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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Бе ла рус кія бан кі ў сту-

дзе ні-лю тым ска ра ці лі аб'-
ём крэ ды та ван ня на бу даў-
ніц тва і на быц цё жыл ля на 
36,1% да Br1,34 трлн у су па-
стаў ных цэ нах у па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам 2013 
го да.

Саль да бя гу ча га ра хун ку 
пла цеж на га ба лан су Бе ла ру-
сі па вы ні ках сту дзе ня 2014 
го да скла ла ся ад моў ным у 
па ме ры $336,9 млн су праць 
ад моў на га саль да на ўзроў ні 
$729,5 млн у сту дзе ні 2013 
го да.

У ста лі цы ў са ка ві ку па 
ме ды цын скую да па мо гу з-за 
ўку саў кля шчоў звяр нуў ся 
51 ча ла век.

Дзве га дзі ны зна хо джан-
ня ў аква пар ку «Ле бя дзі-
ны», які ад кры ец ца ў Мін ску 
1 мая, бу дуць каш та ваць ад 
Br80 да Br120 тыс.

У Го ме лі пас ля нач ной па-
го ні па ву лі цах п'я ны кі роў ца 
аў та ма бі ля «ВАЗ» спра ба ваў 
уплаў уця чы ад су пра цоў ні-
каў ДАІ. Ад нак, пра плыў шы ў 
во зе ры дзе сяць мет раў, хут-
чэй за ўсё, прый шоў у ся бе 
ад ле дзя ной ва ды і вяр нуў ся 
на бе раг, дзе яго і ча ка лі ін-
спек та ры.
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.04.2014 г. 
Долар ЗША    9950,00
Еўра 13770,00
Рас. руб. 277,00
Укр. грыўня 902,90
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XXІІІ між на род ны фес ты валь мас тац тваў 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» сё ле та здзі віць 
афарм лен нем га лоў най кан цэрт най пля цоў кі 
(3D-аб ста ля ван не, аква шоу з фан та на мі, якія 
«спя ва юць»), а так са ма но вы мі пра ек та мі ў пра-
гра ме. Ар га ні за та ры «ба за ру» сцвяр джа юць, 
што ад крыц цё фэс ту па вы ка ры стан ні су час-
ных тэх на ло гій бу дзе ней кім чы нам на гад ваць 
Алім пі я ду ў Со чы. Бі ле ты на кан цэр ты сё ле та 
пач нуць пра да ваць як ні ко лі ра на — ужо на гэ-
тым тыд ні. Но вы фар мат кон кур су ма ла дых вы-
ка наў цаў і ін шыя змя нен ні, без умоў на, зро бяць 
фес ты валь яшчэ больш ці ка вым.

Менш — не зна чыць горш 
Афі цый нае ад крыц цё чар го ва га «ба за ру» ад бу-

дзец ца 10 лі пе ня, а за кры ец ца фес ты валь — 14 лі-
пе ня. У ім возь муць удзел прад стаў ні кі ка ля трыц-
ца ці кра ін све ту.

— Ка лі ка заць пра фар мат «Сла вян ска га ба-
за ру», ле тась атры ма ла ся ўда ла: ска ра ці ла ся 
коль касць дзён яго афі цый на га пра вя дзен ня: не 
7–8 дзён, як ка лісь ці, а толь кі 5. Але гэ та ні як не паў-
плы ва ла на ін та рэс да фэс ту, на на сы ча насць яго 
па дзея мі, — рас каз вае Ула дзі мір КА РА ЧЭЎ СКІ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі.

Па вод ле яго слоў, па тра ды цыі, роз ныя кан цэр ты 
пра вод зяц ца як пе рад, так і пас ля за кан чэн ня фэс-
ту. У пры ват нас ці, сё ле та пер шы кан цэрт у Лет нім 
ам фі тэ ат ры — «Па рад усме шак» з удзе лам Кла ры 
Но ві ка вай, Яфі ма Шыф ры на, бра тоў Па на ма рэн ка і 

ін шых — ад бу дзец ца 8 лі пе ня. А апош ні — «Рок-па-
на ра ма» з удзе лам гур та «Чайф» — 16 лі пе ня.

У кан цэр це га на ро ва га ад крыц ця возь муць уд-
зел та кія «зор кі», як Фі ліп Кір ко раў, Рай манд Паўлс, 
Стас Мі хай лаў, Ва ле рыя, Сяр гей Юр скі, «Хор Ту-
рэц ка га», Алё на Лан ская, Ана толь Яр мо лен ка і ан-
самбль «Сяб ры» і ін шыя (кошт квіт коў ад 600 ты сяч 
да 1,3 міль ё на руб лёў). 

— У афі цый най час тцы цы ры мо ніі ад крыц ця што-
год кі раў ні ком дзяр жа вы ўру ча ец ца спе цы яль ная 
ўзна га ро да «Праз мас тац тва — да мі ру і ўза е ма-
па ра зу мен ня». Сё ле та лаў рэ а там ста не на род ны 
ар тыст СССР, кам па зі тар Рай манд Паўлс, — да даў 
Ула дзі мір Ка ра чэў скі. На «Алеі зо рак» пла-
ну ец ца ад крыць імян ную зор ку ма эст ра.

СЮР ПРЫ ЗЫ «БА ЗА РУ»
Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!  ��

Про даж бі ле таў рас па чынаецца! 
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на 40% 
па вя лі чы ла ся за мі ну лы год 
коль касць пла цеж ных тэр мі-
на лаў у рэс пуб лі цы: па вы ні ках 
2013 го да на 9,4 млн жы ха роў 
пры па да ла 11,8 млн пла цеж-
ных кар так. Сён ня бан каў ская 
пла цеж ная карт ка з'яў ля ец ца 
асноў ным ін стру мен там без-
на яў на га раз лі ку. Пла цеж ная 
бан каў ская карт ка ўжо пе-
ра ста ла быць срод кам, з да-
па мо гай яко га мож на толь кі 
раз лі чыц ца ў кра ме, апла ціць 
ка му наль ныя па слу гі і зняць 
на яў ныя гро шы ў бан ка ма це. 
Ця пер пла цеж ная бан каў ская 
карт ка да зва ляе атры маць 
до ступ да шы ро ка га на бо ру 
зруч ных і прос тых элект рон-
ных сэр ві саў, якія да зва ля юць 
вы ра шаць цэ лы спектр за дач 
як у што дзён ным жыц ці, так 
і ў біз не се.

Аб гэ тым, і не толь кі, га ва ры ла ся 
ў Брэс це на на ра дзе па 
пад рых тоў цы да чэм пі я на ту 
све ту. Боль шасць за меж ных 
ба лель шчы каў, якія бу дуць ехаць 
у Мінск з за ход ніх кра ін, мя жу 
пе ра ся чэ ў Брэс це. Не ка то рыя 
з іх на ве да юць на шу кра і ну 
ўпер шы ню. І пер шае ўра жан не 
аб кра і не лю дзі атры ма юць яшчэ 
на пунк тах па меж на га пе ра хо ду, 
якія па він ны быць цал кам га то вы 
да па то ку ту рыс таў. Гэ тыя 
пы тан ні ўсе ба ко ва аб мер ка ва лі 
на на ра дзе пад стар шын ствам 
на мес ні ка стар шы ні Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма Ле а ні да ЦУП РЫ КА.

У пунк тах аў та да рож на га про пус ку 
«Брэст», «Да ма ча ва» і «Мак ра ны» вы дзе-
ле ны і аба зна ча ны асоб ныя па ло сы для 
ру ху аў та ма бі ляў ба лель шчы каў і ўдзель-
ні каў чэм пі я на ту. На чаль нік служ бы па-
гра ніч на га кант ро лю Брэсц кай па меж-
най гру пы Ігар ДАЙ ЛІ ДЗЁ НАК ска заў, 
што ўсе су пра цоў ні кі мыт ні прай шлі ад-
па вед ную пад рых тоў ку. Пад пал коў нік па-
абя цаў, што па меж ныя фар маль нас ці для 
ад на го аў та ма бі ля зой муць 10-12 хві лін, 

а аў то бус яны раз ліч ва юць пра ве рыць і 
афор міць дзесь ці за паў га дзі ны. Да сяг ну-
тыя да моў ле нас ці з ад па вед ны мі ве дам-
ства мі Поль шчы і Укра і ны аб са дзей ні чан-
ні гра ма дзя нам, якія бу дуць пры бы ваць 
на чэм пі я нат све ту. Ка лі з бо ку Укра і ны 
ча ка юц ца асоб ныя ба лель шчы кі, то з бо ку 
Поль шчы іх бу дзе па ток. Та му да па ма гаць 
па меж ні кам і мыт ні кам бу дуць ва лан цё ры 
з лі ку сту дэн таў Брэсц ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та, акрэ ды та цыя якіх па ды хо-
дзіць да кан ца. Юна кі і дзяў ча ты з ве дан-

нем за меж ных моў прый дуць на 
да па мо гу ў вы пад ку не аб ход нас ці 
як на ша му служ боў цу, так і за меж-
на му гос цю.

Тут жа, на мя жы, кож на му ах-
вот на му бу дзе ўру ча на ін фар ма-
цый ная лі та ра ту ра. Спе цы яль на 
да чэм пі я на ту све ту ўпраў лен нем 
спор ту і ту рыз му абл вы кан ка ма 
ра зам з аб лас ной га зе тай «За-
ря» зроб ле на «кар та гос ця». Бук-
лет змя шчае кар ту з ука зан нем 
па марш ру це за пра вак, пунк таў 
хар ча ван ня, ін шых са цы яль ных 
аб' ек таў на тэ ры то рыі воб лас ці 
па аба пал тра сы М1. Яшчэ на ад-
ной кар це, якую атры мае ту рыст, 

«Сла ву тас ці Брэсц кай воб лас ці», ад зна-
ча ны ўсе асноў ныя пом ні кі гіс то рыі і куль-
ту ры рэ гі ё на. Для гас цей пад рых та ва ны 
ад па вед ныя элект рон ныя ма тэ ры я лы.

Ту рыс тыч ныя аб' ек ты, гас ці ні цы, аг-
ра ся дзі бы га то вы пры няць гас цей, ка лі 
ў за па се ў апош ніх бу дзе не каль кі дзён 
і яны па жа да юць лепш да ве дац ца пра 
на шу кра і ну.

На чаль нік упраў лен ня ганд лю і па-
слуг абл вы кан ка ма Ва дзім КРАЎ ЦОЎ 

за пэў ніў пры сут ных, што па тра се 
Брэст — Мінск 22 аб' ек ты пры да рож на-
га сэр ві су ад па вя да юць па тра ба ван ням 
і на ме ра ны на час чэм пі я на ту ар га ні за-
ваць ра бо ту ў круг ла су тач ным рэ жы ме. 
Яны ра ды бу дуць па час та ваць гас цей 
стра ва мі бе ла рус кай кух ні. Дзя ся так 
гэ тых страў дэ гус та ва ла і ўхва лі ла спе-
цы яль ная ка мі сія ўпраў лен ня ганд лю. 
А вось дзве ка вяр ні, якія раз мя шча лі-
ся по бач з да ро гай, бу дуць за кры ты, 
бо яны не вы ка на лі прад пі сан няў па 
ра мон це і доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры-
то рыі і па ляп шэн ні ін тэр' еру. На мес нік 
гу бер на та ра так са ма за па тра ба ваў, 
каб у кож най ка вяр ні на да ро зе быў 
до ступ у ін тэр нэт.

На чы гу нач ным вак за ле стан цыі 
Брэст, які су стрэ не па са жы раў поў нас цю 
аб ноў ле ным, для ўдзель ні каў чэм пі я на-
ту ад ве дзе на асоб ная бі лет ная ка са № 
12. Яна ад па вед ным чы нам аформ ле на, 
яе лёг ка за ўва жыць па сім во лі цы. Там 
пра цу юць пад рых та ва ныя лю дзі. Та му 
афарм лен не бі ле таў па він на пра хо дзіць 
без уся ля кіх за тры мак, — па абя цаў 
прад стаў нік Бе ла рус кай чы-
гун кі Ва ле рый Ге ра сі маў.

ВЕТ ЛІ ВАСЦЬ ПА МЕЖ НІ КА, 
УСМЕШ КА МЫТ НІ КА 
ПА СПРЫ Я ЮЦЬ ПЕР ША МУ ЎРА ЖАН НЮ ПРА НА ШУ КРА І НУ
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Плакат фестываля 
ў руках мастака-дызайнера 
Дар'і ВОЛКАВАЙ.

У ня дзе лю ў Спа са-Еў фра сі ннеў скім жа но чым 
ма нас ты ры ў По лац ку бу дзе мна га люд на, а сён ня 
тут ці шы ня і спа кой, ма на хі ні зай ма юц ца сва і мі 
паў ся дзён ны мі спра ва мі: хтось ці пра дае на вед-
ні кам ма нас ты ра свеч кі і рэ лі гій ную лі та ра ту ру, 
хтось ці мые вок ны гас па дар чых па мяш кан няў, 
пры бі рае тэ ры то рыю. Я ча каю сяст ру Воль гу. 
Сён ня ў мя не не звы чай ны дзень — я бу ду пя чы 
ма нас тыр скія пас халь ныя ку лі чы.

«Бу ду пя чы» — ска за на вель мі гуч на. «Мне да зво лі лі 
па на зі раць» — гэ та больш дак лад на. Ра зам з сяст рой 
Воль гай ідзём да ма лень ка га дам ка-пя кар ні вод даль 
ве ліч на га бу дын ка Спа са-Еў фра сі ннеў ска га ма нас ты ра. 
Раз на год яна ажы вае: сю ды за но сяць пра дук ты, і пя-
кар ня бя рэ на ся бе пра ва на зы вац ца са праў ды свя тым 

мес цам у ма нас ты ры. Яшчэ ў сен цах адчуваю пры ем ны 
пах ро шчы ны, ра зы нак, ва ні лі ну і толь кі што вы пе ча най 
здо бы. Унут ры пя кар ні го ра ча.

«Ра бо та ў нас па ча ла ся а 6 га дзі не ра ні цы. Ма-
туш ка ігу мен ня на зва ла сяс цёр, якія сён ня пой дуць 
у пя кар ню, — тлу ма чыць сяст ра Воль га. — Пя чы ку-
лі чы — гэ та свя тая спра ва, та му да зво ліць яе мож на 
не кож най».

Ра ні цай жан чы ны ро бяць пер шы за мес цес та. 
Блі жэй да абе ду — на ступ ны.

— Гля дзі це, яно ідэа льнае; мяк кае, элас тыч нае, 
не тлус тае, — дэ ман струе мне ёміс тасць з жоў цень-
кім цес там сяст ра Воль га. — Ча сам мы на ват ва ні лін 
не да да ем, бо хо чац ца за ха ваць на ту раль ны смак 
ку лі ча.

РОШЧЫНА З МАЛІТВАЙ

РА СІЯ ДА ЛА МЕ СЯЦ УКРА І НЕ 
НА АПЛА ТУ ДОЎ ГУ ЗА ГАЗ

Ра сія яшчэ ме сяц га то вая ча каць апла ты па даў гах Укра і ны за газ, пас ля ча го пя рой дзе 
на сіс тэ му аван са вых пла ця жоў. Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін учо ра пад-
час «пра мой лі ніі» з гра ма дзя на мі Ра сіі, пе ра да юць ін фар ма генц твы. «Ка лі і за на ступ ны 
ме сяц ні я кіх пла ця жоў не бу дзе, у ад па вед нас ці з кант рак там, пя рой дзем на пе рад апла ту, 
— ска заў Пу цін. — Гэ та азна чае, што Укра і на па він на бу дзе нам за пла ціць гро шы за ме сяц 
на пе рад, і мы па ста вім ім роў на столь кі, коль кі яны за пла цяць». Прэ зі дэнт РФ так са ма 
па ве да міў, што пе ра ход на пе рад апла ту га зу Укра і не мо жа пры вес ці да збо яў па ста вак 
гэ та га энер га нось бі та ў Еў ро пу.

ЛІТ ВА ВЫ ЗНА ЧЫ ЛА СЯ З УВЯ ДЗЕН НЕМ ЕЎ РА
Пры ня ўшы ўчо ра За кон аб увя дзен ні ў Літ ве еў ра і 

су пра ва джаль ныя ак ты, Сейм ства рыў пра ва вую асно-
ву для ўвя дзен ня ў Літ ве агуль на еў ра пей скай ва лю ты. 
Ня гле дзя чы на тра ды цый ныя дыс ку сіі па гэ тым пы тан ні, 
За кон аб увя дзен ні еў ра Сейм пры няў аб са лют най боль-
шас цю га ла соў. За пра га ла са ва лі 87 чле наў Сей ма, 7 
бы лі су праць і 13 пар ла мен та ры яў ус тры ма лі ся.

БОЛЬШ ЗА 100 ЧА ЛА ВЕК ЗНІК ЛІ 
ПРЫ КРУ ШЭН НІ ПАЎД НЁ ВА К АРЭЙ СКА ГА ПА РО МА

Па са жыр скае суд на «Се вол», на бор це яко га зна хо дзі ла ся 474 ча ла ве кі, па цяр пе ла кру-
шэн не ка ля бе ра гоў Паўд нё вай Ка рэі. Ка ля 320 з 447 па са жы раў — школь ні кі, якія еха лі 
на эк скур сію па вост ра ве Чэч жу. Вы ра та валь ная апе ра цыя пра во дзі ла ся пры да па мо зе 

суд наў і вер та лё таў паўд нё ва к арэй скай бе ра га вой ахо-
вы. На мо мант пад пі сан ня ну ма ра ў друк па ве дам ля ла ся 
пра двух за гі ну лых. Вы ра та ва на 368 па са жы раў, по шу кі 
яшчэ 104 пра цяг ва лі ся. За час вы ра та валь най апе ра цыі 
па ром цал кам пай шоў пад ва ду. Тра ге дыя ад бы ла ся 
пры клад на за 100 кі ла мет раў ад бе ра га. Па вод ле па пя-
рэд ніх звест ак, ва ўмо вах моц на га ту ма ну суд на на ля-
це ла на пад вод ную ска лу.

ЧЫМ ПА ВЯ ЧЭ РАЦЬ, 
КАБ ЛЕПШ СПАЦЬ?

Ка жуць, што ад бес-
са ні да па ма гае цёп лае 
ма ла ко, на стой ра мон ку 
з мё дам, чар ка бур бо-
ну і брэн дзі. Wаshіngtоn 
Роst да сле да ва ла пы тан-
не з на ву ко ва га пунк ту 
гле джан ня. Для па чат ку 
трэ ба вы клю чыць з ра-
цы ё ну ежу і на поі, якія пе-
ра шка джа юць за снуць, 
рэ ка мен дуе Майкл Грэнд нэр з Пен сіль ван ска га 
ўні вер сі тэ та. У пры ват нас ці, усе тыя, што змя шча-
юць ка фе ін. Вар та па збя гаць і спірт но га. Маг чы-
ма, яно па ляг чае за сы нан не, але сон бу дзе не 
вель мі глы бо кім. Ву чо ны так са ма ра іць па збя гаць 
ні ка ці ну, вя лі кіх пор цый і вост рых страў за вя чэ-
рай. Больш скла да ная сі ту а цыя з вы ба рам страў, 
якія да па ма га юць за снуць. На прык лад, мя са ін-
дыч кі змя шчае трып та фан — ад ну з «цаг лі нак» 
се ра та ні ну. Але се ра та нін не толь кі ўсып ляе, але 
і вы кон вае шэ раг ін шых функ цый у моз гу. І каб 
трып та фан з ін дыч кі пры нёс эфект, трэ ба з'ес ці 
паў кі ло ін ды чы ны за адзін пры сест. За тое ад-
рэ гу ля ваць рыт мы сну да па мо жа ежа, ба га тая 
на ме ла та нін. Ка лі вы «са ва», але вы му ша ны 
ўста ваць а 7-й ра ні цы, еш це за вя чэ рай, на прык-
лад, віш ні. На ву коў цы ад зна ча юць, што ма лыя 
до зы ме ла та ні на (1,5-3 мг) дзей ні ча юць лепш, 
чым вя лі кія. Ма ла ко — кры ні ца каль цыю, арэ хі і 
зер не — маг нію, суп мі со, ры ба і ёгурт змя шча-
юць ві та мі ны гру пы B. Усе гэ тыя рэ чы вы так са ма 
важ ныя для рэ гу ля ван ня сну.

МАЙ СКАЕ НА ДВОР'Е 
ПРЫЙ ДЗЕ Ў ВЫ ХАД НЫЯ

Май скае на двор'е прый дзе ў Бе-
ла русь у блі жэй шыя вы хад ныя, 
па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА 
га лоў ны сі ноп тык Рэс пуб лі кан-
ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла 
Па ра шчук.

Сёння ан ты цык лон пе ра мес ціц ца 
на су сед нія воб лас ці Ра сіі. На паў днё-
вы ўсход Бе ла ру сі з ус ход ніх ра ё наў 
Укра і ны пач не па сту паць больш цёп-
лае віль гот нае па вет ра. Ноч чу і ра ні цай 
мес ца мі згус ціц ца сла бы ту ман. Па вет-
ра днём пра грэ ец ца да плюс 11-16 гра-
ду саў, у паў днё вых ра ё нах — да 18.

Люд мі ла Па ра шчук так са ма ад зна-
чы ла, што цёп лае па вет ра пра доў жыць 
па сту паць на тэ ры то рыю кра і ны і ў вы-
хад ныя. «Пры гэ тым на боль шай част цы 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі апад каў не праг на зу-
ец ца, толь кі мес ца мі па поўд ні прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 
ра ё нах маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 4-10 
гра ду саў, днём ча ка ец ца ад 14 да 21 
са зна кам плюс. «Кры ху дыс кам фор ту 
да дасць па ры віс ты ве цер», — ска за ла 
прад стаў нік гід ра ме тэа цэнт ра.

У па чат ку на ступ на га тыд ня цёп-
лыя па вет ра ныя ма сы ўсё яшчэ бу дуць 
уплы ваць на ўмо вы на двор'я, але ат-
мас фер ны ціск пач не па даць. У су вя зі з 
гэ тым мес ца мі ча ка юц ца ка рот ка ча со-
выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы.

Цес та па кі да юць на не каль кі га дзін, 
каб яно «па ды шло». По тым сёст ры ста-
ран на рас кла да юць яго па фор мах, да-
юць кры ху па ста яць — і ад праў ля юць у 
печ. Га дзі на — і стол за стаў ле ны га ра чы-
мі ку лі ча мі. На пе ра дзе апош няя і са мая 
пры ем ная част ка ве лі код най вы печ кі: 
упры гож ван не ку лі чоў. Ка лі па пя рэд нія 
эта пы сёст ры ро бяць па асоб ку, то гэ-
ты — усе ра зам, аб сту піў шы стол з ужо 
асты лы мі бул ка мі. Ру мя ную ска ры нач ку 
ку лі чоў жан чы ны за лі ва юць гла зу рай — 
яеч ны мі бял ка мі, уз бі ты мі з цук ро вай пуд-
рай, — звер ху бул кі па сы па юць мар ме ла-
дам, здроб не ны мі арэ ха мі, ша ка ла дам, 
роз на ка ля ро вай цук ро вай па сып кай.

За тры «ра бо чыя» дні ў Спа са-Еў фра-
сін неў скім ма нас ты ры жан чы ны вы пе куць 
ка ля 1200 ку лі чоў. Ні водз ін з іх не тра піць 
на пры ла вак кра мы: здо ба пры зна ча на 
для са міх сяс цёр і для він ша ван няў.

На пры кан цы май го ванд ра ван ня ў свя-
тую пя кар ню я па пра сі ла сяст ру Воль гу па-
дзя ліц ца рэ цэп там ма нас тыр ска га ку лі ча.

— Гэ та сак рэт, які рас кры ваць нель га. 
Ён за хоў ва ец ца з даў ніх ча соў, пе рад аец-
ца з па ка лен ня ў па ка лен не. Але на шыя 
ку лі чы са праў ды са мыя смач ныя, — са 
шчас лі вай усмеш кай на тва ры ад каз вае 
сяст ра Воль га.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА, фо та аў та ра.

Праб ле ма і ра шэн неПраб ле ма і ра шэн не  ��

«ТЭ РЫ ТО РЫЯ» 
МА ЛО ГА БІЗ НЕ СУ 

БУ ДЗЕ ПА ШЫ РАЦ ЦА
Прадпрымальнікаў падтрымаюць 

даступнымі крэдытамі
Вы ні кі ра бо ты Мін шчы ны па раз віц ці ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва пра ана лі за ва ны пад час вы яз ной 
на ра ды-се мі на ра ў Ма ла дзеч не з удзе лам на мес ні ка 
Прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Пят ра Пра ка по ві ча, на мес ні ка 
стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Аляк санд ра Тур чы на, 
прад стаў ні коў Мінск ага аб лас но га і га рад ско га вы кан ка маў, 
дзе ла вых ко лаў.

Удзель ні кі на ра ды акрэс лі лі рэ зер вы і маг чы мас ці пры ват на га 
сек та ра, які зай мае чвэрць у эка но мі цы кра і ны.

— У на ступ ным го дзе ўдзель ная ва га ма ло га і ся рэд ня га біз-
не су па він на быць не менш за 30%, а да 2020-га трэ ба вый сці 
на 50%. Гэ та вель мі вя лі кі рост. Але ад яго за ле жыць бу ду чы ня 
Бе ла ру сі. Ка лі мы да сяг нем та кіх па каз чы каў, то змо жам увай сці 
ў лік кра ін, што ма юць вы со кі ўзро вень эка на міч на га раз віц ця, 
— пад крэс ліў ві цэ-прэм' ер. — Са мае га лоў нае — гэ та ра бо та на 
мес цах. Боль шасць пы тан няў трэ ба вы ра шаць у воб лас ці і ра ё нах 
па прын цы пе «ад на го акна», без бю ра кра тыі, пры мак сі маль ных 
фі нан са вай, ад мі ніст ра цый най і ма раль най пад трым цы. Што ты-
чыц ца ра шэн няў на ўзроў ні рэс пуб лі кі, яны так са ма вы зна ча ны. 
Гэ та, перш за ўсё, да ступ насць крэ дыт ных рэ сур саў.

Са праў ды, та кая праб ле ма іс нуе. У чым удзель ні кі на ра ды пе-
ра ка на лі ся яшчэ раз пры на вед ван ні фі лі яла №1 СТАА «Бе лар-
Ды зайн», што ў Ра даш ко ві чах. Прад пры ем ства вы пус кае дэ ка-
ра тыў ную кас ме ты ку. Ле тась тут пла на ва лі па бу да ваць но вую 
вы твор часць з за па тра ба ва най на рын ку пра дук цы яй. Але з-за 
не маг чы мас ці атры маць крэ ды ты спра ва за тар ма зі ла ся.

— І та кіх пры кла даў у рэс пуб лі цы вель мі шмат. Та му за да ча ўра-
да, На цы я наль на га бан ка ў блі жэй шы час зняць усе аб ме жа ван ні 
па крэ ды та ван ні ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, — ад-
зна чыў Пётр Пра ка по віч. — Гэ та вя лі кая ра бо та, але мы па він ны 
спра віц ца для та го, каб вы ра шыць га лоў ную за да чу — па ско рыць 
раз віц цё вы со ка эфек тыў ных прад пры ем стваў, якія па він ны за няць 
вя ду чае мес ца ў эка но мі цы кра і ны.

Пры гэ тым на мес нік Прэм' ер-мі ніст ра да даў, што ў на ступ ным 
го дзе на Мін шчы не да ве дзе ныя па каз чы кі па він ны вы ка наць на 
35%, па коль кі гэ та ста ліч ная воб ласць.

— У вас у па раў на нні з ін шы мі рэ гі ё на мі леп шыя ўмо вы для 
ра бо ты суб' ек таў пры ват на га біз не су, вы со кі кад ра вы па тэн цы ял, 
які трэ ба мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць.

У ста ліч ным рэ гі ё не на па чат ку го да прад пры маль ніц кую 
дзей насць ажыц цяў ля лі больш чым 56 тыс. суб' ек таў ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су. Ле тась пры ват ны сек тар унёс знач ны ўклад 
у бюд жэт воб лас ці — 5,6 трлн руб лёў, што ў 4,6 ра за больш, 
чым у 2012-м. Ра зам з тым у Круп скім, Лю бан скім, Са лі гор скім, 
Ста ра да рож скім ра ё нах удзель ная ва га па ступ лен няў да гэ та га 
сек та ра ня знач ная.

— Час та вы ні кі раз віц ця кан крэт на га рэ гі ё на за ле жаць ад 1-2 
ва лаў тва раль ных прад пры ем стваў. На прык лад, ле тась 80% аб-
лас но га аб' ёму пра мыс ло вай пра дук цыі вы раб ле на ў 6 рэ гі ё нах: 
Са лі гор скім, Мін скім, Ба ры саў скім, Слуц кім, Ма ла дзе чан скім і 
го ра дзе Жо дзі на, — кан ста та ваў на мес нік стар шы ні Мі набл вы-
кан ка ма Аляк сандр Тур чын. — У су вя зі з гэ тым у мі ну лым го дзе 
кож ны ра ён атры маў за дан не па ства рэн ні но вых вы твор час цяў. 
Та кія ж пла ны да ве дзе ны да ўсіх і сё ле та. Пры гэ тым стар шы ні 
рай вы кан ка маў ня суць аса біс тую ад каз насць за ад крыц цё суб'-
ек таў, асноў най дзей нас цю якіх з'яў ля ец ца вы пуск пра мыс ло вай 
пра дук цыі.

Па сло вах Аляк санд ра Тур чы на, но выя вы твор час ці да па мо гуць 
вы ра шыць цэ лы комп лекс праб лем ма лых га ра доў і на се ле ных 
пунк таў: даць ра бо ту і за ро бак жы ха рам, у тым лі ку і мо ла дзі, якая 
бу дзе ства раць сем'і, бу да ваць сваё жыл лё, што знач на паў плы-
вае на дэ ма гра фіч ную сі ту а цыю. Як па каз вае прак ты ка, там, дзе 
ство ра ны вы со ка эфек тыў ныя прад пры ем ствы, лю дзі не ез дзяць 
на пра цу ў Мінск, як ра ней.

Уся го ж ле тась у цэнт раль ным рэ гі ё не за пра ца ва ла больш як 200 
но вых пры ват ных прад пры ем стваў у пра мыс ло вас ці, сфе ры ганд лю 
і аб слу гоў ван ня. Ра зам з тым ма лы і ся рэд ні біз нес не раў на мер на 
асвой вае тэ ры то рыі. Най боль шым по пы там ка рыс та юц ца ўчаст кі 
ў Мін скім ра ё не. Па куль не вель мі ах вот на ідуць пры ват ні кі ў ад да-
ле ныя ад ста лі цы ра ё ны. На прык лад, кошт пло шчаў Ба ры саў ска га 
прад пры ем ства му зыч ных ін стру мен таў на аў кцы ё не зні зіў ся да 12 
млрд руб лёў, але ах вот ных іх вы ку піць ня ма. Та кая ж сі ту а цыя і на 
Слуц кім піў за во дзе.

Да рэчы, Ма ла дзе чан скі ра ён быў вы бра ны для пра вя дзен ня 
на ра ды не вы пад ко ва. Ме на ві та тут пра цуе ня ма ла па спя хо вых і 
перс пек тыў ных суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Без «гаджэтаў» 
нас чакае 

апакаліпсіс?

Трайное 
свята 

прыгажосці

Мінскае 
метро — 
у рэжыме 

гатоўнасці!


