У Мiнску зноў
абмяркоўваюць праблемы,
звязаныя з дзейнасцю
Мытнага саюза.
Ужо чацвёртая
канферэнцыя сабрала
зацiкаўленых
для «сур'ёзнай
2
размовы».

Шлях беларусаў
на Маскоўскую бiенале
быў пакручасты i доўгi.
Нягледзячы на тое,
што мерапрыемства
яшчэ такое маладое,
яно паспела
ўжо стаць
прэстыжным...
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Хваробы органаў
стрававання — адны
з «лiдараў» у структуры
захваральнасцi насельнiцтва.
Яны таксама пачалi
часцей суправаджацца
абвастрэннямi
i небяспечнымi
7
ўскладненнямi.

ДА ЗIМЫ ГАТОВЫ

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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СУБОТА

№ 178 (27543)

Кошт 1800 рублёў

ЛІЧБА ДНЯ

У САМЫМ СЭРЦЫ ТЭРЫТОРЫІ «Ч»

Дзеяннi ўсiх службаў пры пазаштатных
сiтуацыях у асенне-зiмовы перыяд
павiнны быць скаардынаванымi
Гэтага запатрабаваў кiраўнiк беларускага ўрада Мiхаiл
Мяснiковiч на пасяджэннi Прэзiдыума Савета Мiнiстраў,
перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«Нягледзячы на тое, што пытанне гэта пастаянна разглядаецца, кожны год яно мае сваю спецыфiку — з-за не заўсёды
прадуманых пытанняў часам у асенне-зiмовы, асаблiва зiмовы,
перыяд мы маем нейкiя негатыўныя моманты, — звярнуў увагу
прэм'ер-мiнiстр. — Як сведчыць вопыт мiнулай зiмы, iншым часам
або службы аказваюцца не гатовы, або iх дзеяннi нескаардынаваныя». Гэта адмоўна ўплывае на дзейнасць народна-гаспадарчага
комплексу. «Таму мы павiнны разглядаць не толькi вузкаведамасныя падыходы — што ў энергетыкаў, у камунальшчыкаў або
ў абласцях, — а глядзець, як гэта працуе, наколькi ўзгоднена,
зладжана праводзiцца», — дадаў кiраўнiк урада.
Як далажыў мiнiстр эканомiкi Мiкалай Снапкоў, падрыхтоўка да
бягучага асенне-зiмовага перыяду была накiравана на захаванне
бесперапыннага забеспячэння спажыўцоў палiўна-энергетычнымi
рэсурсамi i ўстойлiвую работу эканомiкi ў асенне-зiмовы перыяд.
«Па вынiках аналiзу iнфармацыi аб праведзенай дзяржаўнымi
органамi i арганiзацыямi, аблвыканкамамi i Мiнскiм гарвыканкамам рабоце можна гаварыць, што мерапрыемствы ў цэлым выконваюцца ва ўстаноўленыя тэрмiны i ў запланаваных аб'ёмах»,
— канстатаваў мiнiстр.
Ствараюцца неабходныя запасы топачнага мазуту, драўнянага палiва, газу ў падземных сховiшчах, а таксама палiўных
брыкетаў.
Мiнiстэрствам энергетыкi сумесна з канцэрнам «Белнафтахiм» i iншымi зацiкаўленымi дзяржаўнымi органамi, упраўленнямi
аблвыканкамаў распрацаваны варыянты палiвазабеспячэння i
рэжымаў энергазабеспячэння народнай гаспадаркi i насельнiцтва
ў асенне-зiмовы перыяд 2013-2014 гадоў ва ўмовах магчымага
знiжэння паставак энерганосьбiтаў, а таксама ў выпадках магчымага ўзнiкнення аварыйных сiтуацый i рэзкiх пахаладанняў.
Як запэўнiў журналiстаў кiраўнiк Мiнжылкамгаса Андрэй Шорац, галiна да зiмы гатова. «Падрыхтоўка да гэтай зiмы прайшла
на даволi добрым узроўнi, — адзначыў ён. — Узровень падрыхтоўкi лепшы, чым летась. Мы практычна выканалi заданне па замене
цеплавых сетак, нарыхтавана палiва, атрымлiваюцца пашпарты
гатоўнасцi. Усе яны будуць атрыманы да 1 кастрычнiка».
Першы намеснiк мiнiстра энергетыкi Леанiд Шанец дадаў, што
ў гэтым годзе створаны рабочыя групы, якiя будуць правяраць
гатоўнасць аб'ектаў да зiмы ў рэгiёнах.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пакiнутая вёска Краснаселле — адзiн з сiмвалаў смутку чарнобыльскай зямлi.

Наведаць 30-кiламетровую зону адчужэння — гэта
значыць пабыць у самым сэрцы самага запаведнага
беларускага запаведнiка. I гэта не таўталогiя. Сюды
можна трапiць толькi па асаблiвым дазволе, прайшоўшы некалькi iнстанцый прапускнога рэжыму i мiнуўшы
два кантрольна-прапускныя пункты. Нават супрацоўнiкi
з складу абслуговага персаналу не маюць права наведваць тэрыторыю ў нерабочы час. Запаведная асаблiвасць зоны адчужэння незвычайная i нават дзiўная
— абараняць чалавека ад прыроды. На жаль, ад прыроды, забруджанай выкiдамi з узарванай Чарнобыльскай
АЭС. Уся ахоўная тэрыторыя лiтаральна «ўпрыгожана»
папераджальнымi паказальнiкамi, знакамi i шыльдамi:
асцярожна — радыяцыйная небяспека!
Адзiн з апошнiх уездаў у зону — КПП «Майдан». Калi
з дакументамi парадак, перад вамi расчыняюцца магутныя металiчныя вароты, i добразычлiвы жаночы позiрк,
нiбы добрыя лекi, супакойвае ваша хваляванне перад
дарогай у невядомае. Сустрэча з жанчынамi-вартавымi
чарнобыльскай зоны — гэта, бадай, адно з незабыўных
уражанняў для ўсiх, хто ўпершыню наведвае тэрыторыю
небяспекi. Самi ж вартаўнiцы ўжо звыклiся са здзiўленымi i запытальнымi позiркамi i адказваюць на iх
3
добрымi ўсмешкамi.

119,1%
склалi, паводле аператыўных
звес так, рэ аль ныя на яў ныя
грашовыя даходы насельнiцтва краiны ў студзенi—лiпенi 2013 года да аналагiчнага
ўзроўню мiнулага года. Рэальная заработная плата работнiкаў Беларусi (за выключэннем мiкраарганiзацый i малых
арганiзацый без ведамаснай
падпарадкаванасцi) у студзенi—лiпенi гэтага года склала
120% да студзеня—лiпеня мiнулага года. Рэальная заработная плата работнiкаў у лiпенi
гэтага года да лiпеня 2012-га
была роўная 117,9%. Паводле
статыстычных звестак, намiнальная налiчаная сярэднямесячная заработная плата
работнiкаў рэспублiкi ў студзенi—лiпенi 2013-га была Br4
млн 868,9 тыс., што складае
144,6% да ўзроўню аналагiчнага
перыяду мiнулага года. Сярэдняя зарплата ў лiпенi дасягнула Br5 млн 450,2 тыс. — гэта
на 38,5% больш у параўнаннi
з лiпенем 2012 года i на 5,6%
перавышае ўзровень чэрвеня
гэтага года.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 21.09.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9030,00
12220,00
284,50
1102,93

НАДВОР’Е СЁННЯ

СКЛАДАНАЕ ПЫТАННЕ
I НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ IНТАРЭСЫ

З'яўляючыся членам Арганiзацыi Дагавора аб калектыўнай
бяспецы i СНД, знаходзячыся ў адной сiстэме ваеннай бяспекi, Арменiя палiчыла неэфектыўным iзалявацца ад адпаведнай
геаэканамiчнай прасторы, патлумачыў пасол. У сувязi з гэтым
Арменiя паведамiла аб намеры ўступiць у Мытны саюз, а потым
удзельнiчаць у фармiраваннi Еўразiйскага эканамiчнага саюза.
Дыпламат падкрэслiў, што гэтае рашэнне зыходзiць з нацыянальных iнтарэсаў Арменii i не з'яўляецца адмаўленнем ад дыялогу
Арменii з еўрапейскiмi структурамi.
— За мiнулыя гады Арменiя пры падтрымцы еўрапейскiх партнёраў правяла шэраг сур'ёзных iнстытуцыянальных рэформаў, —
сказаў Армэн Хачатран. — Цяпер Арменiя ў гэтым сэнсе значна
больш прадукцыйная i канкурэнтаздольная дзяржава, чым раней.
Мы намераны i ў будучынi працягнуць гэтыя рэформы.
Пасол расказаў журналiс там пра шлях, якi зрабiла Арменiя
за апошнiя 22 гады. «Трэба згадаць, што, акрамя вядомых
праблем, звязаных з развалам СССР, мы ўступiлi на шлях незалежнасцi, маючы разбураны спiтакскiм землятрусам поўнач
краiны, уключаючы другi i трэцi па велiчынi гарады, — нагадаў
ён. — З-за спы нен ня атам най элект ра стан цыi i пе ра бо яў з
пастаўкамi энерганосьбiтаў краiна аказалася ў глыбокiм энергетычным крызiсе. Адначасова прыйшлося ўладкоўваць амаль
400 тысяч бежанцаў з Азербайджана i абараняць насельнiцтва
Нагорнага Карабаха ад фiзiчнага знiшчэння. Арменiя аказалася ў блакадзе з боку Азербайджана i Турцыi. Нягледзячы на
вялiзныя цяжкасцi, сёння можна ўпэўнена канстатаваць, што
Арменiя адбылася як краiна з дэмакратычнай формай кiравання, эфек тыўным дзяржаўным кiраваннем i рыначнай
эканомiкай».
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ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ВЕНЕСУЭЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫI Ў ААН
АДМОВIЛI Ў АМЕРЫКАНСКIХ ВIЗАХ
Прэзiдэнт Венесуэлы выказаў пратэст Вашынг тону пасля таго,
як улады ЗША спачатку закрылi сваю паветраную прастору для
яго самалёта, а пасля адмовiлi ў выдачы вiз кiраўнiку дэлегацыi
гэтай краiны ў ААН Вiльмеру Бар'ентасу. А былы прэзiдэнт Балiвii Эва Маралес i зусiм заклiкаў усе краiны Лацiнскай Амерыкi i
Карыбскага басейна ў знак пратэс ту байкатаваць Генасамблею
ААН.

БРЫТАНСКI ПРЭМ'ЕР ЗНОЎ ТРАПIЎ
У СКАНДАЛ
Бры тан скi прэм' ер-мi нiстр
Дэвiд Кэмеран i яго сакрэтны
кейс (так званы «rеd bох») чарговы раз апынулiся ў цэнтры
ўвагi прэсы. У сецiве з'явiўся
фотаздымак, на якiм Кэмеран
ляжыць босы на ложку i дрэмле
побач з чамаданчыкам, прызначаным для захоўвання звышважных рабочых дакументаў.
Фота было зроблена падчас вяселля сваячкi прэм'ера. Сярод СМI
здымак апублiкавала брытанская Thе Dаilу Mirrоr. Крыху раней
газета прывабiла чытачоў расказам пра тое, як Кэмеран пакiнуў
свой чамаданчык з дзяржаўнымi сакрэтамi ў цягнiку без аховы.
ISSN 1990 - 763X
Апiсваючы гэты скандал, журналiсты не прамiнулi згадаць, што
Кэмеран наогул вылучаецца няўважлiвасцю. Аднойчы ён забыў
у пабе ўласную васьмiгадовую
дачку Нэнсi.

Станцыя дэзактывацыi на выездзе з 30-кiламетровай зоны ў навуковым
гарадку «Бабчын». Спецыялiст станцыi Iгар КАНАНЮК старанна мые аўтамабiль, якi адмераў па забруджанай тэрыторыi не адзiн дзясятак кiламетраў.

Людмiла ГРЫГАРЭНКА ля варот «Майдана». Шматгадовая праца на пасадзе леснiка-вартавога навучыла яе
з вялiкай адказнасцю ставiцца да радыяцыйнай небяспекi.

 «Круглы стол» «Звязды»

«ВЫЗВАЛЕННЕ: ДУХ ПЕРАМОГI I ГОРЫЧ СТРАТ»
Неўзабаве краiна адзначыць 70-годдзе вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў. 23
верасня 1943 года быў зроблены першы крок на
гэтым вялiкiм шляху. У гэты дзень савецкiя войскi прынеслi мiр i глыток жыцця жыхарам горада
Камарына — тады раённага цэнтра. Менавiта адсюль, з гэтага крайняга пункта Беларусi, пачала
пракладвацца слаўная дарога вызвалення.

Доўгiм i цяжкiм быў шлях да Перамогi над ворагам. Савецкiя людзi iшлi да яе
амаль пяць гадоў. Iшлi, каб перамагчы.
I перамаглi. Дзень за днём вызваляючы
родную зямлю ад акупантаў.
Вайна... Тэма вечная, невычарпальная. Апошняя вайна стала ўсенароднай. Яе героямi быў увесь савецкi народ. Адна частка савецкiх людзей бiла-

ся на фронце, другая кавала Перамогу
ў тыле, трэцяя складала баявы рэзерв
дзейнай армii, чацвёртая — змагалася
з ворагам у яго тыле.
Прайшло сем дзесяцiгоддзяў, а адгалоскi тых падзей i сёння бударажаць
людскiя сэрцы. Пошукавыя атрады
знаходзяць астанкi герояў i iх трафеi,
неабыякавыя людзi ўвекавечваюць iх
подзвiг у помнiках, кнiгах... I ў той жа
час з'яўляюцца тыя, хто аспрэчвае мiнулыя падзеi i подзвiг народа, спрабуе
перапiсаць гiсторыю. I гэта нягледзячы
на тое, што кожнага трэцяга свайго жыхара страцiла Беларусь у гады Вялiкай
Айчыннай вайны!
Менш за год аддзяляе нас ад 70-годдзя
гiстарычнай падзеi — 3 лiпеня 1944 года.
Наша краiна актыўна рыхтуецца годна
адзначыць гэтае сапраўды ўсенароднае
свята. «Круглы стол» «Звязды» «Вызваленне: дух Перамогi i горыч страт»
таксама наблiжае нас да знамянальнай даты.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ВIТАМIНАМI ГРУПЫ В
ПРАДУХIЛЯЮЦЬ
IНСУЛЬТЫ
Даследаваннi
даказваюць: вiтамiны В знiжаюць рызыку iнсульту прыкладна на 7%, пiша
Thе Tеlеgrарh.
Вiтамiны гэтай
гру пы мож на
знайсцi ў збожжавых, мясе, печанi, тунцы, садавiне (напрыклад, у
бананах). А вось у апрацаваных
прадуктах, у тым лiку ў хлебе, вiтамiнаў мала. Таму ўрачы падтрымалi
прыём дабавак з гэтым вiтамiнам.
Дагэтуль навукоўцы сумнявалiся ў
здольнасцях дабавак з вiтамiнам В
прадухiляць iнсульты i сардэчныя
прыступы. Некаторыя даследаваннi
нават сведчылi пра павышэнне рызыкi. Але супрацоўнiкi Унiверсiтэта
Чжэнчжоў пераканалiся: даныя прыкладна 55000 чалавек сведчаць пра
адваротнае. З агульнай колькасцi ў
2471 чалавека адбыўся iнсульт. Аднак вiтамiн В знiжаў канцэнтрацыю
гомацыстэiна — малекулы, звязанай са згусаннем крывi. Гэта значыць, ён ратаваў ад iнсульту, калi ў
чалавека адзначалася высокая канцэнтрацыя вiтамiну ў арганiзме.

+ 14°
+ 13°
+ 14°
+ 15°
+ 13°
+ 16°

 Курсавая рознiца

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

«Пытанне ўступлення ў Мытны саюз вельмi складанае, калi
ўлiчыць, што ў нас няма агульнай мяжы, але iнтарэсы Арменii прывялi да таго, што мы абавязкова павiнны ўступiць
у гэты Саюз, якi дае нам шмат магчымасцяў для ўзаемадзеяння i супрацоўнiцтва», — сказаў Армэн ХАЧАТРАН, пасол
Арменii ў Беларусi на прэс-канферэнцыi, прысвечанай 22-й
гадавiне Незалежнасцi Рэспублiкi Арменiя.

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

ВУЧЭННЕ СТАРТАВАЛА
Пачалося сумеснае стратэгічнае
вучэнне ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі «Захад-2013». Нягледзячы на
дажджлівае надвор'е, на беларускіх палігонах горача.
«Захад-2013» — у першую чаргу, вучэнне абарончага характару, якое пацвярджае курс на бо е га тоў насць і пры хільнасць да саюзніцкіх абавязацельстваў з
Расійскай Федэрацыяй. З 20 па 26 верасня вайскоўцы пад кіраўніцтвам міністра
аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не раллейтэнанта Юрыя Жадобіна і начальніка
Генеральнага штаба Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі — першага намесніка
мі ніст ра аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі
генерала арміі Валерыя Герасімава прадэманструюць сваю падрыхтоўку і навыкі
ў прымяненні груповак войскаў у інтарэсах забеспячэння ваеннай бяспекі Саюзнай дзяржавы.
Задуму вучэння, якое сёлета праводзіцца і на тэрыторыі нашай краіны, зацвердзіў
Галоўнакамандуючы Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Пры вызначэнні задумы цяперашняга вучэння ўлічваліся сучасныя падыходы
да прымянення войскаў, вопыт узброеных
канфліктаў, якія адбыліся ў апошнія гады,
мерапрыемствы аператыўнай падрыхтоўкі,
а таксама формы і спосабы прымянення

войскаў, выпрацаваныя ва ўзброеных сілах
дзвюх дзяржаў.
У ходзе правядзення вучэння плануецца ўдасканаліць аператыўную сумяшчальнасць штабоў розных узроўняў, спалучэнне
перспектыўных сістэм кіравання войскамі і
зброяй, апрабаваць новыя статутныя дакументы, распрацаваныя ва ўзброеных сілах
Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі,
даць практыку камандуючым, камандзірам
і штабам у планаванні мерапрыемстваў ваеннага характару па стабілізацыі абстаноўкі
і кіраванні войскамі.
— У вучэнні, якое пачалося на беларускай зямлі, удзельнічае каля 12 900 ваеннаслужачых, — зазначылі ў Міністэрстве
абароны. — Ад Узбореных Сіл Рэспублікі
Беларусь — крыху больш за 10 000 чалавек, ад Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі
— каля 2500, ад іншых краін — удзельніц
АДКБ — больш за 300 вайскоўцаў. Задзейнічана 350 адзінак бранятанкавай тэхнікі
(у тым ліку каля 70 танкаў) больш як 50
адзінак артылерыі і рэак тыўных сіс тэм
залпавага агню, больш за 50 самалётаў і
верталётаў.
Асаблівасць вучэння ў тым, што ў ім бяруць удзел не толькі вайскоўцы з Беларусі і
Расіі, а і з Арменіі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. Яны ўжо засвойваюць
беларускія палігоны, каб на практыцы апрабаваць сумеснае выкарыстанне абароннай
інфраструктуры.
Вераніка КАНЮТА.

НА АБРОЦI
НЕ ЎТРЫМАЛI ЕЎРА
Гэта толькi здаецца, што назiраць за зменамi курсаў розных валют — сумна. Насамрэч вельмi часта здараюцца
такiя нечаканасцi, што можна раманы пiсаць. Заява Бена Бернанке, кiраўнiка Федэральнай рэзервовай службы
ЗША, аб тым, што праграму па стымуляваннi эканомiкi
згортваць усё ж такi не збiраюцца, адкрыла еўрапейскай
валюце шлях да фiнансавых вяршынь.
I ў блiжэйшыя адзiн-два месяцы змены наўрад цi адбудуцца.
Эксперты кажуць, што новы перагляд палiтыкi Злучаных Штатаў
верагодны не раней за снежань. Для валютнага i фiнансавага
рынку час немаленькi. Пра нейкую стабiльнасць марыць няма
сэнсу. Рынак будзе калашмацiць i надалей, бо наперадзе выбары
ў Германii, вырашэнне праблемы з дзярждоўгам ЗША. Непакоiць
i тое, што сам Бернанке ўжо не будзе ўзначальваць уплывовую
структуру: на яго месца прыйдзе пераемнiк, а хто — невядома.
Карацей, нават на фоне вельмi супярэчлiвых паказчыкаў еўрапейскай эканомiкi на гэтым тыднi еўра значна «падрос» — на 240
рублёў (плюс 2%) да 12220. Долар жа застаўся амаль на месцы,
— вырас на 10 рублёў (плюс 0,1%) да 9030.
Таксама апошнiмi днямi можна было назiраць працяг нафтазалежнага росту расiйскай валюты. Суседскi рубель падняўся на 9
грашовых адзiнак (плюс 3%) да 284,5. Многiя аналiтыкi лiчаць, што
праз пэўны час варта чакаць новага панiжэння «расiянiна».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.
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