Акадэмія піва
«Аліварыя» будзе вучыць
ахвотных лепш разбірацца
ў піве і ацэньваць
яго якасць. У той час
завод «Крыніца»
збіраецца
ладзіць
3
экскурсіі.

...Маці падлетка
пісаць заяву ў міліцыю
адмовілася. Відаць,
для яе гэта
прывычныя
сямейныя разборкі.
Але пракурор
з такой пазіцыяй
не пагадзіўся.

5

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Мар'іна балота. У сярэдзіне
30-х гадоў гэтае месца
на карце Любанскага
краю было пазначана
як кропка небывалых
пераўтварэнняў...
Летам 1933 года
сюды прыехаў
6
Янка Купала.
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ЧЭРВЕНЯ 2013 г.

СЕРАДА

№ 116 (27481)

Кошт 1500 рублёў

ЦЫТАТА ДНЯ

ПАПА РЫМСКІ СПАДЗЯЕЦЦА
НА ПАЛЯПШЭННЕ АДНОСІН
БЕЛАРУСІ І ЗАХОДНІХ КРАІН
З ДАПАМОГАЙ ВАТЫКАНА
Апостальскі нунцый у Беларусі (пасол Ватыкана) архібіскуп
Клаўдыа Гуджэроці пабываў на аўдыенцыі ў Папы Рымскага Францыска, паведамілі БЕЛТА ў Рымска-каталіцкай
царкве (РКЦ) у Беларусі.

БЕЛАРУСЬ УЗМАЦНЯЕ МЕРЫ
ПА БАРАЦЬБЕ З АФРЫКАНСКАЙ
ЧУМОЙ СВIНЕЙ
Дадатковыя меры па недапушчэннi распаўсюджвання i
лiквiдацыi ачагоў афрыканскай чумы свiней будуць прыняты ў Беларусi. Аб гэтым паведамiў учора на пасяджэннi
Прэзiдума Савета Мiнiстраў прэм'ер-мiнiстр Мiхаiл Мяснiковiч, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Учора Прэзiдыум Савета Мiнiстраў прыняў пастанову аб дадатковых мерах у сувязi з захворваннем свiней у асабiстых падворках
грамадзян у шэрагу раёнаў краiны, — адзначыў кiраўнiк урада. —
Аблвыканкамам, праваахоўным органам, ветэрынарнай службе i
ўсiм зацiкаўленым дзяржорганам неабходна ў поўным аб'ёме выканаць тыя меры, якiя намечаны, i, магчыма, пашырыць некаторыя
работы з улiкам рэгiянальнай спецыфiкi». Для прыняцця аператыўных рашэнняў i каардынацыi сiтуацыi створаны рэспублiканскi штаб
на чале з намеснiкам прэм'ер-мiнiстра Мiхаiлам Русым.
Як раней паведамлялася, Дэпартамент ветэрынарнага i харчовага нагляду Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання
пацвердзiў факт выяўлення афрыканскай чумы свiней у Гродзенскай вобласцi. У сувязi з гэтым Дзяржаўная ветэрынарная
служба рэалiзуе комплекс мерапрыемстваў па лiквiдацыi ачага i
недапушчэннi распаўсюджвання гэтага захворвання.
Афрыканская чума свiней (хвароба Мантгомеры) — кантагiёзнае вiруснае захворванне свойскiх свiней i дзiкоў. Захворванне
перадаецца пры непасрэдным кантакце здаровых i хворых жывёл,
праз прадукты са свiнiны, кляшчамi i механiчна (транспартнымi
сродкамi, пры перамяшчэннi жывёл). Амаль усё пагалоўе хворых
свiней памiрае. Жывёлы з падазроным захворваннем знiшчаюцца. Для чалавека АЧС бяспечная.

 Актуальна

ЗАРАЖАНАЯ АЧС СВIНIНА
НА КАМАРОЎСКІ РЫНАК НЕ ТРАПIЦЬ

Заражаная афрыканскай чумой свiней (АЧС) свiнiна не можа
трапiць на прылаўкi Камароўскага рынку. У гэтым запэўнiў
журналiстаў генеральны дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Мiнскi Камароўскi рынак» Мiкалай Хмяльнiцкi.
Паводле слоў гендырэктара, пакупнiкi могуць быць спакойныя.
«У нас любая прадукцыя, асаблiва мясная, праходзiць узважванне
i лабараторны кантроль. Сёння на рынку працуе Мiнская гарадская
ветэрынарная станцыя», — паведамiў ён. Усяго ў лабараторыi праводзiцца больш за 12 аналiзаў, у тым лiку на АЧС. «Толькi пасля
праверкi прадукцыя трапляе на прылаўкi рынку», — падкрэслiў
Мiкалай Хмяльнiцкi. Акрамя таго, увесь iнвентар, на якiм, у прыватнасцi, разбірецца мяса, праходзiць рэгулярную дэзынфекцыю.
Гендырэктар дадаў, што свiнiна на рынак трапляе з усiх рэгiёнаў
рэспублiкi, у тым лiку з Гродзенскай вобласцi, дзе быў зафiксаваны
выпадак заражэння жывёлы АЧС у асабiстай падсобнай гаспадарцы. Пры гэтым хвалявацца пакупнiкам усё ж не варта, падкрэслiў
Мiкалай Хмяльнiцкi: «Можаце быць спакойныя: прадукцыя, якая
паступае да нас, прайшла поўны кантроль».
БЕЛТА



Першы намеснік старшыні
Вярхоўнага Суда Беларусі
Аляксандр ФЕДАРЦОЎ:

«Сёння ў нас нязначная
колькасць спраў, якія мы класічна адносім да адміністрацыйнага правасуддзя — гэта абскарджанне дзеянняў
службовых асоб. І ствараць
асобныя адміністрацыйныя
суды для разгляду такіх спраў
няма неабходнасці. Гэта нерэальна. Да таго ж дзейнічае спецыялізацыя суддзяў, у
тым ліку ў рамках разгляду
спраў па абскарджанні дзеянняў службовых асоб».

ПОЛЫМЯ ПАД КРЫЛОМ

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 26.06.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

У Маладзечанскiм аддзяленнi «Беллесавiя» на вялiкай карце Мiншчыны — напрамак маршруту самалёта-назiральнiка ў час аблёту
лясных угоддзяў. Рэдка калi гэты маршрут бывае не парушаны. Лясныя ўзгараннi i пажары з'яўляюцца прычынаю змяняць курс i накiроўваць паветранае судна да небяспекi, якую толькi з паветра i можна
дакладна вызначыць, а часам — i справiцца з ёй. У мiнулыя выхадныя
днi, нягледзячы на лакальныя дажджы, лесапатруль маладзечанскага авiяаддзялення выявiў пяць узгаранняў у самых розных лясных
куточках Мiншчыны i суседнiм з ёю Смаргонскiм раёне. Дзякуючы
зладжанай прафесiянальнай працы лётчыкаў-назiральнiкаў гэтага
падраздзялення «Беллесавiя» Уладзiмiра Ганчарова i Юрыя Клокава
(на фота), iх хуткаму рэагаванню i своечасоваму паведамленню наземным службам МНС, вялiкiх лясных пажараў на падкантрольнай
тэрыторыi не адбылося.
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 Сацыяльная абарона

На яго былі запрошаны кіраўнікі
камітэтаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, тэрытарыяльных
цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва, дамоў-інтэрнатаў, а так-

сама Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа.
Сістэма сацыяльнага абслугоўвання ў нашай краіне пастаянна абнаўляецца і ўдасканальваецца. Сведчаннем
гэтага стаў і новы закон аб сацыяльным абслугоўванні, які ўступіў у сілу
1 студзеня 2013 года. Асобная частка
гэтага закона прысвечана механізму
дзяржаўнага сацыяльнага заказу, сутнасць якога — у прыцягненні розных,
у тым ліку недзяржаўных некамерцыйных, арганізацый, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў да
аказання сацыяльных паслуг.
Для гэтага мясцовыя ўлады праводзяць конкурсны адбор. «Менавіта
на мясцовым узроўні больш эфектыўна вызначаць, якія сацыяльныя паслугі варта рэалізоўваць праз дзяржаўны
сацыяльны заказ. Але гэта не альтэрнатыва тэрытарыяльным цэнтрам
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, а дадатак да іх», — сказаў у
сваім выступленні намеснік міністра

працы і сацыяльнай абароны Беларусі Аляксандр РУМАК.
Ак тыўна пачало ўдзельнічаць у
дзяр жаў ным са цы яль ным за ка зе
Беларускае таварыства Чырвонага
Крыжа. Яно ўжо пачало рэалізацыю
пілотных праектаў з выкарыстаннем
механізму дзяржсацзаказа ў Віцебскай і Гродзенскай абласцях.

На 1 красавіка сёлета на ўліку
ў тэрытарыяльных цэнтрах
сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва (ТЦСАН)
стаяла амаль 1,6 млн чалавек,
якія знаходзіліся ў цяжкай
жыццёвай сітуацыі.

Міністэрства працы і сацыяльнай
абароны шукае новыя падыходы да
сацыяльнага абслугоўвання і ў стацыянарных установах. Так, з 1 студзеня гэтага года зацверджаны пералік

бясплатных і агульнадаступных сацыяльных паслуг з нормамі і нарматывамі забяспечанасці грамадзян гэтымі
паслугамі, якія прадстаўляюцца дамамі-інтэрнатамі.
У да мах-ін тэр на тах мяр ку ец ца
ствараць аддзяленні суправаджальнага пражывання, каб лепш падрыхтаваць інвалідаў да самастойнага жыцця па-за сценамі дома-інтэрната.
Так, у Веснаўскім доме-інтэрнаце для дзяцей-інвалідаў Магілёўскай
вобласці за кошт Ірландскай дабрачыннай арганізацыі летась быў створаны дом самастойнага пражывання
для 12 дзяўчынак.
У Ба гу шэўскім до ме-ін тэр на це
для дзяцей-інвалідаў Віцебскай вобласці пры падтрымцы дабрачыннага
грамадскага аб'яднання «Свет без
ме жаў» пра цяг ва ец ца ра бо та па
ўладкаванні 10 маладых інвалідаў у
асобных жылых дамах у рамках праекта па суправаджальным
пражыванні.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

КАМIТЭТ ЕЎРАПАРЛАМЕНТА ПАДТРЫМАЎ ДАЛУЧЭННЕ ЛАТВII
ДА ЕЎРАЗОНЫ

КАКАВА ТРЫМАЕ
ЗАПАЛЕННЕ
ПАД КАНТРОЛЕМ

Беларусь і Сусветны банк падпісалі пагадненне аб пазыцы ў памеры $90 млн
для дадатковага фінансавання праек та
па павышэнні энергаэфектыўнасці ў рэспубліцы.
У Беларусі па рашэнні суда з пачатку
гэтага года канфіскавана 12 аўтамабіляў,
што ў 2,4 раза больш, чым за ўвесь папярэдні год.

У ЗША ПАЧАЛI ПРАДАВАЦЬ КУЛI ДЛЯ БАРАЦЬБЫ З IСЛАМСКIМI ТЭРАРЫСТАМI
У амерыканскiм штаце Айдаха распрацавана новая лiнiя боепрыпасаў, якiя павiнны стаць грознай зброяй супраць радыкальных
iсламскiх тэрарыс таў, што iмкнуцца пры дапамозе джыхаду апынуцца на нябёсах. Кампанiя South Fork Industries прыступiла да
продажу спецыяльных куль, пакрытых фарбай з выкарыстаннем свiнiны. Па задумцы вытворцы, паколькi свiнiна лiчыцца ў iсламе
харамнай (забароненай), калi такая куля заб'е экстрэмiс та, цела яго будзе «апаганена» i ён не дасягне сваёй асноўнай мэты — патрапiць у рай.

УКРАIНА: ЗАМЕСТ ТЭРМIНОВАЙ ВАЙСКОВАЙ СЛУЖБЫ — ДОБРААХВОТНАЯ
У мiнiстэрстве абароны Украiны разглядаюць магчымасць увядзення добраахвотнай службы маладых людзей у радах Узброеных Сiл
пасля адмены тэрмiновай службы з 2014 года, паведамiў кiраўнiк украiнскага ваеннага ведамства Павел Лебедзеў. «2013-ы — апошнi,
калi на тэрмiновую ваенную службу ёсць прызыў. З 2014 года адбудзецца поўны пераход на кантрактную армiю. Гэта значыць, вясновага прызыву-2014 на тэрмiновую службу ўжо не будзе», — заявiў Лебедзеў у iнтэрв'ю газеце
«Сёння». Разам з тым, мiнiстр адзначыў, што «вельмi шмат моладзi хоча служыць, плануючы
сваю далейшую кар'еру ў мiлiцыi i iншых сiлавых структурах. Мы
ISSN 1990 - 763X
iдзём iм насустрач: дадзiм магчымасць добраахвотнай службы
ў якасцi рэзервiстаў або ўдзельнiкаў праграм падрыхтоўкi салдат запасу».
Паводле слоў мiнiстра, да канца 2017 года агульная колькасць
асабовага складу УС Украiны будзе даведзена да 122 тыс. чалавек. Сёння агульная колькасць ваеннаслужачых складае 180
тыс. чалавек.

Некалькi кубкаў какавы дапамогуць поўным людзям стрымлiваць захворваннi, звязаныя з запаленнем.
Да iх, напрыклад, адносiцца дыябет,
пiша The Times of India. Эксперымент
паказаў: мышы, якiх паiлi какавай i
кармілі тлустай ежай, мелi ў целе
менш маркераў запалення. Паказчыкi мышэй, якiя харчавалiся тлустымi прадуктамi, але ўжывалi какаву,
можна было параўнаць з паказчыкамi
мышэй, якiя сядзелi на дыеце з нiзкай
колькасцю тлушчу. У прыватнасцi, у
iх быў на 27% нiжэй узровень iнсулiну
ў крывi, чым у мышэй, якiя не ўжывалi какавы. Плюс, прыкладна на 32%
памяншалiся паказчыкi тлушчаў у печанi. Фiксавалася таксама нязначнае
знiжэнне тэмпаў набору вагi.
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28 чэрвеня 2013 года ў 10.00 у зале
пасяджэнняў Савета Рэспублiкi (вул. Чырвонаармейская, 9) адбудзецца заключнае
пасяджэнне другой сесii Савета Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь пятага склiкання.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Камiтэт Еўрапарламента па эканомiцы i манетарных справах падтрымаў падчас галасавання далучэнне Латвii
да еўразоны з 1 студзеня 2014 года, паведамляюць iнфармагенцтвы. Дэпутаты высока ацанiлi намаганнi Латвii i
дасягнуты прагрэс, аднак дадаткова запатрабавалi ўмацаваць структуры кiравання эканомiкай i скарацiць долю
ценявой эканомiкi, а таксама звярнулi ўвагу на энергетычную залежнасць Латвii, якая ўяўляе пагрозу для стабiльнасцi цэн у краiне. Урад Латвii павiнен прыкладаць больш намаганняў да лiквiдацыi структурных недахопаў на
рынку працы i памяншаць няроўнасць у даходах, адзначылi дэпутаты. Таксама патрабуюцца павышаныя гарантыi стабiльнасцi банкаў, асаблiва тых, у якiх шмат укладаў нерэзiдэнтаў. Галасаванне па справаздачы камiтэта
пройдзе на будучым тыднi, а канчатковае рашэнне аб уступленнi Латвii ў еўразону, верагодна, прымуць 9 лiпеня
мiнiстры фiнансаў ЕС.

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА
РЭСПУБЛIКI НАЦЫЯНАЛЬНАГА
СХОДУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

«Я ЖЫВУ ЗА КОШТ ДЗЯРЖАВЫ,
А ПЕНСІЮ ЗБІРАЮ НА ПАЕЗДКУ Ў ПАРЫЖ!..»
У Беларусі, як і ва ўсім свеце,
па вя ліч ва ец ца коль касць пажы лых лю дзей і ад на ча со ва
ад бы ва ец ца рост пра цяглас ці
жыцця. Гэта кідае выклік сістэме сацыяльнага абслугоўвання
і ставіць перад ёй новыя задачы. Бытавых паслуг сацработніка ўжо недастаткова — патрэбны новыя формы сацыяльнай
работы. Пра гэта ішла размова
на па ся джэн ні «кругла га стала» Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Беларусі па працы і сацыяльных пытаннях «Механізм
рэа лі за цыі За ко на Рэс пуб лі кі
Беларусь «Аб сацыяльным абслугоўванні».

8740,00
11480,00
267,00
1073,12

НАДВОР’Е СЁННЯ
Фотаздымкі Анатоля КЛЕШЧУКА

У прыватнасці, у час сустрэчы пантыфік, як адначаюць у РКЦ,
паказаў глыбокія і актуальныя веды адносна рэлігійнай, палітычнай, культурнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі. Акрамя таго, Папа Рымскі выказаў вялікую сімпатыю да краіны і «надзею на тое,
што з дапамогай Святога Прастола адносіны краіны з Захадам
будуць паляпшацца праз павагу, дыялог і ўзаемаразуменне».
Папа таксама адзначыў, што вельмі рады выказаць сваю салідарнасць з Беларуссю праз жэст асаблівай увагі — накіравання
ў краіну кардынала Жана-Луі Тарана ў якасці надзвычайнага
пасланніка на ўрачыстасці ў Будславе. «Пантыфік паабяцаў, што
будзе маліцца аб паспяховым выкананні місіі кардынала. Яго
Святасць перадаў сваё благаславенне католікам Беларусі, якіх
ён ведае як адданых, верных і поўных энтузіязму дзяцей Каталіцкага касцёла пасля вялікіх выпрабаванняў мінулага. Папа папрасіў
таксама перадаць прывітанне ўсім беларусам, а асабліва братам
з Праваслаўнай царквы», — адзначылі ў РКЦ.
Акрамя таго, на аўдыенцыі прысутнічаў дзяржсакратар Ватыкана кардынал Тарчызіа Бертонэ, які нагадаў аб сваім візіце ў
Беларусь у нядаўнім мінулым і пацвердзіў лінію Святога Прастола,
якая была прадэманстрвана ў час той паездкі.
У Ватыкане архібіскуп Клаўдыа Гуджэроці сустрэўся і з кардыналам Таранам, з якім абмеркаваў дэталі візуту ў Беларусь.

У арганізацыях рэспублікі (без мікраарганізацый) на канец 2012 года моладзь
ва ўзросце да 31 года складала 25,6 працэнта ад агульнай колькасці работнікаў.
Для моладзі прыярытэтнымі з'яўляліся такія
віды эканамічнай дзейнасці, як фінансавая
дзейнасць, гандаль, рамонт аўтамабіляў,
бытавых вырабаў і прадметаў асабістага
карыстання, гасцініцы і рэстараны.
Чацвёрты клас пажарнай небяспекі з
магчымых пяці ўведзены ў лясах па большай частцы Гомельскай і Магілёўскай, па
ўсходзе Мінскай і Віцебскай абласцей. Лясная ахова на ўсходніх тэрыторыях пераведзена на ўзмоцнены рэжым работы.
У Шчучынскiм раёне плануюць пабудаваць сонечную электрастанцыю магутнасцю 1,26 МВт на плошчы 3 га. Праект
коштам Br14,7 млрд мае намер рэалiзаваць
таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Аграхiмсвет», зарэгiстраванае ў Шчучынскiм раёне. Рэалiзаваць праект кампанiя
гатова за 2 гады.

«ПРАМАЯ ЛІНІЯ»
З МІНІСТРАМ ЖКГ
У пятніцу 28 чэрвеня з 11.00 да 12.00
у рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» прой дзе
«прамая лінія» з міністрам жыллёвакамунальнай гаспадаркі Андрэем Віктаравічам ШОРЦАМ.
Ці будуць сёлета расці тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі? Якія віды работ пры капрамонце павінны аплачваць
самі жыльцы? Калі ў жыроўцы з'явіцца
графа, якая будзе «расшыфроўваць» тэхпаслугі? Колькі будзе каштаваць арэнднае
жыллё? На гэтыя і іншыя пытанні адкажа
наш суразмоўца.
Тэлефануйце па нумарах
(8-017) 287 18 66 і (8-017) 287 18 71.
Папярэднія пытанні можна задаваць
па тэлефонах
(8-017) 287 18 29 і (8-017) 287 18 69.

