СЁННЯ

12 верасня 2018 г.
 Тры пытанні да ўлады

 Парламенцкі дзённік

На падыходзе змяненні
ў Працоўны кодэкс

БАГАТАЯ ГІСТОРЫЯ,
ДОБРЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ
Са старшынёй Талачынскага райвыканкама
Сяргеем ЯГОРАВЫМ карэспандэнт «Звязды»
сустрэўся ў дзень святкавання 585-й гадавіны
горада. У раёне напярэдадні «імянін» райцэнтра
адкрыўся сучасны сельскагаспадарчы комплекс. Літаральна на вачах актыўна развіваецца
манастыр, якому ахвяруюць нават зоркі эстрады. У мясцовай улады шмат цікавых ідэй наконт
таго, як зрабіць горад і раён больш утульнымі
для тутэйшых і прывабнымі для турыстаў.
Пра гэта расказаў кіраўнік мясцовай улады.
— Добрым падарункам раёну стала афіцыйнае адкрыццё прадпрыемства па вырошчванні беконнай
свініны, якое адпавядае еўрапейскім
стандартам. Сярэдняя зарплата, па
словах прадстаўніка інвестара, на
ўзроўні 1500 рублёў у месяц. Што
прынесла раёну рэалізацыя гэтага
праекта?
— Замежнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Белдан» пачало фінансаваць будаўніцтва тры гады
таму. Тэхналагічная вытворчасць распачалася пазалетась. Паэтапна было
запланавана здаць пад ключ чатыры
пускавыя комплексы. Сума інвестыцый — каля 62 мільёнаў рублёў. Было
створана больш за 40 рабочых месцаў.
Вытворчая магутнасць вырабу беконнай свініны — больш за 55 тысяч галоў,
а гэта — 6000 тон мяса ў жывой вазе
ў год. Свінак для развядзення прывозяць з Даніі. Паралельна вырошчваюць збожжавыя...
Безумоўна, для раёна наяўнасць
такога прадпрыемства вельмі важны
фактар. Яно ўжо паспяхова працуе,
а афіцыйнае адкрыццё — знакавая
падзея. Зразумела, што такое эфектыўнае прадпрыемства будзе спрыяць

умацаванню эканомікі раёна, дапаможа вырашыць сацыяльныя пытанні.
Напрыклад, для работнікаў запланавана пабудаваць каля дваццаці катэджаў.
— Сяргей Валер'евіч, для ганаровых гасцей святкавання юбілею
Талачына арганізавалі і экскурсію ў
манастыр. Гэты комплекс — духоўная здраўніца, куды прыязджаюць
мноства людзей з розных краін. Ці
ёсць планы наконт таго, як зрабіць
гэта месца яшчэ больш прывабным
для турыстаў?
— Насамрэч па блаславенне і вылячэнне душы і цела ў Свята-Пакроўскі
жаночы манастыр райцэнтра прыязджаюць здалёк.
Ігумення матушка Анфіса, каб даведацца пра гісторыю, шмат працавала ў архівах розных краін. Высветліла, што, калі Талачын належаў Льву
Сапегу, канцлеру Вялікага Княства
Літоўскага, ён у 1604 годзе заснаваў
тут драўляны касцёл. З часам будынак
перабудавалі, але рэшткі сцен і фундамента захаваліся да нашых дзён. І
ў 1804 годзе касцёл быў ператвораны
ў праваслаўную царкву. Зараз яна —
упрыгажэнне Свята-Пакроўскага жа-

ночага манастыра. Гэта адна з архітэктурных жамчужын на тэрыторыі былога СССР. Унікальнасць у тым, што ў
часы позняга віленскага барока была
створана адзіная на тэрыторыі сучаснай Беларусі царква з двухвежавым
фасадам.
Побач у двухпавярховым будынку
захаваўся келейны пакой, дзе спыняўся Напалеон.
Матушка стала ініцыятарам узвядзення капліцы, стварыла купальню...
Паводле яе слоў, ёсць факты, калі нават людзі з хранічнымі хваробамі вылечваюцца ў крынічнай вадзе.
У планах, а іх шмат, — адкрыццё
духоўна-асветніцкага цэнтра, пякарні,
трапезнай для прыезджых, «Дзіцячага
гарадка» з кафэ...
— «Звязда» ўжо паведамляла,
што на святкаванні прэзентавалі
скульптуру Талакі, ёсць намер стварыць музей пад адкрытым небам
на тэрыторыі Друцкага гарадзішча.
Што яшчэ зроблена і плануецца?
— Добраўпарадкавалі адзін з найстарэйшых у краіне паркаў — «Юзафполле», які знаходзіцца на ўскрайку
райцэнтра. Налета запланавалі добраўпарадкаваць берагі ракі Друць, якая
працякае праз Талачын. Для таго каб
рэалізаваць задуманае, выкарыстаем
грошы, заробленыя падчас суботнікаў.
Для тых, хто за здаровы лад жыцця,
прадугледжваецца стварэнне вулічнага комплексу з трэнажорамі для заняткаў фізкультурай.
Ёсць і іншыя цікавыя ідэі, якія, упэўнены, калі будуць рэалізаваныя, спадабаюцца тутэйшым і гасцям.
Аляксандр ПУКШАНСКІ

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Расіі пачаліся вучэнні,
у якіх удзельнічаюць
300 тысяч вайскоўцаў
У Расіі пачаліся самыя маштабныя з
1981 года ваенныя вучэнні. У манеўрах
пад назвай «Усход-2018» задзейнічаны
амаль 300 тысяч вайскоўцаў. «Усяго да
манеўраў прыцягнута больш за тысячу
самалётаў, верталётаў і беспілотных лятальных апаратаў, да 36 тысяч танкаў,
бронетранспарцёраў і іншых машын,
да 80 караблёў і суднаў забеспячэння», — заявілі ў міністэрстве абароны.
На вучэннях пакажуць прынцыпова новыя злучэнні ПДВ. Агульная колькасць
ваеннаслужачых у расійскіх узброеных
сілах складае каля аднаго мільёна чалавек. Такім чынам, у вучэннях прымае
ўдзел амаль трэць арміі РФ. Манеўры
працягнуцца да 17 верасня на тэрыторыі
і ў марскіх акваторыях Далёкага Усходу
Расіі. Мэта манеўраў — адпрацоўка прымянення міжвідавых вайсковых груповак.
У манеўрах возьмуць удзел кітайскія і
мангольскія вайскоўцы.

Надзвычай небяспечны
ўраган «Флорэнс» рухаецца на ЗША
Чакаецца, што ўраган абрынецца на
горад Уілмінгтан, што ў Паўночнай Караліне, познім вечарам у чацвер. Ёсць
апасенні, што «Флорэнс» можа стаць самым разбуральным ураганам у дадзеным рэгіёне за апошнія 30 гадоў. «Ён
імкліва набірае сілу. Яшчэ ў панядзелак
раніцай яго ацэньвалі як трохбальны, але
ўжо праз гадзіну скорасць ветру павялічылася са 178 да 195 кіламетраў за
гадзіну, а ацэнка патэнцыйнай шкоды
вырасла да чатырох балаў — гэта значыць урагану такой сілы, падчас якога
дрэвы будуць паваленыя, зборныя дамы
разбураныя, а ў каменных будынкаў будуць пашкоджаны вокны, дзверы і дахі.
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Зона затаплення пры ўрагане чацвёртай катэгорыі распасціраецца да чатырох кіламетраў углыб сушы. Метэаролагі
мяркуюць, што па меры таго, як ураган
набірае моц у цёплых водах Атлантыкі,
ён можа дасягнуць найвышэйшай, пятай, катэгорыі. Эвакуіраваць трэба будзе звыш мільёна чалавек, у тым ліку
жыхароў, служачых і турыстаў. Дональд
Трамп ужо падпісаў указы аб аб'яўленні
надзвычайнага становішча ў Паўночнай
і Паўднёвай Караліне і абмеркаваў сітуацыю з губернатарамі гэтых штатаў.

«Сабібор» Канстанціна Хабенскага
вылучылі на «Оскар»
Фільм Канстанці на Ха бен ска га
«Са бі бор» вы луча ны ра сій скім
оскараўскім камітэтам на атрыманне прэміі ў катэгорыі «Найлепшы фільм
на замежнай мове». Карціна вылучана
большасцю галасоў. «Сабібор» стаў рэжысёрскім дэбютам Хабенскага, да таго ж
акцёр выканаў у ім галоўную ролю.
У фільме таксама зняліся Крыстафер
Ламберт, Міхаліна Альшанскі, Філіп Рэйнхарт і Марыя Кажэўнікава.
Карціна знятая па матывах кнігі Ільі
Васільева «Аляксандр Пячэрскі: прарыў
у неўміручасць». У ёй расказваецца пра
тое, як лейтэнанту савецкай арміі, які
апынуўся ў канцлагеры Сабібор, удалося арганізаваць паўстанне зняволеных
у 1943 годзе. Аўтарам ідэі фільма стаў
міністр культуры Расіі Уладзімір Мядзінскі. Цырымонія ўручэння прэміі «Оскар»
адбудзецца ў лютым 2019 года. Адзіным
на дадзены момант расійскім фільмам,
які атрымаў статуэтку ў гэтай намінацыі, застаецца стужка Мікіты Міхалкова
«Стомленыя сонцам» (1995).

Яны датычацца прадаўжэння кантрактаў, часовага
пераводу да другога наймальніка, дыстанцыйнай
працы і іншага. Рабочая група Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу па
працы і сацыяльных пытаннях сабралася, каб разгледзець больш за 50 прапаноў адносна новаўвядзенняў у заканадаўства. Палова з іх ад дэпутатаў,
астатнія ад Федэрацыі прафсаюзаў, ад Саюза прадпрымальнікаў, ад іншых грамадскіх арганізацый і
навуковай супольнасці.
Як расказвае Тамара КРАСОЎСКАЯ, старшыня профільнай камісіі, зараз ідзе досыць напружаная падрыхтоўка да восеньскай сесіі, на якой будзе разгледжаны гэты
законапраект у другім чытанні. Многія прапановы заслугоўваюць увагі, і яны ўжо падтрыманы распрацоўшчыкамі.
Дэпутаты выступаюць за больш дакладнае прапісванне
некаторых момантаў у Працоўным кодэксе. Напрыклад,
дыстанцыйная праца — гэта складаныя прававыя адносіны з пункту гледжання працоўнага права. І яны патрабуюць большай вызначанасці.
Надзея АНІСОВІЧ



КІРУЮЧЫСЯ
ПРЫНЦЫПАМ
АДКРЫТАСЦІ
Ва Узброеных Сілах гэтымі днямі праходзяць камандна-штабныя вучэнні. Сёлета яны з'яўляюцца
фінальным этапам у сістэме баявой, аператыўнай
і мабілізацыйнай падрыхтоўкі войскаў. Іх тэма ставіць за мэту падрыхтоўку і выкарыстанне сіл для
адбіцця агрэсіі супраць нашай краіны.



ДОЛАРЫ ЗІМБАБВЭ
ЗАМЕСТ ЕЎРА...
Завершана расследаван не кры мі наль най
справы аб фальшываманецтве, паведамілі ў
Следчым камітэце.
62-гадовы мінчанін ажыццяўляў збыт падробленых
грашовых купюр. Следствам
было ўстаноўлена 16 эпізодаў супрацьпраўнай дзейнасці абвінавачанага. З дапамогай камп'ютарнай тэхнікі ён
вырабляў з сербскіх дынараў
і зімбабвійскіх долараў «еўра», а потым збываў.
Усяго ў мужчыны выяўлена і канфіскавана 330 купюр
розных валют, прадстаўленых у асноўным расійскімі
рублямі і еўра. Пры гэтым
дзве купюры наміналам па
1000 долараў Зімбабвэ не
мелі прыкмет падробкі. Падробленыя грашовыя білеты
выкарыстоўваліся абвінавачаным для аплаты пры набыцці садавіны, парфумерыі
і іншых тавараў.
Кан фіс ка ва ныя пра ваахоўнікамі купюры былі накіраваныя на даследаванне ў
Дзяржаўны камітэт судовых
экспертыз. У прадстаўленых
грашовых білетах даследавалася тэхналагічная, паліграфічная і фізіка-хімічная
ахова. У выніку было ўстаноўлена супадзенне ўзораў
з грашовымі знакамі Сербіі
і Зімбабвэ. Таксама мадыфікацыі падвяргаліся расійскія
рублі ўзору 1992 года — на
іх мяняўся год выпуску.
Сяргей КУЛАКОЎ.

Фінальны этап вучэнняў распачаўся на Барысаўскім
палігоне 11 верасня.
— Перад вайскоўцамі была пастаўлена задача знішчыць
аэрамабільны дэсант праціўніка сіламі падраздзяленняў
19-й асобнай механізаванай брыгады з баявой стральбой,
— зазначыў камандуючы войскамі Паўночна-Заходняга аператыўнага камандавання генерал-маёр Андрэй
ЖУК. — Агнявую падтрымку забяспечвалі артылерыйскія
падраздзяленні. Вялікае значэнне мы надалі тылавому і
медыцынскаму забеспячэнню. Пастаўленыя задачы былі
выкананы. За вучэннямі сачылі аташэ і назіральнікі амаль
з 20 краін свету.
— Камандна-штабное вучэнне Узброеных Сіл, якое
зараз праводзіцца, не падпадае пад катэгорыю назіранага ў адпаведнасці з палажэннямі Венскага дакумента
2011 года, — паведаміў начальнік упраўлення верыфікацыі Дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Беларусі Андрэй
ЦАРЫК. — У той жа час мы хочам прадэманстраваць
сваю адкрытасць, прыхільнасць прынцыпу ўзаемнасці.
Таму Беларусь запрасіла для назірання за гэтым вучэннем
вайсковых назіральнікаў з суседніх краін, у прыватнасці з
Латвіі, Літвы, Украіны. Ад кожнай з краін прыехалі па два
прадстаўнікі. Да іх дадаліся 15 аташэ.
— Я вельмі рады, што магу паглядзець на актыўную
фазу асноўнага этапу камандна-штабнога вучэння, — сказаў ваенны аташэ Рэспублікі Балгарыя ў Беларусі палкоўнік Станіслаў ГЕНКАЎ. — Мы пабачылі разнастайныя
баявыя дзеянні па ўтрыманні абарончага рубяжа і знішчэнні праціўніка, а таксама авіяцыйную і агнявую падтрымку.
Узровень зладжанасці вельмі высокі. Нягледзячы на тое,
што вучэнне было неназіранае, я і мае калегі — аташэ з
іншых краін — былі запрошаны сюды. За гэта ад свайго
імя і ад імя ўсіх сваіх калег дзякую кіраўніцтву Узброеных
Сіл Беларусі.
Камандаваў вучэннямі начальнік Генеральнага штаба
— першы намеснік міністра абароны генерал-маёр Алег
Белаконеў. Ён уручыў ваеннаслужачым, якія вызначыліся
найлепшым узроўнем падрыхтоўкі, памятныя падарункі.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

