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У БА РАЦЬ БЕ З АЧС 
НЕ АБ ХОД НА ПРА ВIЛЬ НА 

РАС СТАЎ ЛЯЦЬ ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ
У вы ра шэн нi праб ле мы з рас паў сюдж ван нем аф ры-
кан скай чу мы свi ней (АЧС) у Бе ла ру сi не аб ход на дак-
лад на рас стаў ляць пры яры тэ ты. Гэ та га за па тра ба ваў 
прэм' ер-мi нiстр Мi ха iл Мяс нi ко вiч на па ся джэн нi Прэ-
зi ды у ма Са ве та Мi нiст раў, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

На па ся джэн нi аб мер ка ва ны i ўхва ле ны пра ект па ста но вы 
ўра да, што пра ду гледж вае да дат ко выя ме ры па лiк вi да цыi i 
не да пу шчэн нi рас паў сюдж ван ня АЧС i iн шых за хвор ван няў 
жы вёл. «Пра па ную дак лад на вы бу да ваць пры яры тэ ты ў вы-
ра шэн нi гэ тай праб ле мы, — ска заў прэм' ер. — Сён ня iх два, 
i пер шы за клю ча ец ца ў тым, каб спы нiць бя ду. Для гэ та га не 
трэ ба шка да ваць нi сiл, нi срод каў», — пад крэс лiў кi раў нiк 
ура да. Дру гiм пры яры тэ там, на дум ку Мi ха i ла Мяс нi ко вi ча, 
з'яў ля ец ца вы пла та кам пен са цый гра ма дзя нам у су вя зi з 
за бо ем або ада бран нем свi ней з-за АЧС. Для гэ та га бу дзе 
за цвер джа ны адзi ны па ра дак вы пла ты кам пен са цый за кан-
фiс ка ва ных жы вёл i апла ты за пра да ва е мае па га лоўе свi ней 
на мя са пе ра пра цоў чыя кам бi на ты, у тым лi ку не тэх на ла гiч-
нае па га лоўе (кны ры, свi на мат кi, ма лад няк ва гой да 30 кг).

Мi ха iл Мяс нi ко вiч за кра нуў най больш ак ту аль ныя пы-
тан нi. У пры ват нас цi, з улi кам iс ну ю чай сi ту а цыi прэм' ер 
пра па на ваў бан кам пад ста вiць пля чо па цяр пе лым ад аф ры-
кан скай чу мы свi ней комп лек сам i гас па дар кам, пра да ста-
вiў шы iм двух га до вую ад тэр мi ноў ку пла ця жоў па вы да дзе-
ных крэ ды тах. Прэм' ер-мi нiстр так са ма лi чыць мэ та згод ным 
пра да стаў лен не крэ ды таў для тых комп лек саў або ферм, 
якiя па цяр пе лi i дзе не аб ход на ад наў ляць па га лоўе, на 
асаб лi вых iль гот ных умо вах.

Асоб ную ўва гу кi раў нiк ура да за ся ро дзiў на ўзвя дзен нi 
жы вёль ных мо гiль нi каў. Ня гле дзя чы на пры ня тыя ў рэс пуб-
лi цы нор мы, мно гiя з iх бу ду юц ца ў абы ход усiх пра вiл.

Кры мi наль ная спра ва, за ве-
дзе ная ў да чы нен нi да топ-ме-
недж мен ту ЗАТ «БКК», яшчэ 
раз па каз вае сут насць ме та даў 
ра сiй ска га бiз нес ме на Су лей ма-
на Ке ры ма ва. Та кое мер ка ван не 
БЕЛ ТА вы ка заў кi раў нiк ана лi-
тыч на га цэнт ра ЕсооM Сяр гей 
МУ СI ЕН КА.

Экс перт ад зна чыў, што вi да воч-
на — за зла чын ны мi схе ма мi ста-
iць Ке ры маў. «Па гля дзi це па служ-
ны спiс Су лей ма на Ке ры ма ва. Ён 
заў сё ды дзей нi чаў та кi мi ме та да мi. 
Гэ та не дзiў на. Гэ та яго схе мы. Ус-
пом нi це, як ён пры маў па пя рэд нiя 
ак ты вы», — ска заў Сяр гей Му сi-
ен ка.

Кi раў нiк ана лi тыч на га цэнт ра на-
га даў аб спро бе за пла цiць «ад кат» 
Прэ зi дэн ту Бе ла ру сi з бо ку Ке ры ма-
ва: «Усе пом няць, як Ке ры маў зра-
бiў «за ход» да Прэ зi дэн та Бе ла ру сi з 
дзiў ны мi пра па но ва мi, гэ та зна чыць 
ка лi ён пра па ноў ваў узяць гро шай. 
Пас ля атры ман ня ад мо вы ён вы ра-
шыў дзей нi чаць iнакш».

Як па ве дам ля ла ся, След чы ка мi-
тэт Бе ла ру сi рас сле дуе кры мi наль ныя 
спра вы ў да чы нен нi да служ бо вых 
асоб ЗАТ «БКК», за ве дзе ныя Ге не-
раль най пра ку ра ту рай па ч.3 арт. 424 
«Зло ўжы ван не ўла дай i служ бо вы мi 
паў на моц тва мi» КК. У тым лi ку быў 
за тры ма ны стар шы ня на гля даль на-
га са ве та гэ та га ЗАТ — Ула дзi слаў 
Ба ум герт нер.

ДА СТОЙ НЫЯ 
ДЗЯРЖ ПРЭ МIЙ РАБОТЫ 

ТРЭ БА ЎМЕЦЬ ВЫ ЯЎ ЛЯЦЬ 
Пра па но вы па пры су джэн нi дзяр жаў ных прэ мiй Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь 2012 го да аб мер ка ва ны ўчо ра на 
ра бо чай су стрэ чы кi раў нi ка дзяр жа вы Аляк санд ра 
Лу ка шэн кi з прэм' ер-мi нiст рам Мi ха i лам Мяс нi ко вi-
чам, стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 
схо ду Ана то лем Ру бi на вым, кi раў нi ком Ад мi нiст ра-
цыi Прэ зi дэн та Анд рэ ем Ка бя ко вым i пер шым на-
мес нi кам кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Аляк-
санд рам Радзь ко вым. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мi лi ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Мы да гэ та га ча су ў даў гу пе рад та ле на вi ты мi людзь мi. 
Я маю на ўва зе дзяр жаў ныя прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь. На 
жаль, маг чы ма, я не маю рацыі, але не бы ло пад стаў для 
пад пi сан ня ад па вед ных да ку мен таў», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку Прэ зi дэн та, у асноў ным бы лi прад стаў ле ны 
сла быя ра бо ты. «I каб не па мы лiц ца, я па пра сiў вас пра пра-
ца ваць пра ект пра па ноў па лаў рэ а тах дзяр жаў ных прэ мiй. 
Ра бо та гэ та пра ве дзе на, i я ха цеў бы, каб мы пад ра бяз на 
раз гле дзе лi ма тэ ры я лы i мер ка ван нi ад па вед ных струк тур 
i ор га наў ула ды, — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. — Пры гэ-
тым я вель мi пра сiў бы вас, каб мы зы хо дзi лi не з та го, што 
трэ ба пры свой ваць дзяр жаў ныя прэ мii i з гор ша га вы браць 
леп шае. Я зы хо джу з та го прын цы пу, што ка лi ня ма вя лi кiх 
да сяг нен няў, то i пры свой ваць нi чо га не трэ ба».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры гэ тым за ўва жыў, што да-
стой ныя гэ тай прэ мii ра бо ты, хут чэй за ўсё, ёсць, але iх 
трэ ба ўмець вы яў ляць. «I ка лi мы не мо жам пры няць та кое 
ра шэн не, зна чыць, тут ня ма сiс тэм най ра бо ты. Гэ та са мае 
га лоў нае», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Удзель нi кi ра бо чай су стрэ чы да ла жы лi кi раў нi ку дзяр жа-
вы аб пра ве дзе най ра бо це i ўнес лi ад па вед ныя пра па но вы. 
Бы лi пад ра бяз на аб мер ка ва ны ра бо ты, якiя прай шлi па пя-
рэд нi шмат сту пень ча ты ад бор i гра мад скае аб мер ка ван не, 
— тры ў га лi не на ву кi i тэх нi кi i тры ў сфе ры лi та ра ту ры, 
мас тац тва i ар хi тэк ту ры.

Кан чат ко вае ра шэн не аб пры су джэн нi дзяр жаў ных прэ-
мiй у блi жэй шы час пры ме Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

СПРА ВА БЕЛАРУСКАЙ КАЛІЙНАЙ КАМПАНІІ  СПРА ВА БЕЛАРУСКАЙ КАЛІЙНАЙ КАМПАНІІ  
ЯШЧЭ РАЗ ПА КАЗ ВАЕ СУТ НАСЦЬ МЕ ТА ДАЎ ЯШЧЭ РАЗ ПА КАЗ ВАЕ СУТ НАСЦЬ МЕ ТА ДАЎ 

СУ ЛЕЙ МА НА КЕ РЫ МА ВАСУ ЛЕЙ МА НА КЕ РЫ МА ВА

СI ТУ А ЦЫЯ З ЗА ТРЫ МАН НЕМ 
БА УМ ГЕРТ НЕ РА 

ПОЎ НАС ЦЮ ЗНА ХО ДЗIЦ ЦА 
Ў ПРА ВА ВОЙ ПЛОС КАС ЦI

Аб гэ тым па ве да мiў на чаль нiк упраў лен ня 
iн фар ма цыi — прэс-сак ра тар МЗС Бе ла ру сi 
Анд рэй СА ВI НЫХ, пе рад ае БЕЛ ТА.

«Не аб ход на дак лад на ра зу мець, што сi ту а цыя, 
якая ўзнiк ла, поў нас цю зна хо дзiц ца ў пра ва вой плос-
кас цi», — за явiў Анд рэй Са вi ных. «Сi ту а цыя з за тры-
ман нем з'яў ля ец ца вы нi кам пра ва вой ацэн кi дзе ян-
няў кан крэт най асо бы. Для гэ та га ёсць да стат ко выя 
пад ста вы i ар гу мен та ва ная пра ва вая ква лi фi ка цыя. 
Раз мо ва iдзе аб знач ным эка на мiч ным уро не iн та рэ-
сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь», — ад зна чыў ён. У су вя зi 
з гэ тым След чы ка мi тэт, кi ру ю чы ся прын цы пам не-
за леж нас цi пры ажыц цяў лен нi сва iх паў на моц тваў, 
за вёў ад па вед ную кры мi наль ную спра ву i пры няў 
ра шэн не аб за тры ман нi Ула дзi сла ва Ба ум герт не ра, 
рас тлу ма чыў Анд рэй Са вi ных.

«Мы спа дзя ём ся, што гэ та пы тан не бу дзе раз гля-
дац ца на шы мi парт нё ра мi ад каз на, у ду ху за кон на-
сцi, а не на пад ста ве эмо цый i ўвяз кi з па лi ты кай», 
— да даў афi цый ны прад стаў нiк МЗС Бе ла ру сi.

�
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Ён разгорнецца за па ра-
шу тыс там Паў лам На вiц-
кім. Гэ та са мае вя лi кае 
па лот нi шча не толь кi ў 
Бе ла ру сi, але i ў кра i-
нах СНД i Бал тыi. I та кiм 
свое асаб лi вым рэ кор дам 
бу дзе ад зна ча ны Дзень 
бе ла рус ка га пiсь мен ства 
1 ве рас ня.

Пер шы на мес нiк мi нiст-
ра iн фар ма цыi Бе ла ру сi Лi-
лiя АНА НIЧ ад зна чы ла, што 
ў гэ тага свя та не вы пад ко ва 
на цы я наль ны ха рак тар. Бо 
ўжо сё ле та мы ма ем надзвы-
чай доб рыя вы нi кi на нi ве 
ай чын на га кнi га вы дан ня. За 
пер шае паў год дзе бы ло на-
дру ка ва на 5960 най мен няў 
кнiг агуль ным ты ра жом 15 
мiль ё наў эк зэмп ля раў. Ад-
нак па вы ша ец ца не толь кi iх 
коль касць, але i якасць. Як 
до каз та му на мес нiк мi нiст-
ра iн фар ма цыi ад зна чы ла, 
што ў ве рас нi, пас ля Свя та 
пiсь мен ства, прад стаў нi кi на-
шай кра i ны па едуць атрым лi-
ваць Гран-пры мiж на род на га 
кон кур су «Мас тац тва кнi гi», 
якое бы ло пры су джа на за 
кнi гу «По лацк». Дып ло ма мi 
бы лi ад зна ча ны i iн шыя бе-
ла рус кiя вы дан нi, ся род якiх 
«По лац кае Еван гел ле», «Гiс-
то рыя бе ла рус кай чы гун кi», 
«Бе ла русь сi ня во кая».

На ву ко ва-асвет нiц кая экс-
пе ды цыя «Да ро га да свя ты-
няў» з Даб ра дат ным Аг нём ад 

Гро ба Гас под ня га пач не свой 
шлях ужо сён ня, ад кры ва ючы 
Свя та бе ла рус ка га пiсь мен-
ства. У Ка фед раль ным са-
бо ры ад бу дзец ца свя точ нае 
бо га слу жэн не. Лi лiя Ана нiч 
пад су ма ва ла:

— Ужо ў 20-ы раз па мно-
гiх га ра дах, вёс ках род най Бе-
ла ру сi на ву коў цы, асвет нi кi, 
дзея чы бе ла рус кай куль ту ры, 
мас тац тва ра зам з не па гас най 
лам па дай ду хоў нас цi па ня суць 
сло ва пра на шу Баць каў шчы-
ну, пра тое, што мы сён ня 
сцвяр джа ем ра зам, бу ду ю чы 
су ве рэн ную Бе ла русь.

Вы да вец кi дом «Звяз да», 
га зе та «Звяз да» бу дуць ла-
дзiць мiж на род ны «круг лы 
стол» па тэ ме «Су гуч ча: мо-
ва i лi та ра ту ра ў кан тэкс це 
гiс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны» з удзе лам бе ла рус кiх 
i за меж ных пiсь мен нi каў, пра 
што рас ка заў ды рэк тар — 
га лоў ны рэ дак тар Алесь 
КАР ЛЮ КЕ ВIЧ. Прой дзе i прэ-
зен та цыя пра ек та «Су гуч ча 
сэр цаў», якi ўяў ляе са бой 11 
збор нi каў тво раў бе ла рус кай 
лi та ра ту ры, пе ра кла дзе ных 
на рус кую мо ву, i лi та ра ту ры 
ад ной з кра iн СНД. Усё гэ та 
ста не пад су ма ван нем мiж на-
род ных ста сун каў бе ла рус кiх 
пiсь мен нi каў.

Пра гра ма Свя та бе ла рус-
ка га пiсь мен ства раз лi ча на на 
роз ны ўзрост i густ: ад са мых 
ма лень кiх да лю дзей ста ла га 

ве ку, ад ама та раў даў нi ны да 
тэ ат ра лаў. На кож най пля цоў-
цы дзей ствы бу дуць iс цi цэ лы 
дзень.

На ад крыц цё ба сей на ў 
Бы ха ве за вi тае Аляк санд-
ра Ге ра сi ме ня. На стэн дзе 

«Ма гi лёў скiх ве да мас цяў» 
бу дзе пры сут нi чаць пiсь мен-
нi ца Воль га Бат ра ко ва, тво-
ры якой вы да юц ца ма са вы мi 
ты ра жа мi ў Бе ла ру сi i iн шых 
кра i нах.

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.

БОЛЬШ ЧЫМ ПАЎ КI ЛА МЕТ РО ВЫ 
СЦЯГ З'Я ВIЦ ЦА Ў НЕ БЕ НАД БЫ ХА ВАМ

ВЕЧ НЫ 
АР ЛЕН

Сён ня ў 11 га дзiн у 
Па ла цы мас тац тваў, 
што на ву лi цы Каз-
ло ва ў Мiн ску, ад бу-
дзец ца раз вi тан не з 
на род ным мас та ком 
Бе ла ру сi, гра фi кам 
Ар ле нам Каш ку рэ-
вi чам. Пас ля цяж-
кай хва ро бы Ар лен 
Каш ку рэ вiч пай шоў у леп шы свет на 84-м го дзе 
жыц ця 26 жнiў ня.

Але пас ля ся бе па кi нуў шмат ча роў ных тво раў мас-
тац тва. Ар лен Мi хай ла вiч — вя до мы кнiж ны гра фiк, яго 
ма люн ка мi аздоб ле ны дзя сят кi кнiг. З iлюст ра цы я мi 
Каш ку рэ вi ча вы хо дзi ла i «Дзi кае па ля ван не ка ра ля 
Ста ха» Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, i «Най вы шэй шая пес-
ня Са ла мо на ва», i «Фаўст» Гё тэ, i «Пес ня пра зуб ра» 
Мi ко лы Гу соў ска га, i шмат iн шых тво раў су свет най 
i бе ла рус кай лi та ра ту ры. Яго iмя — брэнд бе ла рус-
кай кнiж най гра фi кi. Ён быў ку мi рам i на стаў нi кам для 
мно гiх. Ма ю чы свой ад мет ны, рэа лiс тыч ны, пра ця ты 
тон кiм псi ха ла гiз мам стыль, Ар лен Каш ку рэ вiч у сва-
ёй твор час цi заўж ды ўзды маў над звы чай важ ныя для 
бе ла ру саў пы тан нi. Гiс то рыя, куль ту ра, нацыянальнае, 
па мяць, ка хан не, ве ра — пра ўсё гэ та мас так га ва рыў 
мо вай штры хоў i сi лу э таў. А яго схiль насць да ма на-
хром най гра фi кi заў сё ды на тхняе на дум кi пра тое, што 
ў све це на са мрэч усё прос та i што праў ду ад хлус нi, а 
да бро ад зла ад роз нiць не так i цяж ка. Вар та толь кi 
за ха цець, вель мi па ста рац ца. Вы дат на га бе ла рус ка га 
мас та ка ўжо ня ма з на мi на гэ тай зям лi. Але та му мы 
па вiн ны ста рац ца яшчэ больш са ма ад да на.

Смут ку ем. Вы каз ва ем шчы рыя спа чу ван нi род ным 
i блiз кiм.

Звяз доў цы.

ДаходыДаходы  ��
СЯ РЭД НI ЗА РО БАК 

У ЛI ПЕ НI — 5,45 МЛН РУБ ЛЁЎ
На мi наль ныя на лi ча ныя ся рэд ня ме сяч ныя за роб кi ра бот-
нi каў у сту дзе нi—лi пе нi сё ле та скла лi 4 868,9 тыс. руб лёў, 
у тым лi ку ў лi пе нi — 5 450,2 тыс. руб лёў, па ве да мi лi рэ-
дак цыi ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мi тэ це. Спе-
цы я лiс ты пад лi чы лi, што ў лi пе нi за роб кi ра бот нi каў па-
вя лi чы лi ся ў па раў на ннi з чэр ве нем на 5,6%, або на 290,3 
ты ся чы руб лёў.

Рэ аль ная за ра бот ная пла та (за ра бот ная пла та, раз лi ча ная 
з улi кам рос ту спа жы вец кiх цэн на та ва ры i па слу гi) у сту дзе-
нi—лi пе нi сё ле та па вя лi чы ла ся на 20% у па раў на ннi з па доб ным 
ле таш нiм пе ры я дам, а ў лi пе нi ў па раў на ннi з чэр ве нем гэ та га 
го да — на 4,6%.

Та кiм чы нам, у лi пе нi ў пра мыс ло вас цi ся рэд няя за ра бот ная 
пла та скла ла 5 956,1 тыс. руб лёў, у бу даў нiц тве — 7 202,4 тыс., 
на транс пар це i ў су вя зi — 6 289,5 тыс., у сель скай гас па дар цы, 
па ля ван нi i ляс ной гас па дар цы — 4 316,6 тыс., па сiс тэ ме аду ка цыi 
— 3 410,1 тыс., у тым лi ку на стаў нi каў — 4 013,5 тыс., пра фе сар ска-
вы клад чыц ка га скла ду — 5 463,3 тыс. руб лёў. Зар пла та ра бот нi каў 
ахо вы зда роўя i ў сфе ры са цы яль ных па слуг у лi пе нi бы ла ў па ме ры 
3 884,9 тыс. руб лёў, у тым лi ку ў га лi не ахо вы зда роўя — 3 999,1 
тыс. руб лёў. Ся рэд нiя за роб кi ўра чоў скла лi 6 517,3 тыс. руб лёў, а 
ся рэд ня га ме ды цын ска га пер са на лу — 3 840,8 тыс. руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ХТО НА ЛА СЯ, ХТО — НА АЛЕ НЯ
З 1 па 30 ве рас ня ў кра і не ад кры ва ец ца па ля ван не 
на ла ся, вы са ка род на га але ня, еў ра пей скую лань, 
пля міс та га але ня.

— Зда бы ваць да зва ля ец ца да рос лых са мцоў, се лек-
цый ных жы вёл лю бо га по лу і ўзрос ту. Па ля ваць мож на 
збро е вым спо са бам з за са ды, з па ды хо ду, з пад ман-
ван нем (на ва бік) з 18 да 9 га дзін, — па ве да міў «Звяз-
дзе» стар шы дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту Ва дзім 
Ва ра бей. — Згод на з пра ві ла мі вя дзен ня па ляў ні чай гас-
па дар кі і па ля ван ня, да зва ля ец ца вы ка рыс тоў ваць на-
раз ную па ляў ні чую зброю з дуль най энер гі яй ку лі звыш 
3 ты сяч джоў ляў і глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю з 
вы ка ры стан нем толь кі ку ля вых па тро наў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


