэгічную накіраванасць на падтрыманне цэнавай стабільнасці ў эканоміцы як асновы для яе збалансаванага развіцця. Зніжэнне працэнтных
ставак будзе праводзіцца паступова. Аб
гэтым было сказана на пашыраным пасяджэнні праўлення Нацыянальнага банка,
паведамляе БЕЛТА.
Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі задачы на
2014 год. «Галоўная мэта — запаволіць рост спажывецкіх цэн да 11 працэнтаў. На гэта будуць накіраваны ўсе інструменты Нацыянальнага банка,
а рашэнні па іх выкарыстанні будуць прымацца
з улікам знешніх і ўнутраных макраэканамічных
умоў», — падкрэсліваецца ў паведамленні Нацыянальнага банка.
Найважнейшай сумеснай задачай Нацыянальнага банка і ўрада Беларусі з'яўляецца таксама
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УМАЦАВАЦЬ
ЭКСПАРТНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
Мадэрнізацыя прадпрыемстваў канцэрна «Беллеспаперапрам» дасць магчымасць умацаваць экспартны патэнцыял Беларусі. Аб
гэтым Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка заявіў учора на нарадзе аб
стане і перспектывах развіцця арганізацый канцэрна «Бел лес па пе рап рам»,
пе рад ае ка рэс пан дэнт
БЕЛТА.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

захаванне золатавалютных рэзерваў з улікам
неабходнасці ажыццяўлення выплат па даўгах
краіны. «Крыніцы іх папаўнення прапрацаваны»,
— адзначаюць у Нацбанку.
У 2014 годзе захаваецца строгая манетарная
палітыка. «Зніжэнне працэнтных ставак будзе
праводзіцца паступова, забяспечваючы прывабнасць і захаванасць зберажэнняў у нацыянальнай
валюце. Стаўка рэфінансавання будзе ўстанаўлівацца на ўзроўні, неабходным для дасягнення
цэнавай стабільнасці, што ў многім будзе залежаць ад макраэканамічных умоў», — паведамілі
ў Нацыянальным банку.
Асаблівая ўвага будзе ўдзелена падтрымцы
малога і сярэдняга бізнесу. «Гэта катэгорыя кліентаў павінна стаць прыярытэтнай для ўсіх банкаў
без выключэння. Як з пазіцый колькасці і якасці
аказваемых паслуг, так і з пункту гледжання даступнасці крэдытных рэсурсаў», — звяртаюць
увагу ў Нацбанку.

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАЛАТЫЯ РУКІ
ВЯСКОВАГА
СВЯТАРА

Аляксандр ШАМКО,
міністр спорту:

Узвядзенне царквы ў вёсцы Сіманічы без перабольшвання называюць народнай
будоўляй: мясцовыя жыхары
і прыхаджане з суседніх вёсак
не толькі ахвяруюць уласныя
грошы, але і бяруць непасрэдны ўдзел у будаўнічых работах. Ходам аднаўленчых работ
кіруе мясцовы святар айцец
Іаан (Іван Харытонавіч Палын).
Ужо дзейнічае новазбудаваная
царква Богаяўлення, побач з
ёю ўзводзіцца царква-званіца Параскевы Пятніцы. Працы
яшчэ шмат і, не зважаючы на
марознае надвор'е, яна не спыняецца. Многія складаныя работы выконвае сам святар (на
фота). Вяскоўцы ведаюць, што
ў духоўнага настаўніка яшчэ і
залатыя рукі.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Лельчыцкі раён.

«Работа па аптымізацыі
фінансавання падрыхтоўкі
спартсменаў асобных відаў,
якія не маюць высокіх шанцаў
на паспяховае выступленне на
міжнародных спаборніцтвах,
атрымае працяг і сёлета. Падобная дзейнасць, як і раней,
будзе нацэлена на выкараненне практыкі «спартыўнага
турызму». Гэта азначае, што
Беларусь на найбольш значных
спаборніцтвах павінны прадстаўляць атлеты, здольныя
канкурыраваць на роўных з сапернікамі за самыя высокія месцы. Дарэчы, летась на чэмпіянатах, Кубках, першынствах
свету і Еўропы прадстаўнікамі
нашай краіны заваявана 520 медалёў. На чэмпіянатах свету ў
алімпійскіх відах спорту іх значэнне роўна 24-м, у тым ліку
11-ці — у дысцыплінах, уключаных у праграму Алімпіяд».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 1.02.2014 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9640,00
13050,00
274,00
1137,85

 Курсавая розніца

 Медыяпрастора

БУЙНЫЯ МЕДЫЯХОЛДЫНГІ,
ЯКАСНЫЯ «РАЁНКІ», ЗАХАВАННЕ АЎДЫТОРЫІ
Так учора ахарактарызаваў
асноўныя тэндэнцыі на айчынным медыярынку міністр інфармацыі Беларусі
Алег Праляскоўскі на пасяджэнні калегіі міністэрства
па выніках мінулага года.

па лі ты кі». Пры гэ тым, па яго
словах, былі створаны ўмовы,
каб кожнае выданне стала вядомым брэндам, набы ло свой
твар. Мі ністр да даў, што рэфар ма ван не бе ла рус кай меды яс фе ры не за па тра ба ва ла
дадатковых бюджэтных выдаткаў. Наад варот, па рэдакцы ях
ма са вых па лі тыч ных га зет у
2013 го дзе бы ла да сяг ну та
знач ная эканомія бюд жэтных
срод каў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Хто стварае
школьныя
падручнікі?

Пра медыяхолдынгі
«Бе ла русь ста ла пры знанай ка му ні ка цый най пля цоўкай для пра вя дзен ня буй ных
між на род ных ме ра пры емстваў. Сярод іх — XV Сусветны кангрэс рускай прэсы, Бела рус кі між на род ны ме ды я фо рум, Бе ла рус ка-Ра сій скі
фо рум мала дых журна ліс таў і
іншыя», — падсумоўваў вынікі
го да мі ністр. Ад нак не толь кі
гэ тым за пом ніўся 2013-ы. Летась пра цяг ва ла ся пра ца па
ства рэн ні ме ды я хол дын гаў:
вы давец кага дома « Звязда»
культуралагічнай накіраванасці і грамад ска-палітыч нага на
базе газеты «Советская Белоруссия». «Іх ства рэн не прайшло без узрушэн няў. Пры гэ-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
МІНАБАРОНЫ УКРАІНЫ ЗАКЛІКАЕ ЯНУКОВІЧА
СТАБІЛІЗАВАЦЬ СІТУАЦЫЮ Ў КРАІНЕ
Вайскоўцы і работнікі апарату міністэрства абароны ўзгаднілі тэкст звароту да прэзідэнта Украіны — вярхоўнага галоўнакамандуючага ўзброеных сіл Віктара Януковіча, у якім заклікаюць стабілізаваць сітуацыю ў дзяржаве. Пра гэта паведамляе прэс-служба
мінабароны. «Выказваючы сваю грамадзянскую пазіцыю, вайскоўцы і работнікі УС Украіны, якія праходзяць службу і працуюць
у апараце міністэрства абароны Украіны, заклікалі вярхоўнага галоўнакамандуючага ў рамках дзейнага заканадаўства прыняць
неадкладныя захады па стабілізацыі сітуацыі ў краіне і дасягненні згоды ў грамадстве», — адзначаецца ў паведамленні. Удзельнікі
сходу ў мінабароны заслухалі міністра абароны Украіны Паўла Лебедзева і яго намеснікаў і выказалі занепакоенасць сітуацыяй,
якая склалася ў апошні час ва Украіне. «Вайскоўцы і работнікі УС Украіны назвалі недапушчальнымі сілавы захоп дзяржаўных
устаноў, перашкоды прадстаўнікам органаў дзяржаўнай улады і мясцовага самакіравання выконваць свае абавязкі, адзначыўшы,
што далейшая эскалацыя супрацьстаяння пагражае тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы», — адзначылі ў прэс-службе.

АБАМА ЛІЧЫЦЬ АЛІМПІЯДУ Ў СОЧЫ БЯСПЕЧНАЙ
За тыдзень да старту зімовай Алімпіяды ў Сочы, пытанні забеспячэння бяспекі якой не даюць спакою ні
расійскім сілавікам, ні скептычна настроеным замежнікам, амерыканскі прэзідэнт заявіў, што лічыць мерапрыемства цалкам бяспечным. У інтэрв'ю CNN на пытанне аб тым, ці стаў бы ён адгаворваць блізкіх ад паездкі
на Гульні, улічваючы пагрозы тэрарыстаў, Барак Абама адказаў адмоўна. «Я сказаў бы, што Сочы цалкам
бяспечныя. Падобныя рызыкі папросту заўсёды існуюць, калі справа тычыцца мерапрыемстваў падобнага
маштабу», — заявіў Абама. Нельга, паўтарыў ён, цалкам выключаць верагоднасць таго, што нешта можа пайсці
не па плане. «Як мы з вамі бачылі тут жа, у ЗША, на Бостанскім марафоне, рызыка ёсць заўсёды, калі ёсць
гэтыя «ваўкі-адзіночкі» ці этнічныя ячэйкі, якія ставяць за мэту нанесці людзям шкоду», — сказаў Абама.
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Пра «раёнкі»,
тэлебачанне
і аўтарскія правы
тым у першую чаргу ўлічваліся
ін та рэ сы твор чых ра бот ні каў
і адмініст рацыйнага перса налу. Ні хто не быў па крыўджаны. Гэта было самае галоўнае
па трабаван не і Ад мініст ра цыі
Прэ зі дэн та, і ўра да», — падкрэс ліў Алег Пра ляс коў скі.
На конт мэ ты аб' яд нан ня вы-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

НАВЕДВАННЕ БАРА
ПАЛЯПШАЕ ПСІХІЧНЫ СТАН
МУЖЧЫНЫ

Медыцынскі даследчы савет апытаў
мужчын ва ўзросце 30-35 гадоў з Заходняй Шатландыі. Экспертаў цікавіла тое,
як наведванне паба ўплывае на паводзіны і псіхічны стан мужчын, піша The Daіly
Maіl. Было даказана: наведванне паба з
сябрамі надзвычай карыснае. Яно дапамагае расслабіцца, раскрыцца, свабодна
пагаварыць пра свае эмоцыі і палепшыць
настрой. У цэлым пад уздзеяннем алкаголю мужчыны пачыналі паводзіць сябе не
так, як дыктуюць стэрэатыпы («стандартны мужчына» заўсёды перажывае ўсё ў
сабе). У выніку толькі ў пабе людзі маглі
дазволіць сабе выказваць эмоцыі, чаго
не рабілі ў штодзённым жыцці, падкрэсліваюць эксперты. Калі чалавек выпівае
ў кампаніі, ён жартуе, смяецца. Праўда, у
такім баўленні часу нельга не заўважыць
і небяспеку: сумеснае прыняцце спіртнога можа выліцца ў перавышэнне нормы.
А актыўнае спажыванне спіртнога пагражае ранняй смерцю ў выніку шэрагу
захворванняў. І мужчын гэта тычыцца
больш, чым жанчын.

данняў міністр за явіў: «Я ўжо
ка заў пра гэ та ра ней і хачу
яшчэ раз пад крэс ліць: у нас
ёсць вы разнае бачан не перспек тыў. Усе рэ фор мы ма юць
ад ну га лоў ную мэ ту — забяс пе чыць кан ку рэн та здольнасць га лі ны для рэа лі за цыі
дзяр жаў най ін фар ма цый най

КОРАТКА
Па выніках 2013 года ў нашай краіне агульная колькасць
зарэгістраваных злачынстваў у
параўнанні з 2012 годам зменшылася на 5,3%. Пры гэтым
скарацілася рэцыдыўная, падлеткавая і «п'яная» злачыннасць.
На вед валь ні кі полац ка га
Музея гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора цяпер могуць
скарыс тацца індывідуальным
партатыўным электронным экскурсаводам (аўдыягідам).
З 1 лютага на 50 працэнтаў
павялічваецца кошт акцызных
марак, прызначаных для маркіроўкі алкагольных напіткаў і
тытунёвых вырабаў.
Першы цэнтр караванінгу
створаны ў Беларусі. Ён прапісаўся ў Мінскім раёне і прызначаны садзейнічаць развіццю і
папулярызацыі аўтамабільнага
турызму, падарожжаў з пражываннем у аўтадамах або аўтапрычэпах.
У 2013 годе ў параўнанні з
2012-м коль касць да рож натранспартных здарэнняў знізілася на 511, загінулых — на 147,
параненых — на 606. Зменшылася колькасць ДТЗ, якія адбыліся па віне п'яных вадзіцеляў.

Алег Праляскоўскі чарговы
раз звяр нуў ува гу на раз віццё рэгіянальнай прэсы: «Сёння маг чы масць вы пус каць
якас ную рэ гі я наль ную га зе ту
ёсць ва ўсіх. Адсутнасць выніку можна патлумачыць толькі
без ыні цы я тыў нас цю, жа даннем «выехаць» на тых напрацоўках, якія ўжо даў2
но састарэлі».

Сусед аслаб
Расійскі рубель працягвае
падзенне і б'е сумныя рэкорды. Нават мільярдныя
ўліванні на рынак не дапамаглі Цэнтрабанку Расіі
ўтрымаць нацвалюту. Зусім
не гэтага чакалі людзі перад
Алімпіядай. Народ непакоіцца і спяшаецца перавесці
«драўляныя» ў замежныя
валюты.
Пазіцыя экспертаў таксама
несуцяшальная. Рублю прадракаюць яшчэ доўгае аслабленне.
Усё гэта звязана з дрэннымі валавымі паказчыкамі расійскай
эканомікі, а таксама верагодным
новым зніжэннем цаны на нафту
ў хуткім часе.
У той жа час нядрэнна сябе
адчуваюць долар і еўра. Апошняе на гэтым тыдні, хоць і здало троху пазіцыі (з-за пазітыўных паказчыкаў ВУП Злучаных
Штатаў), усё роўна трымалася
годна.
У на шай кра і не сі ту а цыя
на ступная. Долар вырас на 40
руб лёў (плюс 0,4%) да 9640.
Еў ра па тан не ла на 90 руб лёў
(мі нус 0,7%) да 13050. Ра сійскі рубель адсту піў яшчэ на 6
гра шовых адзінак (мінус 2,1%)
да 274.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

