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Аб гэтым прэм'ер-міністр заявіў учора ў Светлагорску на нарадзе,
што праходзіла на базе РУП «СВА «Хімвалакно». На ёй разглядаліся
перспектывы развіцця беларускіх прадпрыемстваў, якія выпускаюць хімічныя валокны, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Цяпер у структуры інвестыцыйнага партфеля рэспублікі пераважаюць
аб'екты не толькі вытворчага прызначэння, але і сацыяльныя. «Але ёсць
рэчы, якія можна адкласці на пасля. Разам з тым інвестыцыі ў машыны,
абсталяванне, што вызначае наша далейшае развіццё, неабходна павялічваць», — падкрэсліў прэм'ер-міністр. «Інвестыцыі — гэта тое, што будзе
працаваць на заўтра, што дасць дадатковую вартасць», — дадаў ён.
Міхаіл Мясніковіч лічыць, што ў гэтым пяцігоддзі неабходна ўдзяліць
больш увагі хімічнай прамысловасці, а таксама біялагічнай і фармацэўтычнай. Зрабіць гэта трэба для таго, каб забяспечыць выкананне паказчыкаў
сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, зацверджаных на ІV Усебеларускім народным сходзе. Ён нагадаў, што ВУП Беларусі за 2011—2015 гады
павінен павялічыцца ў 1,62-1,68 раза. «Але гэта не значыць, што ўсе галіны
могуць прыбавіць аднолькава. Мы павінны больш увагі ўдзяліць хімічнай,
біялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасцям. Астатнія галіны рост больш
як у 1,6 раза зрабіць не змогуць», — сказаў Міхаіл Мясніковіч.
Пры гэтым ён дадаў, што хімічная прамысловасць у Беларусі недабудавана яшчэ з часоў Савецкага Саюза. «Нам не хапіла сіл і ў рамках
СССР, і ў наступныя гады, а трэба было выходзіць на продаж гатовых
вырабаў, а не гандляваць паўфабрыкатамі і сыравінай. Для гэтага былі
ўсе падставы», — падкрэсліў прэм'ер-міністр. Напрыклад, нават цяпер,
нягледзячы на тое, што плануецца выйсці на больш глыбокую перапрацоўку нафты, усё роўна большая доля прадуктаў, якія выпускаюцца,
— гэта паліўная сыравіна. А трэба ісці на экспарт прадукцыі з больш
высокай дабаўленай вартасцю.
«Вядома, мы нарасцілі аб'ёмы вытворчасці за гэты час. Сёння і аб'ёмы не тыя, і прадукцыя не тая. Але і патрабаванні ў свеце зусім іншыя,
а ў нас адкрытая эканоміка, і гэта значыць сур'ёзная канкурэнцыя. Але
тое, што мы вырабляем і прадаём на экспарт, — таксама не тое. Мы
прадаём паўфабрыкаты ў іншыя краіны для таго, каб там з іх зрабілі
тавар з больш высокай дабаўленай вартасцю, які ў канчатковым выніку
з'яўляецца на нашым рынку», — адзначыў Міхаіл Мясніковіч і дадаў, што
гэту праблему неабходна вырашыць у бліжэйшы час.
«У планах урада — «наваліцца» на хімічную прамысловасць, дабудаваць яе, узняць да сусветнага ўзроўню», — сказаў прэм'ер-міністр. Іншыя
краіны гэта таксама робяць. Паводле слоў Міхаіла Мясніковіча, тое, што
сёння з'яўляецца прадметам экспарту, заўтра ўжо можа быць не запатрабавана, і тады ў беларускіх прадпрыемстваў не будзе перспектыў.
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Лельчыцкі торт
на стары
Новы
год!

У АЎСТРАЛІІ З'ЯВІЎСЯ
«ГОРАД-ЗДАНЬ»

Прэзідэнт Беларусі ўказам ад 11 студзеня вызваліў генерал-маёра
Ігара Азаронка ад пасады камандуючага Ваенна-паветранымі сіламі і
войскамі проціпаветранай абароны Узброеных Сіл.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Грошы

ДОЛАРУ
ПРАДКАЗВАЮЦЬ
РАДАСНЫЯ
ПЕРСПЕКТЫВЫ?

У

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Жыхары горада Лельчыцы
рыхтуюцца да сустрэчы старога
Новага года.

МІЛІЦЫЯ
ПРАВЕРЫЦЬ НАЧНЫЯ
ДЫСКАТЭКІ

У

гэтыя выхадныя міліцыя
праверыць культурна-забаўляльныя ўстановы Мінскай
вобласці ўсіх формаў уласнасці і дыскатэк.
Паводле звестак УУС Мінаблвыканкама, звязана гэта, у першую чаргу, з тым, што з 12 студзеня ўступае ў законную сілу Закон
Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада мінулага года «Аб унясенні
дапаўненняў і змяненняў у кодэкс
Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях». Законам у кодэкс уведзены артыкул
17.12, згодна з якім уладальнікаў
начных дыскатэк і клубаў могуць
аштрафаваць, калі ў гэтых забаўляльных установах пасля дзесяці
гадзін вечара будуць знаходзіцца
непаўналетнія. Памеры штрафу
могуць складаць ад 10 да 50 базавых велічынь.
Ігар ГРЫШЫН.

небяспечную вышыню палёту. Тэхнічна пераставіць
ціск датчыка мог або капітан паветранага судна, або
штурман, аднак з якой мэтай гэта магло быць зроблена, невядома, адзначылі ў камітэце. У Польшчы з
высновамі МАК схільныя не згаджацца — пасля апублікавання даклада сваё негатыўнае да яго стаўленне
выказалі некаторыя сваякі загінулых і іх адвакаты.

У шэрагу штатаў ЗША зафіксаваны рэзкі скачок продажу агнястрэльнай зброі. Пра гэта сведчаць звесткі ФБР.
Так, найбольшы рост продажу зброі зарэгістраваны ў штаце Агаё. Па падліках ФБР, там за 10 студзеня было прададзена на 65 % больш зброі, чым за той
жа дзень у 2010 годзе. Павялічыўся продаж зброі і ў
штатах Ілінойс (38 %), Нью-Ёрк (16 %) і Каліфорнія
(16 %). У цэлым па краіне патрэба ў агнястрэльнай
зброі ў панядзелак, 10 студзеня, вырасла на 5 %. У
ліку рэкардсменаў па росце аб'ёмаў продажу апынуўся штат Арызона, дзе 8 студзеня быў здзейснены
замах на кангрэсмена Габрыэль Гіфардс. Арызонскія
зброевыя крамы ў панядзелак прадалі на 60 % больш
зброі, чым за аналагічны
перыяд летась. Пры гэтым
асаблівай папулярнасцю ў
жыхароў штата карысталіся
паўаўтаматычныя пісталеты фірмы Glock (на фота),
менавіта з такога пісталета Джарэд Лі Лофнер параніў кангрэсмена і застрэліў шасцярых чалавек
у арызонскім горадзе Тусоне. Як вынік, эксперты
звязваюць узрослую папулярнасць зброі менавіта з
нападам на Габрыэль Гіфардс.

ПОЛЬСКІ ПРЭМ'ЕР СПЫНІЎ
АДПАЧЫНАК З-ЗА ДАКЛАДА МАК

У БАНДЭРЫ КАНЧАТКОВА
АДАБРАЛІ ЗВАННЕ ГЕРОЯ УКРАІНЫ

У ЗША РЭЗКА ВЫРАС ПРОДАЖ
ЗБРОІ

Указ прэзідэнта Украіны ад 20 студзеня 2010
года «Аб прысваенні Сцяпану Бандэру звання
Герой Украіны» рашэннем суда прызнаны несапраўдным, паведамляецца на сайце кіраўніка
дзяржавы.
Які менавіта суд адмяніў прэзідэнцкі ўказ, у паведамленні не сказана, аднак вядома, што 12 студзеня
адпаведную справу павінен быў разглядаць Вышэйшы
адміністрацыйны суд Украіны, рашэнні якога канчатковыя і абскарджанню не падлягаюць. Раней указ
пра ганаровае званне для Бандэры быў прызнаны
незаконным у судах ніжэйшых інстанцый. Рашэнне пра прысваенне
лідару Арганізацыі ўкраін скіх на цы я на ліс таў
звання Героя Украіны
было прынятае ранейшым прэзідэнтам краіны Віктарам Юшчанкам
у канцы тэрміна яго паўнамоцтваў.
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1 долар ЗША.............3 016,00
1 еўра ........................3 922,61
1 латвійскі лат .......... 5 611,16
1 літоўскі літ..............1 139,40

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ВЫЗВАЛІЎ
ГЕНЕРАЛ-МАЁРА ІГАРА АЗАРОНКА АД ПАСАДЫ
КАМАНДУЮЧАГА ВПС І ППА

Ігар ШЧУЧЭНКА

Цэнтр трэцяга па
велічыні горада Аўстра ліі, Брыс бе на,
цалкам затоплены.
Вада накрыла амаль
20 тысяч дамоў, затапленне пагражае
больш як 50 прыгарадным зонам.
Каментуючы становішча ў горадзе, у СМІ Брысбен назвалі «горадам-зданню», а адзін з мясцовых
жы ха роў у гу тар цы з BBC News па раў наў яго з
мес цам зды мак філь ма-ка та стро фы. Па сло вах
га ра джа ні на, Брыс бен цал кам раз бу ра ны, у затопленыя дамы папрос ту заплываюць змеі і іншая
жыўнасць. Большасць яго суседзяў эвакуявалася,
на месцы засталіся толькі тыя шчасліўчыкі, у якіх
дамы былі вышэй узроўню затаплення. Выхад з берагоў ракі Брысбен неўзабаве прывядзе да поўнага
затаплення больш як дзвюх тысяч дарог, а таксама частковага затаплення 12 тысяч дамоў. Цяпер
у горадзе не працуюць аў тобусы, служба вывазу
смецця, адключаны святлафоры. Як паведамляюць
улады, 12 чалавек загінула, зніклымі без вес так
лічацца 43 чалавекі. Стыхійнае бедства на паўночным усходзе Аўстраліі ў штаце Квіснленд было
выклікана праліўнымі даж джамі, якія не спыняліся
там некалькі тыдняў. Мяркуецца, што шкода ад яго
перавысіць шкоду ад паводкі 1974 года, якая да
цяперашняга часу лічылася самай разбуральнай
за гіс торыю штата.

Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск спыніў
адпачынак і вяртаецца ў
краіну ў сувязі з апубліка ван нем дак ла да Міждзяржаўнага авіяцыйнага
камітэта (МАК) з нагоды
крушэння самалёта прэзі дэн та Поль шчы Леха
Качыньскага. На 18 студзеня ў Польшчы запланавана спецыяльнае пасяджэнне камісіі Сойма па
абароне, прысвечанае дакладу МАК.
У дакладзе МАК, які быў прадстаўлены ў Маскве 12 студзеня, віна за катастрофу ўскладаецца на
экіпаж. На думку экспертаў, дзеянні экіпажа ў метэаўмовах, якія склаліся, былі няправільнымі; акрамя
таго, на іх ажыццяўляўся ціск з боку высокапастаўленых пасажыраў самалёта. МАК таксама высветліў,
што няправільнае рашэнне пра пасадку магло быць
прынятае экіпажам на падставе недакладных сведчанняў прыбораў — значэнні датчыкаў атмасфернага ціску былі рознымі, у сувязі з чым пілот выбраў

ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

1 чэшская крона .......... 160,95
1 польскі злоты ........1 025,45
1 расійскі рубель ........... 99,21
1 украінская грыўня .... 378,06

Курсы замежных валют
для безнаяўных разлікаў
Цэнтрабанк РФ

USD .......................30,3988
10 UAH ..................38,0651
1000 BYR ..............10,0725
EUR .......................39,5154

Сяргей РУТЭНКА:

«НЕКАТОРЫЯ БАЛЕЛЬШЧЫКІ
ЛІЧАЦЬ МЯНЕ ПРАДАЖНЫМ»
С

АМЫ дарагі гандбаліст
свету, якім беларус Сяргей Рутэнка стаў летам 2009,
калі перайшоў у іспанскую
«Барселону» (сума яго кантракта склала 1,2 мільёна еўра, а гадавая зарплата каля
240 тысяч еўра), нарэшце
можа вы сту паць за бе ларускую зборную. Падчас кароткага адпачынку ў клубе
спартсмен прыехаў у Мінск
на трэніровачны збор нацыянальнай каманды. На сустрэчы з журналістамі гандбаліст
расказаў пра стан спраў у камандзе, сваю кар'еру ў «Барселоне» і жыццё ў Іспаніі, а
таксама адкрыў некаторыя
сакрэты свайго кантракта.
— Сяргей, пачнём з таго, як вы зараз апынуліся
ў Беларусі?
— Зда ры лася на рэшце тое, чаго хацела на ша
фе дэ ра цыя. Я гэ та га такса ма ха цеў. Вось ця пер
уда ло ся вы ра шыць усе юры дыч ныя пы тан ні. І я
пры ехаў на збор нацы я наль най каман ды, каб патрэ ні ра вац ца ра зам з хлоп ца мі, а такса ма каб
пра вес ці ў Мін ску не вя лі кія ка ні кулы, якія да ла
«Бар се ло на».
— Як складваецца ваша кар'ера ў «Барселоне»?
— Ёсць як плюсы, так і мінусы. Мінусы — гэта
спартыўныя дасягненні. Але сезон яшчэ не скончаны.
Магчыма, удача не адвернецца ад нас у чэмпіянаце
Іспаніі. Пакуль мы лідзіруем.
— Што стала вырашальным момантам у прыняцці рашэння выступаць за зборную Беларусі?
— Я выступаў у складзе моладзевай зборнай Беларусі, але потым гуляў за нацыянальную каманду
Славеніі, таму, каб вярнуцца, я мусіў вытрымаць каранцін. А пасля знайшліся юрыдычныя тонкасці, якія
маглі трактавацца неадназначна... Іспанцы хацелі, каб
я выступаў за іх зборную. Але да маёй вялікай радасці,
усе гэтыя спрэчныя моманты ўдалося абысці.
— Не шкадуеце, што не дапамаглі нашай зборнай раней?
— Я выступаў за каманду Славеніі, бо мяне не
выклікалі ў зборную Беларусі. Мне трэба было дзесь-

Не захацела
спакойнай старасці
Жанчына працавала
начальнікам адной
столінскай установы і мела
доступ да грошай,
якія ёй не належалі.
Вы ка рыс таў шы служ бо выя
паўнамоцтвы, начальніца ўкрала
больш за 35 млн рублёў.
На маёмасць жанчыны, коштам
92 мільёны, накладзены арышт, а
яе саму затрымалі.
Дарэчы, да пенсіі затрыманая
недацягнула 1 год.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ці трэніравацца, падтрымліваць форму... Не застава ла ся ні чо га ін ша га, і я
прыняў такое рашэнне. Я
вельмі рады, што з прыходам Уладзіміра Канаплёва
(старшыня федэрацыі гандбола. — Аўт.) сітуацыя змянілася, усё стала на свае
месцы. Як толькі з'явіліся
намёкі вярнуцца, я адразу
пагадзіўся. Але і пра крокі,
якія я зрабіў у мінулым, я
не шкадую. Я не хаваў і тады, чаму я так зрабіў. Я ўсіх
хлопцаў у камандзе папярэдзіў, ніхто на мяне крыўды
не трымаў. Мне вельмі важна было не згубіць у гэтай
сітуацыі сяброў, блізкіх людзей, і яны мяне зразумелі.
— Наколькі сур'ёзна разглядалі запрашэнне ад
зборнай Іспаніі?
— Тую душэўную раўнавагу, якую я знайшоў тут,
нельга ацаніць у матэрыяльным выяўленні. Зразумела, у іспанцаў больш магчымасцяў, але апынуўшыся
нават у крыху горшых умовах, чым тыя, у якіх я трэніруюся там, я знайшоў значна больш. Пабыць некалькі
дзён побач з людзьмі, блізкімі па менталітэце — гэта
вельмі важна. Тым больш што цяпер у зборнай гуляе
мой родны брат.
— Летам 2009-га з аднаго іспанскага клуба,
«Сьюдад Рэале», вы перайшлі ў іншы, «Барселону». Як вядома, гэтыя каманды і іх заўзятары
з'яўляюцца заклятымі супернікамі. Як сустрэлі вас
балельшчыкі новай каманды?
— У гэтым плане маё сумлен не чыс тае. Я не
сам перайшоў, мяне прадалі. У клуба былі свае інтарэсы, і «Барселона» зрабіла прапанову, ад якой
«Сьюдад-Рэале» не змог адмовіцца. Для некаторых
балельшчыкаў я іх гулец. Для іншых я — «прадажны». Але калі пра цябе размаўляюць, значыць, ты
нечага варты.
— Як наладжаны ваш побыт у Іспаніі?
— За гэта вялікі дзякуй маёй жонцы. Яна ўсё імкнецца арганізаваць такім чынам, каб я мог займацца
сваёй прафесіяй. Магу сказаць, што мой
спартыўны рост пайшоў пасля вяселля.
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прыватнасці, галоўны стратэг кампаніі Вэлс Фарго (базіруецца ў Сан-Францыска) Нік Бененбрук, які займае верхні радок у
рэйтынгу валютных аналітыкаў агенцтва, прагназуе ўмацаванне
долара на 5 працэнтаў у пары з еўра ў 2011 годзе. Будзе ён умацоўвацца, лічаць апытаныя Bloomberg аналітыкі, і да японскай
іены, і да брытанскага фунта стэрлінгаў. Паводле іх меркавання,
паўплывае на гэта тое, што ўзнаўленне эканомікі ЗША будзе ісці больш хутка, чым у еўразоне, Японіі ці нават Вялікабрытаніі.
Магчыма, эксперты маюць рацыю, і гэты прагноз цалкам спраўдзіцца. Што, пагадзіцеся, стане шчодрым падарункам для ўсіх,
хто трымае свае зберажэнні ў валюце: сумнявацца пры выбары
СКВ для назапашання быццам бы не выпадае. Толькі падзеі на
валютных рынках далёка не заўсёды апраўдваюць выказаныя
аналітыкамі «надзеі», а таму не трэба асабліва разлічваць на
абсалютную дакладнасць апошніх.
— Рэкамендацыі арыентавацца на долар даюць рэйтынгавыя агенцтвы
ці транснацыянальныя банкі, штаб-кватэры якіх знаходзяцца ў тых жа Злучаных Штатах, — каментуе згаданы прагноз эканамістаў эксперт «Звязды», дэкан эканамічнага факультэта БДУ, прафесар Міхаіл КАВАЛЁЎ.
— Гэта значыць, магутнасць, сіла долара трымаюцца сёння на мінулым
аўтарытэце ЗША, на манаполіі гэтай краіны на фінансавую інфармацыю, на
манаполіі Злучаных Штатаў на рэзервовую валюту. Як толькі вера ў долар,
як рэзервовую валюту, хоць крыху пахіснецца, так ён і абваліцца, прычым
абваліцца вельмі істотна. Запланаваны эканамічны рост у ЗША
сапраўды будзе большы, чым у Еўропе, але трымаецца ён
на друкаванні ўсё новых і новых долараў.
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КАНСУЛЬТАЦЫІ НАКОНТ ПРЫЗЫВУ
НА ТЭРМІНОВУЮ СЛУЖБУ — ПА ТЭЛЕФОНЕ
або на прыёме ў раённым ваенным камісарыяце, паведамілі ў прэсслужбе Міністэрства абароны.
У ходзе правядзення чарговага прызыву грамадзян на тэрміновую ваенную службу Генеральным штабам Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь да
31 студзеня 2011 года наладжана правядзенне кансультацый. Інфармацыю, якая цікавіць грамадзян, можна атрымаць, патэлефанаваўшы па
нумарах 297 18 92 і 297 17 81 штодня, акрамя выхадных і святочных дзён,
з 15.00 да 17.00. Да 27 студзеня кансультацыі праводзяцца таксама па
чацвяргах з 15.00 да 17.00 у Дзяржаўнай культурна-забаўляльнай установе «Цэнтральны Дом афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
(вул. Чырвонаармейская, 3), кабінет № 14.
Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

ВАНДАЛЫ СУПРАЦЬ НАВАГОДНІХ
УПРЫГАЖЭННЯЎ
У Магілёве невядомыя зламалі ногі святлодыёднаму аленю.
Прадпрыемства «Магілёўгарсвятло» заявіла аб стратах, звязаных
з асвятленнем і ўпрыгажэннем абласнога цэнтра. Навагоднія гірлянды і іншыя святлодыёдныя ліхтары некаторыя грамадзяне спрабавалі
перанесці на ўласныя падворкі і ў кватэры. Апошнім пацярпеў алень
у кампазіцыі, усталяванай у цэнтры Магілёва насупраць галоўнай ёлкі. Святлодыёдныя ёлкі і жывёлы
вельмі радавалі магілёўцаў: усе
святы там было не праціснуцца
сярод аматараў святочных фотаздымкаў. Аднак знайшліся і тыя,
хто захацеў скрасці аднаго з бліскучых аленяў. А калі не атрымалася, дык зламалі яму дзве нагі.
У выніку спецыялістам прадпрыемства давялося нанова пераплятаць аленя, што каштавала не
толькі шмат часу, але і грошай
— каля 7 мільёнаў рублёў.
Ілона ІВАНОВА.
УНП 190000166

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

А

Паводле сцвярджэнняў лепшых
валютных аналітыкаў свету па версіі
агенцтва Bloomberg, амерыканская валюта
сёлета будзе самым выгадным аб'ектам
для інвестыцый
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№6
(26870)

Кошт 650 рублёў

Погляд
«ДЫРЭКТЫВА АЗНАЧАЕ,
ШТО ЎЛАДА І ПРАДПРЫМАЛЬНІКІ
РАЗАМ УСВЕДАМЛЯЮЦЬ
НАЯЎНАСЦЬ ПРАБЛЕМ
І ГАТОВЫЯ ІХ ВЫРАШАЦЬ»
апошні дзень 2010 года Прэзідэнт падпісаў Дырэктыву № 4
«Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні
дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь». Такога дакумента
беларускія прадпрымальнікі чакалі з красавіка 2010 года, калі
Прэзідэнт у сваім звароце да беларускага народа і Нацыянальнага сходу паабяцаў прыняць гэты дакумент. Яго стварэнне і
дапрацоўка цягнуліся ажно да самага канца 2010 года, і некаторыя прадстаўнікі бізнэс-супольнасці ў пэўныя моманты нават
выказвалі занепакоенасць ходам распрацоўкі дырэктывы. Але
ўсё-такі 31 снежня Дырэктыва № 4 была падпісаная, і прадпрымальнікі такім чынам атрымалі ў нейкім сэнсе падарунак пад Новы год. Сёння мы вырашылі пацікавіцца ў прадстаўнікоў вядучых
беларускіх бізнэс-саюзаў, ці задаволеныя дзелавыя колы самім
фактам прыняцця дырэктывы і яе зместам.
Аляксандр КАЛІНІН, старшыня ГА «Беларускі саюз прадпрымальнікаў»:
— Менавіта дзелавая супольнасць
ініцыявала прыняцце Дырэктывы № 4
як стратэгічнага дакумента, які б зарыентаваў усе нашы дзяржаўныя органы
на пэўную лінію развіцця эканомікі. Таму мы з вялікай увагай вывучалі тэкст
дырэктывы, знайшлі вельмі шмат нашых прапаноў і ацэньваем гэты дакумент вельмі станоўча, бо там сапраўды
дадзены стратэгічны напрамак развіцця эканомікі краіны, закладзены перадумовы для сур'ёзнай лібералізацыі
ўмоў эканамічнай дзейнасці. Усталяванне і абвяшчэнне канчатковай мэты
лібералізацыі — стварэння безбар'ернага дзелавога асяроддзя — не можа
ў бізнэсу выклікаць пытанняў, бо гэта
абсалютна правільная мэта. І калі мы
гэтага даб'ёмся, то мы ўвойдзем у 30-ку
краін у свеце з найлепшымі ўмовамі для вядзення бізнэсу.
— Якія, на ваш погляд, самыя важныя напрамкі ў Дырэктыве № 4?
— Вельмі важным з'яўляецца развіццё канкурэнцыі і мінімізацыя дзяржрэгулявання. Мы вельмі даўно дабіваліся свабоднага цэнаўтварэння — і вось
гэта ёсць у дырэктыве. Засталося толькі дачакацца пераліку сацыяльна значных тавараў і пераліку манапалістаў, бо тут пакуль
лозунг абвешчаны, але канкрэтнага дакумента няма.

СТУДЗЕНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР

КОММУНАЛЬНОЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛРЫБА»
в соответствии с решением Минского городского
исполнительного комитета от 29 декабря 2010 г. № 3354
СООБЩАЕТ О СВОЕЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ
в форме выделения из его состава коммунального дочернего
торгово-производственного унитарного предприятия «Нарочь».
Требования кредиторов принимаются по адресу:
г. Минск, ул. Радиальная, д. 56. Телефон для справок: 295 91 25.

ЖОДЗІНСКІЯ ШЧОДРЫКІ

Значкі часу
Жыхарка горада Горкі Магілёўскай вобласці Вера Аленіна падаравала мясцоваму
гіс то ры ка-эт на гра фіч на му
му зею ка лек цыю знач коў,
якую збірала разам з мужам
50 гадоў.
У 14 гадоў першыя значкі Веры падараваў брат. З тых часоў яе
апанавала хобі: з любых паездак
Аленіна везла дадому ў якасці сувеніраў значкі. Увогуле ўдалося сабраць 3 тысячы значкоў, якія цяпер
выстаўлены ў музеі.
Зразумела, у калекцыі шмат
савецкіх значкоў. Асобнае месца
прысвечана важным персонам —
Леніну, Гагарыну, Чайкоўскаму.
У якасці падзякі за свой падарунак
жанчына атрымала квіток, які дае ёй
пажыццёвае права бясплатна наведваць усе выставы ў Горацкім музеі.
Ілона ІВАНОВА.

Напярэдадні Каляд у Жодзінскім парку адпачынку створана кампазіцыя з ледзяных фігур.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

МІХАІЛ МЯСНІКОВІЧ ПАСТАВІЎ
ЗАДАЧУ АПТЫМІЗАВАЦЬ
СТРУКТУРУ ІНВЕСТЫЦЫЙ,
ЯКІЯ ПРЫЦЯГВАЮЦЦА Ў БЕЛАРУСЬ

