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Бе ла русь пра па ноў вае Іра ну ад на віць ра ней шы вы со кі 
ўзро вень уза е ма дзе ян ня, у тым лі ку ганд лё ва-эка на міч на га 
і ін вес ты цый на га.

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы 
са стар шы нёй схо ду іс лам ска га са ве та Іс лам скай Рэс пуб лі кі 
Іран Алі Ла ры джа ні.

«Іран мы заў сё ды раз гля да лі як перс пек тыў на га парт нё ра 
для су пра цоў ніц тва. Больш за тое, у нас бы лі і ёсць вель мі цес-
ныя сяб роў скія ад но сі ны», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён да даў, 
што Бе ла русь і Іран да сяг ну лі пэў ных вы ні каў у эка на міч най 
сфе ры, ва ўза ем ным та ва ра аба ро це.

Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу на зні-
жэн ні ўзроў ню кан так таў, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Ён лі чыць, што 
ёсць ас но ва для вы ха ду ўза е ма дзе ян ня на са мы вы со кі ўзро вень 
з улі кам іс ну ю ча га вя лі ка га во пы ту двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва. 
«Лі чу, што ня ма не аб ход нас ці га ва рыць пра на шы маг чы мас ці, 
— за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы. — Вы доб ра ве да е це Бе ла русь, 
мы — Іран. Маг чы мас ці і ў нас, і ў вас ка ла саль ныя».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Бе ла русь за ці каў ле на 
ў іран скіх ін вес ты цы ях. «Ха це ла ся б, каб тут бы ло больш ру ху, 
каб вы ў цэнт ры Еў ро пы дэ ман стра ва лі ўсім, што Іран ёсць, 
ён не прос та жы вы, ён бу дзе доў га жыць і на злосць на шым 
во ра гам бу дзе квіт нець». Ак цэн ту ю чы ўва гу на важ нас ці бе ла-
рус ка-іран скіх пра ек таў, якія ажыц цяў ля юц ца ў Бе ла ру сі, у тым 
лі ку ін вес ты цый ных, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: «Гэ та 
вы гад ныя пра ек ты, і яны аку пяц ца».

НА ПРА ЦА ВА НЫ ВО ПЫТ 
І НО ВАЯ АТ МАС ФЕ РА

АБ' ЯЎ ЛЕ НЫ КОН КУРС 
«ЛЕП ШЫЯ ТА ВА РЫ РЭС ПУБ ЛІ КІ 

БЕ ЛА РУСЬ НА РЫН КУ
 РА СІЙ СКАЙ ФЕ ДЭ РА ЦЫІ»

Чар го вы, ча тыр нац ца ты, кон курс «Леп шыя 
та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь на рын ку Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі» ар га ні зу ец ца з мэ тай па вы шэн ня кан-
ку рэн та здоль нас ці бе ла рус кай пра дук цыі, ства-
рэн ня добрай рэ пу та цыі бе ла рус кіх та ва раў на 
ра сій скім рын ку.

Кон курс пра во дзіц ца ў рам ках Са юз най дзяр жа вы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі, Пра гра мы 
«100 леп шых та ва раў Ра сіі» з 2001 го да. Удзель ні чаць 
у ім мо гуць юры дыч ныя асо бы, не за леж на ад фор маў 
улас нас ці, і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, за рэ гіст-
ра ва ныя ва ўста ноў ле ным па рад ку.

Вы лу чэн не пра дук цыі пра во дзіц ца па на ступ ных на-
мі на цы ях: хар чо выя та ва ры, пра мыс ло выя та ва ры для 
на сель ніц тва, вы ра бы на род ных і мас тац кіх про мыс лаў, 
пра дук цыя вы твор ча-тэх ніч на га пры зна чэн ня, па слу гі.

Усе та ва ры пры ма юц ца да раз гля ду пры ўмо ве іх 
па стаў кі ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю на пра ця гу не ме ней 
за адзін го д.

Ар га ні за цыі, якія жа да юць удзель ні чаць у кон кур се, 
па да юць да 15 лі пе ня 2014 го да за яў ку і кам плект да-
ку мен таў у сак ра та ры ят Ка мі сіі па пад вя дзен ні вы ні каў 
кон кур су, што сфар мі ра ва ны пры Дзярж стан дар це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ар га ні за цыі, та ва ры якіх уда сто е ны зван ня лаў рэ а-
та кон кур су, уз на га родж ва юц ца дып ло мам і атрым лі-
ва юць пра ва раз мя шчэн ня зна ка (ла га ты па) кон кур су 
на та ва ры і яго ўпа коў цы, эты кет цы (яр лы ку), а так-
са ма вы ка ры стан ня яго ў да ку мен та цыі і рэ клам ных 
ма тэ ры я лах.

Звест кі аб та ва рах-лаў рэ а тах і іх вы твор цах раз мя-
шча юц ца на сай це Дзярж стан дар ту і Пра гра мы «100 
леп шых та ва раў Ра сіі», а так са ма ў ка та ло гу Пра гра-
мы «100 леп шых та ва раў Ра сіі», які рас сы ла ец ца ў 
ор га ны дзяр жаў на га кі ра ван ня Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
ін шыя за ці каў ле ныя ар га ні за цыі.

Пад ра бяз ная ін фар ма цыя аб кон кур се раз ме шча на 
на ін тэр нэт-сай це Дзярж стан дар ту (www.gоsstаndаrt.
gоv.bу/Кон кур сы в области ка чест ва).

Свят ла на БУСЬ КО.

Ал ка га лізм не здар ма на зы ва юць са-
цы яль ным за хвор ван нем: лю дзі вы ка-
рыс тоў ва юць спірт ное ў якас ці ўні вер-
саль на га ан ты дэ прэ сан ту і за паў няль-
ні ка ма раль най пус та ты. Па ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, у Бе ла ру сі 
на яго хва рэ юць (толь кі па афі цый най 
ста тыс ты цы) 170 ты сяч ча ла век, а яшчэ 
пры клад на па ло ва ад гэ тай коль кас ці 
ста іць на пра фі лак тыч ным улі ку. Уво гу ле 
ж атрым лі ва ец ца, зло ўжы ва юць ал ка го-
лем 250 ты сяч ча ла век — на сель ніц тва 
вя лі ка га го ра да.

Спо са баў ля чыць хва ро бу шмат. Адзін з 
іх — гэ та збор ко ліш ніх са бу тэль ні каў не для 
та го, каб у чар го вы раз «скі нуц ца на тра іх», 
а па дзя ліц ца сі ла мі і ўлас ным во пы там. Та-
кой так ты кі пры трым лі ва ец ца та ва рыст ва 
ана нім ных ал ка го лі каў, су пра цоў ні кі Офі са 
яко га зга дзі лі ся па гу та рыць з ка рэс пан дэн-
там «Звяз ды». Па вя до мых пры чы нах іх ім ё-
ны не на зы ва юц ца.

ХТО ТА КІЯ АНА НІМ НЫЯ АЛ КА ГО ЛІ КІ?
«Гэ та цал кам доб ра ахвотнае су свет нае 

та ва рыст ва, якое аб' яд ноў вае муж чын і жан-
чын роз ных уз рос таў, са цы яль на га ста ту су, 
уз роў ню аду ка цыі, якія збі ра юц ца для та го, 
каб па ста ян на пад трым лі ваць стан цвя ро-
зас ці. Жа дан не кі нуць піць і ёсць га лоў ная 
ўмо ва член ства. Удзель ні кі та ва рыст ва не 
пла цяць якіх-не будзь уз но саў. Мы не атрым-
лі ва ем гра шо вай і рэ ча вай да па мо гі з-за 
мя жы, не бя ром ах вя ра ван няў ад лю дзей, 
якія не ўва хо дзяць у та ва рыст ва. Усё фі нан-
са ван не ад бы ва ец ца вы ключ на на доб ра ах-
вот най асно ве, гро шы ах вя ру юць удзель-
ні кі. Мэ та на шай дзей нас ці — за ста вац ца 
цвя ро зы мі і да па ма гаць ін шым ал ка го лі кам 
зай мець зда ро вы цвя ро зы лад жыц ця. Мы 

не ад но сім ся да якіхсь ці рэ лі гій ных ар га ні-
за цый, па лі тыч ных гру по вак...

Ме ха нізм на ша га функ цы я на ван ня прос-
ты. Та ва рыст ва ў кож най кра і не скла да ец ца 
з асоб ных груп. Між ін шым, іх у све це на ліч-
ва ец ца ка ля 125 ты сяч — а гэ та 2-3 міль ё ны 
ча ла век. Дак лад най ліч бы на зваць нель га, 
бо гэ тая ста тыс ты ка не вя дзец ца на ўмыс на. 
Коль касць лю дзей у гру пе, якія збі ра юц ца 
для та го, каб па дзя ліц ца во пы там, так са ма 
жорст ка не рэг ла мен ту ец ца. Га лоў нае, каб 
іх бы ло мі ні мум два. У Бе ла ру сі ж пра цу юць 
70 груп ана нім ных ал ка го лі каў, з іх толь кі 
ў Мін ску — 24. Пры хо дзі лі да нас і юна кі, і 
лю дзі ва ўзрос це за 60».

ЯК ЧЛЕ НЫ ТА ВА РЫСТ ВА 
ДА ПА МА ГА ЮЦЬ АД НО АД НА МУ?

«Га лоў нае, каб ча ла век пе ра адо леў страх 
і ска заў са бе: «Так, я за леж ны ад ал ка го лю. 
Але не ха чу больш піць — да па ма жы це мне 
вы лез ці з гэ тай баг ны». Бо га лоў ныя прын-
цы пы на шай пра цы, акра мя ана нім нас ці, — 
гэ та шчы расць і доб ра сум лен насць не толь кі 
пе рад людзь мі на во кал, але і пе рад са мім 
са бой. Зра зу ме ла, што пра гра ма та ва рыст-
ва ана нім ных ал ка го лі каў пра ду гледж вае 
стап ра цэнт нае ад маў лен не ад вы піў кі. Цвя-
ро засць да ся га ец ца на асно ве пра гра мы дзе-
ян няў «Два нац цаць кро каў». На кі ра ва на яна 
не толь кі на куль ты ва цыю ў свя до мас ці та кіх 
ма раль ных якас цяў, як ад каз насць, сум лен-
насць, дыс цып лі на ва насць, ка рыс насць, але 
і на «ін вен та ры за цыю» эта паў свай го жыц ця. 
Да ся га ец ца гэ та тым, што адзін ал ка го лік 
не па срэд на гу та рыць з дру гім.

Чле ны та ва рыст ва рэ гу ляр на збі ра юц-
ца на су стрэ чах, якія бы ва юць за кры ты мі і 
ад кры ты мі. У пер шых мо гуць удзель ні чаць 
толь кі тыя лю дзі, якія па ку ту юць на за леж-

насць ад ал ка го лю. На ад кры тыя су стрэ чы 
мо гуць пры хо дзіць і тыя, хто хо ча пе ра няць 
во пыт ана нім ных ал ка го лі каў у да сяг нен ні 
цвя ро зас ці. Ана нім насць — ба дай што га-
лоў ны і важ ней шы кры тэ рый аба ро ны для 
на віч ка. У яго тут не спы та юць паш парт ных 
да ных, не па ста вяць на ўлік у нар ка ла гіч ным 
ад дзя лен ні, не за рэ гіст ру юць, не па ве да-
мяць на пра цу».

ЯК ВЫ ГЛЯ ДА ЮЦЬ СТА СУН КІ АНА НІМ НЫХ 
АЛ КА ГО ЛІ КАЎ З РАЗ НА СТАЙ НЫ МІ 
ГРА МАД СКІ МІ СТРУК ТУ РА МІ?

«Мы не ўва хо дзім у іх склад, ха ця з імі 
су пра цоў ні ча ем. Мы не зай ма ем ся па ста-
ноў кай ды яг на заў, але пры гэ тым у нас на-
ла джа ны доб рыя кан так ты з ме ды цын скі мі 
ра бот ні ка мі. На прык лад, гэ та пра яў ля ец ца 
та ды, ка лі ста іць пы тан не аб не аб ход нас ці 
шпі та лі за цыі ча ла ве ка. Ак тыў на су пра цоў-
ні ча ем з Дэ парт амен там па вы ка нан ні па ка-
ран няў МУС Бе ла ру сі — на вед ва ем ля чэб-
на-пра цоў ныя пра фі лак то рыі і па праў чыя 
ўста но вы ад кры та га ты пу — так зва ныя 
«хі міі». Ідуць нам на су страч і ад мі ніст ра цыі 
не ка то рых ра ё наў, дзе сі ту а цыя з ал ка го лем 
прос та ка та стра фіч ная».

ЧА ГО НЕ РО БІЦЬ ТА ВА РЫСТ ВА?
«Мы не за хоў ва ем які ясь ці за пі сы аб 

на шых удзель ні ках і не зай ма ем ся іх уцяг-
нен нем у на шы ра ды. Ні я ка га кант ро лю за 
на шы мі чле на мі не вя дзец ца. Мы не ста вім 
ды яг на заў і не пры ма ем ні я кай апла ты за 
свае па слу гі. Час та нас блы та юць з ар га ні-
за цы я мі са цы яль на га кі рун ку. Але мы не за-
бяс печ ва ем лю дзей жыл лём, хар ча ван нем, 
адзен нем, пра цай, гра шы ма...»

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Учо ра ў На цы я наль най біб лі я тэ-
цы ад бы ла ся цы ры мо нія ўзна га ро-
джан ня пе ра мож цаў кон кур су на су-
іс кан не Прэ міі ўра да за да сяг нен ні ў 
га лі не якас ці. За 15 га доў лаў рэ а та мі 
ста лі 189 ар га ні за цый і прад пры ем-
стваў, па ве да міў пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі-
мір СЯ МАШ КА. Сё ле та дып ло мы 
атры ма лі 13 прад пры ем стваў, якія 
ўпер шы ню ста лі лаў рэ а та мі прэ міі, 
6 ар га ні за цый — паў тор на, а дзве 
— уда сто е ны зван ня дып ла ман та. 
«Яны кры ху не да цяг ну лі, каб стаць 
лаў рэ а та мі, але мы па лі чы лі па трэб-
ным іх так са ма ад зна чыць», — пад-
крэс ліў пер шы ві цэ-прэм' ер.

Па ляп шэн не якас ці ай чын най пра-
дук цыі і па слуг з'яў ля ец ца ад ным з эле-
мен таў дзяр жаў най эка на міч най па-
лі ты кі. Ула дзі мір Ся маш ка ўпэў не ны, 
што ганд ля ваць на су свет ным рын ку 
ця пер мож на толь кі са праў ды якас ным 
та ва рам. Тым больш што за апош нія 
10 га доў до ля пра мыс ло вай вы твор-
час ці Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся ў 2,3 ра за. 
Ка ля 65% ай чын на га пра дук ту пра да-
ец ца за мя жу. Та му сён ня ба раць ба за 
якасць ста ла па тра ба ван нем эка на міч-
на га жыц ця кра і ны.

У кон кур се тра ды цый на ўдзель ні-
ча юць пра мыс ло выя прад пры ем ствы, 
ар га ні за цыі сфе ры па слуг, аду ка цыі, 
транс парт най га лі ны, бу даў ніц тва і 
энер ге ты кі. Пры клад на па ло ва сё лет-
ніх лаў рэ а таў дзей ні чае ў сфе ры па-
слуг, якая мае для нас вель мі важ нае 
зна чэн не, бо яна пра цуе не толь кі на 
ка рысць на ро да, але і ства рае пэў ны 
экс парт ны па тэн цы ял. У гэ тым го дзе 
мы па він ны па ста віць на экс парт пра-
дук цыі і па слуг больш чым на 60 млрд 
до ла раў (на 9% больш за ле таш ні аб'-
ём).

Га во ра чы аб умо вах пра вя дзен ня 
кон кур су, Ула дзі мір Ся маш ка па ве да-
міў, што яны рас пра цоў ва лі ся з улі кам 
во пы ту пра вя дзен ня та кіх кон кур саў у 

кра і нах Еў ра са ю за. Кры тэ рыі ацэн кі 
ўдзель ні каў ад люст роў ва юць су свет-
ныя тэн дэн цыі. Гэ та ў пер шую чар гу 
ты чыц ца кан ку рэн та здоль нас ці та-
ва раў па ўсіх па ра мет рах. Уліч ваў ся 
агуль ны ўзро вень ар га ні за цыі вы-
твор час ці, дзе раз гля даў ся ў тым лі ку 
ас пект тэх ні кі бяс пе кі і пра мыс ло вай 
са ні та рыі. Акра мя та го, пры пад вя-
дзен ні вы ні каў кон кур су ўпор ра біў ся 
на на рошч ван не прад пры ем ства мі 
экс парт на га па тэн цы я лу. Пер шы ві цэ-
прэм' ер пад крэс ліў, што ў пе ры яд іна-
ва цый ай чын ная эка но мі ка па тра буе 
ўкла дан ня ў раз віц цё пра мыс ло вас ці 
і біз не су буй ных ін вес ты цый. Толь кі ў 
гэ тым вы пад ку ця пер мож на да сяг нуць 
не аб ход ных пос пе хаў пры пра соў ван ні 
бе ла рус кіх та ва раў і па слуг за ме жы 
кра і ны. Гэ та пра ца, на дум ку Ула дзі-
мі ра Ся маш кі, асаб лі ва ак ту аль ная ў 
су вя зі са ства рэн нем Мыт на га са ю за, 
ува хо джан нем Бе ла ру сі ў АЭП і тым, 
што Ра сія, якая з'яў ля ец ца асноў ным 
рын кам збы ту для нас, ста ла чле нам 
Су свет най ганд лё вай ар га ні за цыі.

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ-
та па стан дар ты за цыі Вік тар НА-
ЗА РАН КА па ве да міў, што пла ну ец ца 
пры цяг нуць да ўдзе лу ў та кім кон кур-

се прад пры ем ствы ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. Спра ва ў тым, што ўжо ця-
пер мно гія па доб ныя прад пры ем ствы 
дэ ман стру юць да стат ко ва вы со кія 
па каз чы кі якас ці і кан ку рэн цыі. Сён-
ня ка мі тэт імк нец ца ма ты ва ваць да 
ўдзе лу ў кон кур се боль шую коль касць 
прад пры ем стваў. «Га лоў нае, каб у кра-
і не бы ла не прос та вя лі кая коль касць 
па спя хо вых прад пры ем стваў, але каб 
уся пра мыс ло васць кра і ны зай ма ла ся 
пы тан ня мі якас ці. Та кую за да чу мы па-
він ны вы ра шыць паў сюд на, прак тыч на 
на лю бым пра мыс ло вым прад пры ем-
стве, пры ар га ні за цыі сфе ры па слуг, 
бу даў ніц тве і гэ так да лей», — лі чыць 
кі раў нік Дзярж стан дар та.

На цы ры мо ніі так са ма бы лі ад зна-
ча ны на груд ным зна кам «Лі дар якас ці» 
кі раў ні кі шэ ра гу прад пры ем стваў, якія 
да сяг ну лі най вы шэй шых вы ні каў у га-
лі не якас ці пра дук цыі (па слуг) і сіс тэм-
на га ме недж мен ту, уру ча ны дып ло мы 
пе ра мож цам кон кур саў «Леп шы ме не-
джар па якас ці» і «Леп шая дып лом ная 
і на ву ко ва-да след чая ра бо та сту дэн таў 
у га лі не ме недж мен ту і кант ро лю якас-
ці» 2013 го да.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Су праць за леж нас ціСу праць за леж нас ці  ��

ЭН ТУ ЗІ ЯС ТЫ-ЦВЯ РОЗ НІ КІ
У кра і не дзей ні ча юць 70 груп ана нім ных ал ка го лі каў

Леп шыя з леп шыхЛеп шыя з леп шых  ��

ПА ВЕ ЛІ ЧЭН НЕ ЭКС ПАР ТУ 
ЗА КОШТ ЯКАС ЦІ

Уз на га ро джа ны пе ра мож цы кон кур су на су іс кан не Прэ міі ўра да Уз на га ро джа ны пе ра мож цы кон кур су на су іс кан не Прэ міі ўра да 
за да сяг нен ні ў га лі не якас ці 2013 го даза да сяг нен ні ў га лі не якас ці 2013 го да

НЕ ГОРШ, ЧЫМ У АТЭ ЛЯХ
Фе дэ ра цыя праф са юзаў га то ва раз мяс ціць ка ля 1 ты ся-

чы гас цей і ўдзель ні каў чэм пі я на ту све ту па ха кеі на ба зах 
ва кол Мін ска. Аб гэ тым Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
да ла жыў стар шы ня ФПБ Ле а нід КО ЗІК.

Ле а нід Ко зік па ве да міў, што ФПБ вы ка на ла да ру чэн не Прэ зі-
дэн та і пад рых та ва ла свае ба зы ў на ва кол лі Мін ска для пры няц-
ця гас цей чэм пі я на ту. Тут змо гуць раз мяс ціц ца ка ля 1 ты ся чы 
ча ла век. Па сло вах стар шы ні Фе дэ ра цыі праф са юзаў, гэ тыя 
аб' ек ты па на бо ры па слуг, якія пра да стаў ля юц ца, прак тыч на 
ні чым не ад роз ні ва юц ца ад су час ных гас ці ніц. Гос ці і ўдзель ні кі 
ЧС, якія бу дуць пра жы ваць у са на то ры ях, змо гуць пры жа дан ні 
атры маць да дат ко вае ля чэн не, як і ін шыя па ста яль цы.

Прэ зі дэнт па дзя ка ваў праф са юзам «за спа кой ную, ці хую, не-
на вяз лі вую ра бо ту па ар га ні за цыі вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў», а так са ма па пра сіў да ла жыць аб сі ту а цыі ў праф са-
юз ным ру ху, праб лем ных пы тан нях, на якія не аб ход на звяр нуць 
ува гу. Стар шы ня ФПБ ад зна чыў, што сі ту а цыя ў цэ лым нар маль-
ная. У кра і не пра цу юць 23 ты ся чы праф са юз ных ар га ні за цый, 
якія ве да юць на строй лю дзей, іх праб ле мы і па жа дан ні.

Раз мо ва так са ма іш ла аб са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні, 
дзі ця чым азда раў лен ні. Як да ла жыў Ле а нід Ко зік, у са на то ры ях 
ка ля па ло вы ад па чы валь ні каў — гэ та за меж ныя гра ма дзя не, 
перш за ўсё з Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якія за да во ле ны як умо ва мі, 
так і ме ды цын скім аб слу гоў ван нем. Па вод ле яго слоў, бе ла-
рус кія са на то рыі за гру жа ны на 100% круг лы год. Што ты чыц ца 
дзі ця ча га азда раў лен ня, то пла ну ец ца, што сё ле та ў дзі ця чых 
ла ге рах ад пач нуць 345 ты сяч дзя цей. Кошт пу цёў кі для баць коў 
не пе ра вы сіць 10% ад яе агуль на га кош ту. ФПБ вы дзе лі ла срод-
кі для кож най воб лас ці, якія бу дуць на кі ра ва ны на па тан нен не 
пу цё вак для дзя цей са шмат дзет ных, ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.
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