Праваслаўным хрысціянам Беларусі
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Дарагія суайчыннікі!
Сардэчна віншую вас з Нараджэннем Хрыстовым.
Больш за два тысячагоддзі гэтае вялікае свята прыносіць нам
светлую радасць і надзею, вучыць выконваць маральныя запаведзі,
выказваць любоў да бліжняга і рабіць добрыя справы.
У калядныя дні мы нанава адкрываем простую ісціну: там, дзе няма згоды, даверу і ўзаемнай падтрымкі — там не будзе ні шчасця, ні
паўнаты быцця. І калі мы хочам змяніць жыццё да лепшага, то перш
за ўсё павінны захоўваць духоўную моц і еднасць нашага народа, выхоўваць моладзь на аснове традыцыйных каштоўнасцяў і ідэалаў беларусаў. Толькі адзінства зробіць нас моцнымі, свабоднымі, здольнымі
перабудаваць свет, стане асновай для новых здзяйсненняў.
Няхай цяпло цудоўнага свята Нараджэння Хрыстовага пастаянна сагравае вашы сем'і, дапамагае быць больш клапатлівымі адно да
аднаго. Няхай надыходны год парадуе новымі дасягненнямі, прынясе
ў кожны дом утульнасць, дастатак і ўзаемаразуменне.
Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою і
поспехаў у працы на карысць любімай Беларусі.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.
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Тамары Аркадзьеўне і Уладзіславу Анатольевічу — за
шматгадовую плённую працу па выхаванні дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў;
ігуменні Еўдакіі (Ляўшук Любові Пятроўне), настаяцельніцы рэлігійнай арганізацыі «Спаса-Ефрасіннеўскі
жаночы манастыр у г. Полацку Полацкай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы», — за значны асабісты
ўклад у духоўнае адраджэнне Беларусі, выдавецкую,
духоўна-асветную дзейнасць, плённую працу па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны;
калектыву ўстановы «Гомельскі абласны дзіцячы цэнтр медыцынскай рэабілітацыі «Жывіца» — за
плённую дзейнасць па развіцці сістэмы медыцынскай
рэабілітацыі дзяцей Гомельскай вобласці і ўкараненні
сучасных тэхналогій, якія даюць магчымасць адаптаваць хворых дзяцей і дзяцей-інвалідаў у грамадстве і
сацыяльным асяроддзі;
творчаму калектыву рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» — за стварэнне кніг
«Зямля сілы. Белавежская пушча», «Радзівілы. Альбом партрэтаў ХVІІІ—ХІХ
стагоддзяў».
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КАЛЯДНЫ МІЖНАРОДНЫ ТУРНІР АМАТАРАЎ
ХАКЕЯ ЗАВАЯВАЎ ПРЫЗНАННЕ І ПАПУЛЯРНАСЦЬ
Калядны міжнародны
турнір аматараў хакея
зблі жае на ро ды, умацоў вае сяб роў скія сувязі паміж людзьмі розных дзяржаў. Аб гэтым
4 студзеня на адкрыцці
VІІ Каляднага міжнароднага турніру аматараў
хакея на прыз Прэзідэнта Беларусі заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведамілі БЕЛТА ў
прэс-службе беларускага лідара.
Як адзначыў Прэзідэнт,
вось ужо сёмы год запар
гэта ўнікальнае спаборніц тва збі рае ў Мін ску
каманды выдатных хакеіс таў-аматараў з розных
краін свету. У гэтым го- Фота БЕЛТА.
дзе ў Беларусь прыехалі лядовыя цвердзіць статус нашага турніру,
дружыны з Аўстрыі, Германіі, Ра- які балельшчыкі называюць неафісіі, Славакіі, Украіны, Фінляндыі і цыйным чэмпіянатам свету па хакеі
Швейцарыі. «Па добрай традыцыі сярод аматарскіх каманд», — скаяны прыбылі ў Беларусь не толькі заў Аляксандр Лукашэнка.
каб падтрымаць баявы спартыўны
Паводле слоў кіраўніка дзярдух, але і каб сваім майстэрствам жавы, турнір заваяваў прызнанне і
парадаваць усіх вас, сапраўдных папулярнасць, таму што сімвалізуе
аматараў хакея, а таксама каб па- пераемнасць прафесійнага і ама-

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
2 МЛН БРЫТАНЦАЎ НЕ ЗМАГЛІ ВЫЙСЦІ
НА ПРАЦУ ПАСЛЯ НАВАГОДНІХ СВЯТ
Пра цяглыя на ва год нія свя ты сталі
цяжкім выпрабаваннем для многіх брытанцаў: каля 2 млн службоўцаў краіны
не змаглі ў аўторак выйсці на працу па
прычыне дрэннага самаадчування, паведамляе брытанская Daіly telegraph.
Эксперты ацэньваюць урон ад гэтай постсвяточнай «эпідэміі» — а яна паразіла больш
за 6% ад усёй працоўнай сілы краіны — у
302 млн фунтаў стэрлінгаў (400 млн 700 тысяч долараў).
З амаль 2 млн захварэлых 275 тысяч чалавек, паводле звестак
выдання, паведамілі сваім працадаўцам, што ў іх прастуда — кашаль і
насмарк. Прычыны нядужання астатніх захварэлых не ўдакладняюцца,
тым не менш, газета суправадзіла гэта паведамленне красамоўным
загалоўкам: «Святочнае пахмелле абыдзецца ў 302 млн фунтаў».

У ЧЭНСТАХОВЕ ПАЛОМНІКАЎ АБКЛАДУЦЬ
ПАДАТКАМ
Адзін з самых буйных паломніцкіх цэнтраў Польшчы — горад
Чэнстахова — будзе спаганяць у новым годзе па адным еўра з
кожнага паломніка, што прыбывае сюды, каб памаліцца перад
знакамітым Чэнстахоўскім абразам Божай Маці.
Нядаўна абраны мэр гэтага горада
Кшыштаф Мацьяшчык заявіў, што прыбытак з паломнікаў дапаможа палепшыць
інфраструктуру горада Чэнстахова. размешчаны тут каталіцкі манастыр Ясна Гура
штогод наведваюць больш за 4 мільёны
паломнікаў.

СУСВЕТНЫ БАНК УПЕРШЫНЮ ВЫПУСЦІЎ
АБЛІГАЦЫІ Ў ЮАНЯХ
Сусветны банк упершыню выпусціў аблігацыі, намінаваныя ў
юанях, паведамляе AFP. Арганізацыя прадасць двухгадовы выпуск у памеры 500 мільёнаў юаняў (76 мільёнаў долараў) на рынку
Ганконга.
У заяве банка адзначаецца, што эмісія дазволіць «паглыбіць рынак» і дасць інвестарам
магчымасць дыверсіфікаваць свае валютныя
актывы. Варта адзначыць, што намінаваныя ў
юанях пазыковыя паперы ў апошні час пачалі
выпускацца ўжо цэлай групай арганізацый. У
прыватнасці, адпаведныя аблігацыі эмітавалі
такія кампаніі, як Caterpіllar і McDonald's. У верасні 2010 года сам урад
Кітая ўпершыню выпусціў аблігацыі ў юанях. Гэты крок быў паўтораны
ў снежні. КНР спрабуе пашырыць выкарыстанне юаня ў міжнародных разліках. Нягледзячы на тое, што КНР з'яўляецца найбуйнейшым
экспарцёрам у свеце, значэнне кітайскай валюты пакуль невялікае,
паколькі яе нельга свабодна абменьваць на валюты іншых дзяржаў. Павелічэнне ролі юаня дазволіць Кітаю скараціць прыток у краіну долараў,
скараціць інфляцыю і стабілізаваць сваё эканамічнае развіццё.

ЛЕДЗЯНЫЯ ДАЖДЖЫ НА ПОЎДНІ КІТАЯ
РАЗБУРЫЛІ БОЛЬШ ЗА 200 ДАМОЎ.
20 ТЫС. ЧАЛАВЕК ЭВАКУІРАВАНЫ
Ледзяны дождж, які выпаў у выніку анамальна халоднага надвор'я, што ўсталявалася ў правінцыі Гуйчжоу на поўдні Кітая,
разбурыў каля 200 дамоў. Мясцовыя
ўлады прынялі рашэнне аб эвакуацыі
больш за 20 тыс. чалавек.
Як паведамляе «Сіньхуа», ад маразоў
пацярпелі каля 1,6 млн мясцовых жыхароў, эканамічная шкода дасягнула 70 млн
юаняў. З-за галаледзіцы на дарогах у гэтым рэгіёне апынуліся заблакіраванымі
на трасе каля 400 аўтамабіляў. Складанай застаецца сітуацыя і ў адным
з чатырох гарадоў цэнтральнага
ISSN 1990 - 763X
падначалення КНР Чунціне. З-за
рэзкага пахаладання, снегападаў
і ледзяных дажджоў у мегаполісе
пашкоджаны ўчасткі водаправодных труб даўжынёй 755 км, у выніку
чаго недахоп пітной вады адчуваюць 570 тыс. мясцовых жыхароў.
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Кошт 650 рублёў

Аляксандр Лукашэнка прысудзіў прэміі
«За духоўнае адраджэнне» і спецыяльныя
прэміі дзеячам культуры і мастацтва 2010 года
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 4 студзеня падпісаў указ № 4 «Аб прысуджэнні прэміі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 2010 года». Аб гэтым карэспандэнту
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
За актыўную дзейнасць у гуманітарнай галіне, што
садзейнічае захаванню і памнажэнню нацыянальнага
культурнага здабытку, выхаванню ў моладзі любові
да Айчыны, умацаванню духоўных каштоўнасцяў і
мастацка-маральных традыцый, ідэй чалавекалюбства, дабрачыннасці і міласэрнасці, прэмія Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 2010
года прысуджана:
архіепіскапу Полацкаму і Глыбоцкаму Феадосію
(Більчанку Паўлу Захаравічу), кіраўніку мясцовага рэлігійнага аб'яднання «Полацкая епархія Беларускай праваслаўнай царквы», — за актыўную духоўна-асветную
дзейнасць, значны ўклад у захаванне міжканфесійнага
міру і нацыянальнай згоды;
бацькам-выхавальнікам дзіцячага дома сямейнага
тыпу аддзела адукацыі адміністрацыі Першамайскага
раёна г. Бабруйска Магілёўскай вобласці Сянцовым
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СЁННЯ НАРАДЗІУСЯ У СВЕТ СЫН БОЖЫ,
СЫН ЧАЛАВЕЧЫ!
«Прамудрасць збудавала сабе дом, выцесала сем слупоў яго... яна сказала: «...пакіньце неразумнасць, і жывіце, і хадзіце шляхам розуму»
(Прам. 9: 1, 7).
Узлюбленыя архіпастыры, пастыры, манахі і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы!
З глыбіні біблейскіх часоў гучыць
заклік Бога да чалавека — ісці шляхамі ісціны і здзяйсняць падарожжа
свайго жыцця шляхамі розуму.
Магчыма, хтосьці ўспрыме гэтыя
словы толькі як літаратурны вобраз,
пышную фразу, якая амаль не мае
адносін да паўсядзённага жыцця і
штодзённых праблем. Але гэта не
так! Бо сёння мы святкуем падзею,
якая для кожнага чалавека раскрыла дакладны і ясны сэнс гэтага Божага закліку.
Сёння нарадзіўся ў свет Сын Божы, Сын Чалавечы! І Ён сведчыў пра
Сябе тымі самымі словамі і вобразамі, якія сыходзілі з вуснаў Яго Нябеснага Айца: «Я — шлях, і ісціна, і
жыццё: ніхто не прыходзіць да Айца
інакш, як праз Мяне» (Ін. 14: 6).
Свет людзей, у якім заззяла Віфлеемская зорка
Спасіцеля, жорсткі і саманадзейны. Але гэты свет
здольны змяняцца, калі зварот да дабра адбываецца
ў чалавечых сэрцах.
Нараджэнне і зямное служэнне Госпада Іісуса
Хрыста, Яго словы і малітвы, самаахвярны подзвіг і
ўваскрасенне з мёртвых сталі не толькі натхняльным
прыкладам для хрысціян усіх часоў і народаў. Евангельская гісторыя і евангельскае вучэнне раскрылі перад
чалавечым родам самыя падрабязныя настаўленні і
парады, перасцярогі і нават прадказанні адносна таго,
як зрабіць сваё жыццё паўнавартасным не толькі ў зямным вымярэнні, але і ў бессмяротнай вечнасці.
Дзіцятка Іісус нарадзіўся ў пячоры, дзе ў непагадзь
гаспадары трымалі сваіх авечак. У Віфлееме, куды
Святая Сям'я прыбыла для перапісу насельніцтва

Ражджэственскае пасланне
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта
Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

Рымскай імперыі, ёй не знайшлося месца ні ў перапоўненым заезным доме, ні ў доме людзей, якім
належала пячора. Аднак гэта не было віною альбо
сведчаннем жорсткасці сэрцаў жыхароў горада. Наадварот: тайна нараджэння чалавека ў свет заўсёды
патрабуе адасобленасці для маці, а ў шумным горадзе і сапраўды не было месца больш прыдатнага.
Але як дзівосна і правідэнцыйна ўладкавала Божая Прамудрасць дом для Нованароджанага Богадзіцяці Хрыста! Паводле падання, у ноч Ражджаства ў
пячоры адкрылася крыніца; тут былі яслі і збожжа. І
калі маленькі Іісус, спавіты, быў пакладзены Прачыстаю Маці ў гэтую хлебную калыску, тады замкнулася
сувязь часоў: у «горадзе хлеба», як перакладаецца
слова «Віфлеем», у яслях, напоўненых хлебам,
узлёг «хлеб жывы, які сышоў з неба»
(Ін. 6: 51).
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

Надвор'е

КАЛЯДНАЯ АДЛІГА ДА ПЛЮС 3 ГРАДУСАЎ
Начальнік службы гідраметэапрагноза Белгідраметцэнтра Дзмітрый Рабаў паведаміў, што ў пятніцу на тэрыторыю краіны завітаюць
цёплыя атмасферныя франты з боку Заходняй Еўропы.
Уначы 7 студзеня па заходняй палове, а ўдзень амаль паўсюдна будзе снег і мяцеліца. Удзень на захадзе краіны мокры снег і дождж. На
дарогах галалёдзіца. На поўначы краіны — узмацненне ветру парывамі
да 15—18 м/с. Уначы 5—12 марозу, удзень — ад мінус 8 на ўсходзе да
плюс 2 градусаў на захадзе краіны.
У суботу—панядзелак стане яшчэ цяплей. Часам будуць ісці ападкі
ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. Месцамі туман, галалёд, на дарогах галалёдзіца. У суботу ўначы 1—8 марозу, па паўднёвым захадзе
каля 0, удзень ад мінус 4 па паўночным усходзе да плюс 4 па паўднёвым
захадзе. У нядзелю—панядзелак на працягу сутак ад мінус 2 да плюс
3, уначы пры праясненнях 5—7 марозу.
Ужо ў пачатку другой дэкады студзеня цёплае паветра пакіне нашу
краіну і ўсталюецца слабамарознае надвор'е. Часам будзе ісці снег. У
аўторак уначы яшчэ ад 0 па паўднёвым захадзе да мінус 7 па паўночным усходзе, удзень — ад плюс 1 да мінус 5. У сярэдзіне наступнага
тыдня ўначы 3—10 марозу, пры праясненнях мінус 12—14, удзень 1—6
марозу. У другой палове тыдня ёсць верагоднасць таго, што актыўныя
атлантычныя цыклоны прынясуць чарговую порцыю моцных снегападаў. Надвор'е будзе няўстойлівым. Уначы ад 0—мінус 2 па поўдні да
10—12 марозу па поўначы краіны, удзень адпаведна ад 0—плюс 2 да
мінус 7—9 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «БАТЭ» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже здания склада
литья «Кристалл» (инв. № 610/С-38003), об. пл. 1792,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Даумана, д. 95.
Начальная цена с НДС (снижена) – 1 104 616 377 бел. руб.

Трэба верыць!

Задаток – 50 000 000 бел. руб.

«...І ТВАЕ МАРЫ АБАВЯЗКОВА ЗБУДУЦЦА...»
Ц

тарскага спорту, ён стаў не толькі захапляльным відовішчам, але
і добрай школай майстэрства для
юных хакеістаў. «А яшчэ ён лепш за
любую дыпламатыю збліжае народы, умацоўвае сяброўскія сувязі паміж людзьмі розных дзяржаў», — упэўнены
беларускі лідар.
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«СЭРЦА УСХОДНЯЙ
ЕЎРОПЫ — ТЫ,
МОЙ МАГІЛЁЎ!»

УД у жыцці 8-гадовай мінчанкі Каці Машчэнскай прысутнічае ад самага нараджэння. Яна магла згінуць у выніку
заўчаснага з'яўлення на свет, аднак выжыла, хоць і з цяжкасцю, але ходзіць, вучыцца дома, асвойвае камп'ютар. Усё
гэта стала магчымым дзякуючы намаганням не толькі ўласна
бацькоў — маці Леанарды Іванаўны, хатняй гаспадыні, бацькі Уладзіміра Аляксандравіча, вадзіцеля-выпрабавальніка
Мінскага трактарнага завода, але і сябрам сям'і, сярод якіх
старшыня праўлення ААТ «ААБ Беларусбанк» Надзея Ермакова, Ядзвіга Паплаўская, Аляксандр Ціхановіч і шэраг іншых
людзей з добрым сэрцам.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Ме на ві та гэ ты сло ган стаў
пераможцам конкурсу, у якім
абласному цэнтру шукалі свой
брэнд. Яго аўтарам стаў Павел
Любчанка, эстрадны спявак. Малады чалавек атрымаў у падарунак ноўтбук.
Арганізатарам конкурсу стала
Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных
публічных бібліятэк горада, і гэтай восенню магілёўцы даслалі больш за
сотню слоганаў. У склад журы ўвайшлі магілёўскія гісторыкі і краязнаўцы, дзеячы культуры і мастацтва.
Слоган будзе выкарыстоўвацца для
іміджавай рэкламы Магілёва.
Ілона ІВАНОВА.

У Каці — дзіцячы цэрэбральны
параліч 3 ступені, парэз ніжніх канечнасцяў, 3-я група інваліднасці...
Сёлета дзяўчынка напісала пісьмо
Прэзідэнту краіны і літаральна праз
тыдзень атрымала адказ: «...Хоць ты
і маленькі, але вельмі моцны і мужны
чалавек. Таму няма ніякіх сумненняў,
што зможаш дасягнуць усяго, чаго захочаш. Глядзі на жыццё з аптымізмам
і надзеяй, будзь вясёлай і жыццярадаснай, — і твае мары абавязкова
збудуцца...». 25 снежня ў госці да Кацярыны, у цеснаватую двухпакаёўку,
дзе пражываюць яшчэ два старэйшыя
браты — 26-гадовы Ігар і 21-гадовы
Сяргей, — з цацкамі і салодкім падарункам завіталі Дзед Мароз са Снягуркай! А 30 снежня сям'я Машчэнскіх
вітала... прадстаўнікоў Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Гэты
візіт спраўдзіў адну з самых гарачых
Каціных мар: яна атрымала ноўтбук,
пра які пісала ў сваім лісце. Цяпер
Каця намерана перадаць Прэзідэнту
свой падарунак — асвячоных у Кафедральным саборы анёльчыкаў... «Я
хачу стаць урачом і лячыць дзяцей з
такімі дыягназамі, як у мяне», — кажа моцная, шчаслівая дзяўчынка. З
цягам часу і гэта мара, вядома ж, збудзецца. Трэба верыць.
Святлана БАРЫСЕНКА.

НА ШЛЯХУ ДА НОВАЙ ЭКАНОМІКІ

Меркаванне

Дзяржава накіравана на ўзаемавыгаднае партнёрства з бізнэсам
Ігар ШЧУЧЭНКА

В

ЫСОКАТЭХНАЛАГІЧНАЯ дзяржава з высокім узроўнем даходу насельніцтва — такі стратэгічны план, па якім пойдзе
далей Беларусь. Гэта будучыня краіны ўсур'ёз абмяркоўвалася падчас працы чацвёртага Усебеларускага сходу. На сходзе
было аб'яўлена, у прыватнасці, пра тое, што ў рэспубліцы будзе працягнуты курс на лібералізацыю гаспадарчай дзейнасці,
ліквідацыю залішніх неабгрунтаваных адміністрацыйных бар'ераў для развіцця дзелавой актыўнасці. А напрыканцы года
кіраўнік краіны падпісаў Дырэктыву №4 «Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў
Рэспубліцы Беларусь», якая, паводле слоў шэрагу экспертаў,
надасць новы імпульс развіццю айчыннай эканомікі.
— Гэта Дырэктыва — дакумент,
якога доўга чакалі і які доўга рыхтаваўся, — зазначыў у гутарцы з
карэспандэнтам нашай газеты вядомы эксперт, загадчык кафедры
Інстытута бізнэсу і менеджменту
тэхналогій БДУ Георгій ГРЫЦ. —
Яго рыхтавалі на працягу апошніх
паўгода і органы дзяржкіравання, і
бізнэс-асацыяцыі. На мэце Дырэктывы — актывізаваць дзелавую ініцыятыву, у асноўным, прыватнага
сектару. На жаль, пра што казаў і
кіраўнік краіны на чацвёртым Усебеларускім сходзе, патэнцыял постсавецкай эканомікі і адміністрацыйнага рэсурсу ўжо не дазваляе захаваць тую дынаміку, якая была і якая
патрабуецца сёння для стварэння
высокатэхналагічнай інавацыйнай
дзяржавы з дастаткова высокім еўрапейскім узроўнем зарплаты. Мы
часта ў якасці прыкладу ўзгадваем пра краіны Паўднёва-Усходняй
Азіі. Але трэба разумець, што свой
бізнэс, інавацыйную эканоміку яны
будавалі на нізкіх зарплатах, якія не
перавышалі 50 долараў. А мы ставім
задачу — 1 тысяча долараў ужо да
2015 года. На гэта адназначна неабходна стварэнне эфектыўнай мадэлі
дзяржаўна-прыватнага партнёрства.
Гэта значыць, дзяржава павінна
стварыць умовы для бізнэсу, а бізнэс павінен падтрымаць дзяржаву ў
яе амбіцыйных планах. Вось, у прынцыпе, мэта Дырэктывы. Больш за
тое, некаторыя палажэнні дакумента
не з'яўляюцца навацыяй. Возьмем,
напрыклад, тарыфную сетку аплаты
працы. Ёсць шэраг нарматыўных ак-

таў Мінпрацы, згодна з якім тарыфная сетка не з'яўляецца абавязковай
для прадпрыемстваў недзяржаўнага сектару эканомікі — яна носіць
рэкамендацыйны характар. Тое ж
самае можна сказаць пра лібералізацыю, пра прыцягненне стратэгічных інвестыцый. Усё гэта ёсць. Таму
Дырэктыву трэба разглядаць як глабальную дэкларацыю дзяржавы на
стварэнне ўзаемавыгадных умоў з
бізнэсам. Дзяржава заклікае бізнэс
да партнёрства.
— Дырэктыва, па-першае, — гэта
палітычны дакумент, — кажа эксперт нашай газеты, дэкан эканамічнага факультэта БДУ, прафесар Міхаіл КАВАЛЁЎ. — Яго неабходна будзе ў бліжэйшы час пакласці
на мову нарматываў, патрабаванняў
і г.д. Але галоўнае, што палітычна
ён істотна карэктуе эканамічны курс
нашай краіны і паказвае, што ў гэтай
пяцігодцы ў рэспубліцы будзе надавацца самая сур'ёзная ўвага прыватнаму бізнэсу, каб паралельна з
дзяржаўным сектарам узнік дзесьці
за дзве пяцігодкі такі ж па памерах
прыватны сектар. І гэта, зразумела,
вельмі добры напрамак.
Па-другое, важна, што ўжо нават у рамачнай Дырэк тыве ёсць
і некаторыя зусім канкрэтныя рэкамендацыі, накшталт далейшага
спра шчэн ня па дат ка аб кла дан ня
для малога бізнэсу, мікрапрадпрыемстваў, патрабаванні пераходу на
міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці, патрабаванні
істотнага спрашчэння аплаты працы і фактычнай адмовы ад адзінай

тарыфнай сеткі, асабліва ў прыватным бізнэсе.
Па-трэцяе, мне, як прадстаўніку сістэмы адукацыі, прыемна, што
былі дадзены дакладныя рэкамендацыі па стварэнні нацыянальнай
сістэмы дзелавой адукацыі. Складанай часткай гэтага павінен быць
абавязковы ўвод у школе курса
эканомікі і прадпрымальніцтва, таму што ў большасці развітых краін
свету прадпрымальніцтву вучаць са
школьнай парты, вучаць фінансавай
і эканамічнай граматнасці літаральна з 5-6 класаў. І даўно наспела неабходнасць вылучыць асобна такі
курс і навучаць школьнікаў. У ВНУ
мы эканоміцы быццам бы вучым
усіх — і фізікаў, і лірыкаў. Але вучым
сёння, у асноўным, нейкім тэарэтычным абстракцыям. А ўяўляецца, калі
правільна разумець дух Дырэктывы,
вучыць мы павінны так, каб кожны
выпускнік ВНУ мог адкрыць уласную справу, стварыць інавацыйную
фірму і кваліфікавана ёй кіраваць.
Гэта запатрабуе змен у выкладанні
эканомікі для неэканамістаў.
Па-чац вёр тае, бы лі да дзе ны
вельмі істотныя рэкамендацыі па
кантрольна-рэвізійнай дзейнасці,
па больш памяркоўных адносінах да
нязначных парушэнняў. Зразумела,
што падатковае заканадаўства ў любой краіне свету дастаткова складанае, заблытанае. Мы яго будзем
спрашчаць, Дырэктыва патрабуе
гэтага. За ненаўмысныя парушэнні
бухгалтарскага ўліку, парадку платы
падаткаў павінны быць не карныя
меры, якімі яны былі раней. І пра гэта дакладна сказана ў дакуменце.
Нарэшце, у дакуменце былі вылучаны сапраўды істотныя напрамкі
ў змяненні механізмаў цэнаўтварэння
і канкурэнцыі. Зразумела, што з ростам цэн можна змагацца рыначнымі
метадамі толькі тады, калі ў краіне
будзе арганізавана канкурэнцыя
ўсюды, пачынаючы з маленькіх рынкаў і заканчваючы вялікімі супермаркетамі. Гэта для нас няпростая і новая справа. І ў Дырэктыве дакладна
ўказана, што ёй неабходна надаваць
вялікую ўвагу. Таму, мяркую, Дырэктыва паслужыць вельмі добрым

сігналам для замежных інвестараў.
Яна паказвае нашы напрамкі на наступную пяцігодку, што мы сапраўды
ўсур'ёз маем намер стаць новым еўрапейскім Сінгапурам. Таксама яна
будзе стымуляваць нацыянальны
капітал займацца ўласнай справай.
Да таго ж мы ведаем, што ў нашай
краіне ўказы ці дырэктывы кіраўніка
дзяржавы выконваюцца...
Пад Дырэктыву неабходна мяняць і структуру кіравання эканомікай
краіны. Некаторыя міністэрствы, якія
аджылі, канцэрны павінны быць ліквідаваны, а замест іх з'явяцца дзяржаўныя холдынгі. Дакумент у значнай ступені паказвае, што дзяржава
павінна рэгуляваць рынкі, а рынкі
будуць рэгуляваць прадпрыемствы.
Ён паказвае, што нельга стрыгчы ўсіх
пад адзін грэбень — аднолькава падыходзіць да прадпрыемстваў, якія
належаць дзяржаве (там дзяржава,
сапраўды, як уласнік, можа і патрабаваць дадатковай справаздачнасці,
дадаткова ўмешвацца ў якойсьці ступені ў гаспадарчыя рашэнні), і прыватных прадпрыемстваў. Апошнія на
тое і ёсць прыватныя, каб дзяржава
напрамую не ўмешвалася ў іх дзейнасць, а толькі ўскосна, рэгулюючы
рынкі і канкурэнцыю.
— На Усебеларускім сходзе
Прэзідэнт адзначаў, што нельга
задавальняцца тым патэнцыялам,
які быў: ён ужо вычарпаны — неабходна будаваць новую эканоміку, ствараць новыя тэхналогіі...
— У мяне няма сумненняў, што
новы эканамічны штаб пад кіраўніцтвам вучонага-эканаміста (дарэчы,
у нашай краіне ўпершыню прэм'ерміністрам стаў член-карэспандэнт
НАН, ён, я ўпэўнены, у бліжэйшы
час стане і акадэмікам) надасць
сапраўды новы імпульс нашаму
эканамічнаму развіццю. Мы вельмі нядрэнна выціснулі з той эканомікі, якая краіне дасталася пасля
перабудовы, максімум магчымага
за тры папярэднія пяцігодкі. Тры наступныя пяцігодкі мы ўжо павінны
кіраваць эканомікай па-новаму. І не
столькі выціскаць з існуючых прадпрыемстваў, колькі ствараць новыя
прыватныя прадпрыемствы.

Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 02.11.2010.
Аукцион состоится 14.01.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 13.01.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
СООБЩАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ
С РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА
СОЗЫВАЕТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
Дата проведения Общего собрания акционеров:
14 января 2011 года.
Адрес проведения Общего собрания акционеров:
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.
Повестка дня
1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
2. О признании утратившими силу отдельных решений Общего
собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании, – 5 января 2011 года.
Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня по месту нахождения Правления ОАО «Белагропромбанк»: г. Минск, проспект Жукова, 3.
Для получения бюллетеней для заочного голосования просим
обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его филиалы, отделения
по месту нахождения акционеров.
Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 12 января 2011 года.
С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белагропромбанк» после 23 января 2011 года.
Телефоны для справок: 8(017) 229 64 54, 229 64 59.
Телефон Контакт-Центра Банка – 136
8.00–20.00 – рабочие дни, 8.00–18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), Velcom, MTC) –
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.
www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY
Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению Минского райпо (продавец)
проводит очередной открытый аукцион по продаже объектов
недвижимого имущества:
Лот № 1: здание магазина, об. пл. 128,5 кв.м, Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Закружка.
Начальная цена с НДС – 79 680 000 бел.рублей
(снижена на 20 %).
Лот № 2: здание магазина, об.пл. 94,2 кв.м, Минский р-н, Самохваловичский с/с, д. Углы.
Начальная цена с НДС – 47 040 000 бел. руб.
(снижена на 30 %).
Лот № 3: здание магазина, об. пл. 94,1 кв.м, Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Дубинки.
Начальная цена с НДС – 44 520 000 бел. рублей
(снижена на 30 %).
Лот № 4: здание магазина «Хозтовары», об. пл. 187,0 кв.м, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Ждановичи.
Начальная цена с НДС – 218 880 000 бел. руб.
(снижена на 20 %).
Задаток 10 % от начальной цены.
Подробное извещение о проведении аукциона опубликовано
в газете «Звязда» от 07.10.2010.
Аукцион состоится 25.01.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 24.01.2011 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

