Чаму краіны
адмаўляюцца
ехаць
на «Еўрабачанне»?
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Праграма
тэлебачання
на наступны
тыдзень

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Сын камерунца
і беларускі
з прозвішчам
Янкі Купалы

20 КАНАЛАЎ
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КАСТРЫЧНІКА 2013 г.

ПЯТНІЦА

№ 187 (27552)

Кошт 1800 рублёў
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ПАТЭНЦЫЯЛ
СУПРАЦОЎНІЦТВА

ЛАНДШАФТНЫ ДЫЗАЙН
МАЛАДОГА ЛЕСНІКА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у
Казахстан, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Малады ляснік Магілёўскага
лесагаспадарчага аб'яднання
Павел ТОРЧЫК
захапляецца стварэннем
невялікіх архітэктурных формаў, якія
прыемна аздабляюць тэрыторыю лясніцтва
і ландшафт каля вёскі Хомічы.

Адразу з аэрапорта Прэзідэнт накіраваўся да манумента «Абаронцам Айчыны», да якога ўсклаў кветкі. Манумент размешчаны ў адной з зялёных зон
старой часткі Астаны, якая слу жыць месцам правядзення парадаў з нагоды
святкавання Дня Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і паркам адпачынку для
жыхароў горада.
Побач з манументам знаходзіцца Алея кіраўнікоў дзяржаў з растучымі елкамі, якія
пасадзілі прэзідэнты замежных дзяржаў, што наведвалі ў розны час Астану. Адно з
дрэў у час візіту ў Казахстан у маі 2005 года пасадзіў Аляксандр Лукашэнка.
Праграмай візіту запланаваны перагаворы Аляксандра Лукашэнкі і Прэзідэнта
Казахстана Нурсултана Назарбаева ў фармаце «сам-насам» і пашыраным складзе, сумеснае наведванне Беларуска-казахстанскага вучэбна-вытворчага цэнтра
падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі інжынерных кадраў пры Казахскім агратэхнічным
універсітэце імя С. Сейфуліна.
Па выніках перагавораў чакаецца падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў.
Па аб'ёме беларускага экспарту Казахстан з'яўляецца трэцім па значнасці партнёрам Беларусі сярод краін СНД (пасля Расіі і Украіны). Беларусь разглядае Казахстан
у якасці апорнай пляцоўкі для нарошчвання экспарту ў рэгіён Цэнтральнай Азіі.

Пётр ГРУШНІК, першы намеснік міністра працы і сацыяльнай
абароны:

«Міграцыйныя патокі паміж Рэспублікай Беларусь, Расійскай Федэрацыяй, іншымі краінамі — гэта сёлетнія рэаліі. Адток кадраў з Беларусі ў
асноўным носіць характар часовай
падпрацоўкі з мэтай матэрыяльнай
падтрымкі сваіх сем'яў, якія працягваюць жыць, вучыцца, працаваць у
рэспубліцы. Працоўная міграцыя
садзейнічае вырашэнню праблемы
залішняй занятасці ў арганізацыях.
Міграцыя высокакваліфікаваных спецыялістаў — залог узаемавыгаднага
развіцця краін — удзельніц тых ці
іншых міжнародных саюзаў. Паколькі гаворка ідзе аб узбагачэнні ідэямі,
ведамі, прафесійнымі навыкамі, якія
і вызначаюць эфектыўнасць сучаснага эканамічнага развіцця, міграцыя
гэтых спецыялістаў уяўляе агульны
інтарэс. Але толькі ў тым выпадку,
калі гаворка ідзе аб часовай, зваротнай міграцыі».

Аляксандр Лукашэнка ўсклаў кветкі да падножжа
манумента «Абаронцам Айчыны» ў Астане.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 04.10.2013 г.

Фота БЕЛТА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

 Агра+эка=турызм

БІЗНЕС ДЛЯ ДУШЫ
Як на да ку чыў ужо гэ ты шум! Без ліч машын, якія пра яз джа юць туды-сю ды, не бачачы нікога. А ты ідзеш па вуліцы, дзе дамы
та кія шэ рыя, ма сіў ныя і па гроз лі выя, што
хо чац ца сха вац ца. Га ды ў ра ды з'я віц ца перад во кам жы вы твар, што ідзе на су страч

і ўсмі ха ец ца. А час цей — кож ны ба чыць
толь кі (ня хай на ват ка ля ро вую!) пліт ку пад
на га мі і шор гае па ёй, як па згуб ле ных у
ка ме ні хві лі нах. Ква тэ ра (ці як ка за лі ў адным фільме «скрыня з дзіркамі») сустракае
хоць і цяп лом пас ля вя чэр ня га ма роз на га

А прачынаешся ў свежым ложку, уцягваеш ноздрамі халаднаватае, ажно казытлівае, паветра
і, пазяхнуўшы ды пацягнуўшыся,
глядзіш у акно. А там — вёска.
Думаеце, я навыдумляў тут немаведама чаго? Ды не. Гэта абсалютна верагодная сітуацыя. З
развіццём аграсядзіб многія пера-

вет ры ку, ад нак усё роў на не ра дуе. Ты засы на еш не ад пры ем най стом ле нас ці це ла
пас ля ба дзё ра пра жы та га пра цоў на га дня,
а ад та го, што та бе не ха пае па вет ра. Такая сон ная стра та пры том нас ці. А пра чына еш ся...

жылі падобны сцэнарый. А камусьці нават так спадабалася, што яны
вырашылі назаўжды пераехаць у
вёску і таксама прымаць гасцей,
таксама заняліся аграэкатурызмам. І, дарэчы, паспяхова. Хачу
падзяліцца з вамі вопытам некаторых такіх людзей сваімі назіраннямі і высновамі.

Так у сваёй сядзібе Васіль Фралоў паказаў, як мядзведзі лазілі
на борцевыя дрэвы і як ад гэтага абараняліся людзі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЗША АПЯРЭДЖВАЮЦЬ РАСIЮ ПА НАФТАЗДАБЫЧЫ
Паводле звестак Мiжнароднага энергетычнага агенцтва (IEA) i Кiраўнiцтва энергетычнай бяспекi ЗША (EIA) у лiпенi 2013 года ЗША сумарна здабывалi да 22 мiльёнаў
барэляў вуглевадародаў за суткi. Для параўнання, у Расii ў 2013 годзе здабыча нафты
i газу павiнна была скласцi 21,8 мiльёна барэляў за суткi. Найбуйнейшым вытворцам
нафты ў 2013 годзе застаецца Саудаўская Аравiя, дзе ў першым паўгоддзi здабывалася
да 11,7 мiльёна барэляў у суткі. Прычынамi росту нафтаздабычы ў ЗША стала распрацоўка сланцавых радовiшчаў, найбуйнейшыя з якiх — Бакен i Iгл Форд — размешчаны
ў Паўночнай Дакоце i Тэхасе. Павышэнне здабычы вуглевадародаў са сланцаў у ЗША
здольна панiзiць цэны на сыравiну па ўсiм свеце, таму што Злучаныя Штаты доўгi час
былi аднымi з вядучых нафтавых iмпарцёраў.

ЛIТВА МОЖА БЛАКIРАВАЦЬ КАЛIНIНГРАД
Лiтва можа заблакiраваць чыгуначныя i аўтамабiльныя зносiны Расii з Калiнiнградскай вобласцю, заявiў
мiнiстр замежных спраў Лiтвы Лiнас Лiнкявiчус. Ён адзначыў, што яго краiна пойдзе на такi крок, калi Масква
«не спынiць цiск на сваiх суседзяў». Раней МЗС Лiтвы паведамiў, што з 30 жнiўня на лiтоўска-расiйскай мяжы
падвяргаюцца дбайнай праверцы зарэгiстраваныя ў Лiтве легкавыя аўтамабiлi, а з 11 верасня — i грузавыя,
якiя адпраўляе Лiтва. З-за гэтага лiтоўскiя перавозчыкi панеслi страты не менш як дзесяць мiльёнаў еўра. Заява
прагучала напярэдаднi самiту Усходняга партнёрства ў Вiльнi. Лiтва з'яўляецца адным з асноўных прыхiльнiкаў больш хуткага падпiсання Еўрасаюзам i Украiнай пагаднення аб асацыяцыi i стварэннi зоны свабоднага
гандлю. Пагадненне фактычна пазбаўляе Украiну магчымасцi ў будучынi далучыцца да Мытнага саюза з-за
неадпаведнасцi памiж заканадаўчымi нормамi.

АМЕРЫКАНЦАЎ ПРЫЗНАЛI АДНЫМI
З САМЫХ «ТОЎСТЫХ I ХВОРЫХ»
На сусветным эканамiчным форуме навукоўцы прызналi амерыканцаў аднымi з самых
«тоўстых, нервовых i хворых жыхароў Зямлi», пiша The Washington Post. У новай канцэпцыi «Iндэкса чалавечага капiталу» ўлiчваецца колькасць
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неiнфекцыйных захворванняў — атлусцення, цукровага
дыябету, хвароб сэрца. А таксама ўзровень адукацыi, медыцынскiя магчымасцi i
шэраг iншых крытэрыяў. Навукоўцы адзначаюць у ЗША высокi ўзровень уплыву
хвароб на развiццё бiзнесу i агульны эканамiчны стан краiны. ЗША знаходзяцца на 112-м месцы ў рэйтынгу з 122 дзяржаў па iндэксе капiталу. Лiдзiруюць
у рэйтынгу невялiкiя еўрапейскiя краiны, у той час як вялiкiя i развiтыя краiны
пакутуюць ад большай колькасцi негатыўных фактараў.

А ВЫ ВЕДАЛІ, ШТО НОВАЯ
ПЧАЛІНАЯ МАТКА ЗАБІВАЕ
СВАІХ САПЕРНІЦ?
Я дык даведаўся аб гэтым у
аграсядзібе «Свет пчол», якая
знаходзіцца ў вёсцы Барок Валожынскага раёна. «Месца гэта так
называецца, відаць, таму, што тут
быў бор з вялікай колькасцю борцевых дрэў, гэта значыць, такіх, у
якіх жылі пчолы», — распавядае
Васіль Фралоў, гаспадар сядзібы.
Каб прыцягнуць увагу да сваёй
аграсядзібы, сям'я доўга думала і
раілася з калегамі праз грамадскі
савет па развіцці сельскага турызму свайго раёна. Пасля вырашылі стварыць музей пчол. І справа
пайшла ўгару. І дзеткі, і дарослыя
з задавальненнем прыязджаюць
сюды, ядуць блінцы з мёдам і даведваюцца шмат цікавых фактаў з
жыцця самых працавітых
насякомых.
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 Кантрольная праверка

У ЧЫМ
ПРЫЧЫНА
ДАЎГАБУДУ?
На Віцебшчыне пабывалі члены групы, створанай па даручэнні кіраўніка
дзяржавы для вывучэння праблемных
пытанняў будаўнічай галіны і выпрацоўкі канкрэтных мер па іх вырашэнні.
Яны наведалі даўгабуды ў Талачыне,
Оршы, Віцебску і Наваполацку.

ЗАРОБАК БУДАЎНІКОЎ —
ДА 12 МІЛЬЁНАЎ
У Талачыне ў жылым доме, які плана ва лі здаць «пад ключ» у ве рас ні,
павінны справіць наваселле 48 сямей.
Сярод усіх кватэр тры — так званыя
са цы яль ныя, а гас па да ра мі ас татніх стануць тыя, хто «крэдытуецца на
льготных умовах». Чаму дом не пабудаваны поўнасцю і своечасова? — гэтае
канкрэтнае пытанне задалі «рэвізоры»
прадстаўнікам райвыканкама, заказчыкам будаўніцтва і генеральным падрадчыкам. Высветлілася, што дом пачалі
буда ваць яшчэ ў маі 2011. Спачат ку

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У 2013 ГОДЗЕ
МIГРАНТЫ
ПЕРАВЯДУЦЬ
ДАДОМУ
414 МIЛЬЯРДАЎ
Краiны, якiя пастаўляюць рабочыя рукi на сусветны рынак працы, збяруць добры ўраджай
грашовых пераводаў — 550 млрд долараў. Гэта
на 6,3 % вышэй за леташнi паказчык, сведчыць
но вы дак лад пад раз дзя лен ня мiг ра цыi i грашовых пераводаў Сусветнага банка. Пераводы
мiгрантаў ужо цяпер перавышаюць ВУП такiх
краiн, як Аўстрыя або ПАР. А да 2016 года iх аб'ём, паводле ацэнак Сусветнага банка, вырасце
да 540 млрд.
Па ўсiм свеце (з улiкам паступленняў як у развiтыя краiны, так i ў тыя, якiя развiваюцца) пераводы
232 млн працоўных мiгрантаў складзе 550 млрд сёлета i звыш 700 млрд долараў да 2016 года. Лiдарамi
па намiнальным аб'ёме паступленняў пераводаў з-за
мяжы ў гэтым годзе застаюцца Iндыя (чакаецца каля
71 млрд долараў), Кiтай (60 млрд), Фiлiпiны (26 млрд),
Мексiка (22 млрд) i Нiгерыя (21 млрд). Гэтая пяцёрка
амаль не змяняецца ўжо некалькi гадоў. У лiк буйных
атрымальнiкаў пераводаў у свеце, якi развiваецца, у
2013 годзе таксама ўвойдуць Украiна, Егiпет, Пакiстан,
Бангладэш, В'етнам.
Па звестках СБ, Таджыкiстан трэцi год застанецца
лiдарам сусветнага рэйтынгу ў адносiнах чыстага аб'ёму
атрыманых пераводаў мiгрантаў да ВУП. У 2012 годзе
гэты паказчык складаў 48 % ВУП. Асноўнай крынiцай
пераводаў для Таджыкiстана з'яўляецца Расiя.

тут пра ца ва ла мяс цо вая дзяр жаў ная
будаўнічая арганізацыя (ПМК. — Аўт.),
якая спыніла існаванне. Аб'ект быў пера да дзе ны для за вяр шэн ня такса ма
мяс цо ва му, але ўжо не дзяр жаў на му
— вытворчаму ўнітарнаму прыватнаму
прадпрыемству.
— Былі і застаюцца праблемы з фінансаваннем. Больш за 1 мільярд рублёў складае доўг за нашу працу. Аплата
ідзе з вялікім адставаннем. Калі б нам
пералічылі ўсё, што патрабуецца, безумоўна, здалі б дом своечасова, нават
раней, чым запланавана, — расказвае
Васіль Федаровіч, галоўны інжынер прадпрыемства «Друць».
Паводле яго слоў, рабочых і тэхнікі
хапае. Акрамя жылля, арганізацыя будуе аб'екты сельскагаспадарчага прызначэння. Дэфіцыту кадраў няма. І гэта
зразумела, калі заробак кваліфікаваных
рабочых — ад 5 да 12 мільёнаў рублёў
(столькі заплацілі тым, хто займаўся насцілам даху. — Аўт.).
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 Надвор'е
ХОЛАД
«АДПУСЦІЦЬ»
А на наступным тыдні
прыгрэе да 16 цяпла
У пятніцу тэрыторыя нашай краіны трапіць пад уплыў
антыцыклону з цэнтрам над
паўднёвым усходам Польшчы,
паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга
ФЯДОТАВА.
Гэты антыцыклон будзе гаспадарыць у нас і на выхадныя. Прагназуецца без істотных ападкаў, а
ўначы і раніцай месцамі туман.
Тэмпература паветра ўначы на суботу і нядзелю плюс 1-6 градусаў,
месцамі замаразкі да 0 — мінус
4 градусаў. Удзень тэмпературны
фон стане павялічвацца, у суботу
чакаецца ўжо плюс 7-12, а ў нядзелю — 8-14 цяпла. На пачатку
наступнага тыдня будзе пераважна без ападкаў, толькі на поўначы
прагназуюцца невялікія кароткачасовыя дажджы. Раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра
ўначы на панядзелак 1-6 цяпла, а
на тарфяніках Палесся замаразкі
да 0-мінус 3 градусаў. Удзень у панядзелак плюс 10-15 градусаў.
Паводле папярэдніх разлікаў
айчынных сіноптыкаў, да сярэдзіны
наступнага тыдня ў паўночных раёнах прагназуюцца невялікія дажджы. У аўторак і сераду тэмпература паветра ўдзень будзе дасягаць
ужо 11-16 цяпла. Згадзіцеся, што
гэта даволі камфортнае надвор'е
для кастрычніка, а сіноптыкі чакаюць яшчэ і «бабіна лета».
Сяргей КУРКАЧ.

ЦІ ТРЭБА ДАВАЦЬ ДЗЕЦЯМ КІШЭННЫЯ ГРОШЫ?
Вольга ЧАМАДАНАВА, начальнік інспекцыі
па справах непаўналетніх Мінскага РУУС:
— Адкажу пытаннем на пытанне: а ці трэба даваць дзецям кішэнныя грошы?
Адзеннем і ежай іх забяспечваюць бацькі. У школе таксама кормяць — проста
трэба здаць неабходную суму настаўніцы. Калі ж дзіцяці не падабаецца школьная ежа, яму можна пакласці што-небудзь з сабой — тое, што ён любіць. Такім
чынам, кішэнныя грошы — гэта, хутчэй, перастрахоўка. І перад тым, як іх даць,
бацькі павінны ведаць, навошта яны патрэбны дзіцяці. Часта тыя не трацяць
кішэнныя грошы на тое, пра што дамаўляліся з бацькамі, а збіраюць. На нешта, што бацькі ім не купяць, што не ўваходзіць у планы сямейнага бюджэту.
А яшчэ для многіх падлеткаў звыклай справай бывае набыць на кішэнныя грошы забароненае — алкагольныя напоі ці цыгарэты.

Вольга НІКІЦІНА, прадпрымальнік,
бізнес-кансультант, г. Мінск:
— Безумоўна, дзецям неабходна даваць кішэнныя грошы, інакш як яны навучацца імі распараджацца? Напачатку трэба даваць невялікую, у залежнасці ад
узросту, суму: пяць тысяч — на адзін дзень, дваццаць тысяч — на 4-5 дзён. Пры
гэтым неабходна абмяркоўваць, на што і як дзіця збіраецца іх патраціць. З часам
можна даваць і больш. Таксама я раю вучыць дзяцей грашовай граматнасці з
9-11 гадоў, бо ў школах такіх заняткаў пакуль што не ўвялі, звычка робіць сваё
і даросламу чалавеку памяняць звыклыя адносіны да грошай становіцца амаль
немагчыма. Вельмі важна не толькі навучыць дзіця правільна распараджацца
грашыма, але і з павагай ставіцца да заробленых бацькамі грошай.

Сяргей ПРЫЛУЦКІ, паэт, г. Кіеў:
— Дзецям трэба даваць і грошы, і ўсё астатняе. Але галоўнае — каб ім
давалі магчымасць заставацца дзецьмі, а не «загружалі» з самых народзінаў нечым кшталту не лазь па дрэвах, не хадзі па лужах. Мне давалі грошы
— няшмат, але давалі. Ды мы, здаралася, калі не хапала, клянчылі дробязь
у людзей на вуліцы — такі своеасаблівы майстар-клас па акцёрскім майстэрстве. А наконт дарагіх падарункаў — гэта больш праблема не дзяцей, а
дарослых. Дзецям часам дастаткова мячыка і пагуляць дапазна. А вось за
«стопяцьсот» тысяч падарунак ці за 5 рублёў — справа дзясятая. Іншая рэч,
калі дзіця адмыслова патрабуе штосьці дарагое. Тады, лічу, трэба падарыць
яму найтаннейшую драўляную свістульку і пакласці спаць а 8-й вечара!
Падрыхтавала Надзея ЮШКЕВІЧ.

