За Беларусь
спяе выканаўца
спартыўнабальных танцаў.

Карункі
з дэкларацыяй
правоў чалавека.
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Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Узялі крэдыт.
А хто будзе
вяртаць
працэнты?!
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АЎТОРАК

КАСТРЫЧНІКА 2013 г.

№ 189 (27554)

Кошт 1800 рублёў
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ЛІЧБА ДНЯ

«МЫ НЕ ЛІЧЫМ УКРАІНУ
ЧУЖОЙ РЭСПУБЛІКАЙ»

...І гэты смак з дымком
успомнім праз гады!

100 тыс.
жанчын
штогод становяцца маці ў Беларусі, пачынаючы з 2007 года. За восем месяцаў сёлета ў
краіне нарадзіліся 78 тыс. дзяцей. Больш за 37 тыс. жанчын,
якія нарадзілі дзяцей у гэтым
годзе, будуць адзначаць Дзень
ма ці ўпер шы ню. Летась у
рэспубліцы з'явілася на свет
115,9 тыс. дзяцей — на 28%
больш у параўнанні з 2005 годам.
Больш за палову ўсіх нараджэнняў (50,6%) прыйшлося на першынцаў. Дзякуючы дэмаграфічнай палітыцы, якая праводзіцца
ў краіне, захоўваецца тэндэнцыя
росту колькасці паўторных родаў. Удзельная вага дзяцей, якія
нарадзіліся па парадку другімі,
склала 37,1%, трэцімі — 9,2%,
чацвёртымі і больш — 3,1%. Летась у 1 тысячы 178 жанчын
нарадзіліся двайняты, у 45 —
трайняты.

Фота БЕЛТА.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лічыць, што Мытны саюз і Украіна знойдуць нейкую формулу супрацоўніцтва
пасля заключэння Украінай пагаднення з ЕС аб асацыяцыі.
Аб гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў 7 кастрычніка
на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Украіны Мікалаем Азаравым, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Больш як

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 08.10.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9140,00
12410,00
283,00
1116,43

НАДВОР’Е СЁННЯ

Фота БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка назваў гэту праблему вельмі палітызаванай. «Мы самі сябе загналі незразумела куды. Заўсёды трэба зыходзіць з рэалій. Тое, што Украіна падпісвае пагадненне аб асацыяцыі
з Еўрапейскім саюзам, гэта факт, які ўжо практычна адбыўся, калі
верыць заявам з Бруселя і Кіева. Таму нам таксама трэба да гэтага
падыходзіць такім чынам, што Украіна як суверэнная, незалежная
дзяржава выбрала такі шлях і вырашыла заключыць гэта пагадненне», — адзначыў Прэзідэнт.
«Калі казаць шчыра, то ў гэтым кроку ў напрамку супрацоўніцтва
з Еўрапейскім саюзам я не бачу ніякіх праблем. Важна, каб само
пагадненне і далейшае не закрывала для Украіны супрацоўніцтва
з Адзінай эканамічнай прасторай, Мытным саюзам», — лічыць кіраўнік беларускай дзяржавы.
«Калі Мытны саюз будуць задавольваць украінскія прапановы,
мы пойдзем насустрач, калі яны будуць стратнымі і будзе перакос
у бок Еўрасаюза, то, зразумела, ні Расія, ні Казахстан, ні Беларусь
на гэта не пойдуць. А калі і пойдуць, то на аснове нейкіх кампрамісаў, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Хочам мы гэтага ці не
хочам, але нам ужо даводзіцца жыць у пэўных рэаліях і зыходзячы
з гэтага выбудоўваць нашу агульную палітыку. Як бы Украіна сябе
ні паводзіла б, нават калі яна ў НАТА ўступіць, усё роўна мы вымушаны шукаць адносіны з Украінай, мы проста асуджаны на гэта з
многіх прычын».
Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў, што «тройцы» хацелася б, каб
Украіна ўдзельнічала ва ўсіх інтэграцыйных аб'яднаннях. «Нам
вельмі хацелася б, каб Украіна была ў Адзінай эканамічнай прасторы, будучым Еўразійскім саюзе на раўнапраўнай аснове, каб былі
адзіныя правілы, якія прызнаюцца ўсімі дзяржавамі. Думаю, мы
знойдзем нейкую формулу, каб мы былі разам, ні ў якім выпадку
не разышліся», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.
«Мы не лічым Украіну чужой рэспублікай. Мы хацелі б, каб яна
была не проста побач, а разам з намі ва ўсіх інтэграцыйных утварэннях. Але права Украіны выбіраць, у якім напрамку рухацца, а
наша — лічыцца з правам Украіны і разумець, што гэта суверэнная
незалежная дзяржава», — падкрэсліў Прэзідэнт.
«Таму ў бліжэйшы час нам трэба будзе прайсці вельмі вялікі шлях па
пошуку нармальнага супрацоўніцтва з Украінай. Мы гэта добра разумеем. «Мы» — гэта члены Мытнага саюза», — дадаў беларускі лідар.
«Зразумела, што Захад тэхналагічны. Магчыма, абяцаюць Украіне гэтыя перадавыя тэхналогіі. Але ў той жа час я нутром, і сэрцам,
і душой, з Украінай», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Гаворачы аб двухбаковых беларуска-ўкраінскіх адносінах, Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што бакі знойдуць рашэнні ўсіх існуючых
пытанняў. «Усюды павінны быць кампрамісы і пэўныя развязкі»,
— адзначыў кіраўнік дзяржавы.
«Мы прадстаўнікі двух славянскіх брацкіх народаў, нас звязвае
шматвяковая дружба, суседзяў не выбіраюць, і наша задача навучыцца жыць па-суседску і разам. Мне здаецца, гэта аснова нашага
супрацоўніцтва, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Некаторыя гавораць, што гэта больш эмацыянальнасць, чым прагматызм. Але
вельмі ўжо зайшлі ў прагматызм апошнім часам ва ўсім свеце, што
то там, то тут успыхваюць нейкія войны, канфлікты. Трэба не забываць аб чалавечым, а не толькі думаць аб грашах і таварах».
У сваю чаргу прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў адзначыў,
што Украіна зацікаўлена ў супрацоўніцтве як з ЕС, так і з Мытным
саюзам.
«Нам трэба будзе прайсці даволі складаны шлях. Мы ўзялі на
сябе вялікія абавязацельствы. Мы іх будзем выконваць для сябе, а
не для кагосьці, — сказаў прэм'ер-міністр. — Таму мы будзем зыходзіць з таго, што нам вельмі важна мець зону свабоднага гандлю з
ЕС і не менш важна мець нармальныя ўзаемаадносіны, зону свабоднага гандлю з Мытным саюзам, удзельнічаць у інтэграцыйных
працэсах, Адзінай эканамічнай прасторы». Што датычыцца супрацоўніцтва з Беларуссю, то, паводле яго слоў, Украіна будзе рабіць
усё для таго, каб адносіны паміж суседзямі былі добрымі.

Кірмаш «Рыба Беларусі» прайшоў у Віцебску. Лепшыя рыбагадоўчыя гаспадаркі краіны прапанавалі на ім рыбу, якую вырасцілі ў сваіх сажалках.

 Трэба ведаць

ЗЯМЛЯ ПАМЯТАЕ.
А МЫ?
Праз 10 месяцаў Беларусь будзе адзначаць 70-годдзе вызвалення сваёй зямлі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў, а праз паўтара года мы разам з іншымі
народамі былога Савецкага Саюза адзначым 70-ы
Дзень Вялікай Перамогі. Падрыхтоўка да святкаванняў ужо пачалася. Аднак дэпутат Палаты прадстаўнікоў Наталля ГУЙВІК з неспакойным сэрцам чакае
слаўных дат. Яна адчувае асабісты абавязак перад
дзясяткамі тысяч загінулых, якія ляжаць ва ўрочышчы
Пяскі ў Полацку.
— Як можна святкаваць Дзень Перамогі, калі ў нас ёсць
мясціны, дзе шматлікія ахвяры фашызму дагэтуль па-хрысціянску не пахаваны? Кожны год моцныя дажджы ва ўрочышчы Пяскі за полацкім Свята-Еўфрасіннеўскім манастыром
размываюць астанкі бязвінна забітых у 1941—1944 гадах,
— расказала «Звяздзе» Наталля Гуйвік.
У жніўні 1941 года нямецкія войскі разгарнулі ў межах сучаснага Полацка некалькі канцэнтрацыйных лагераў. Самы
вялікі — Дулаг-125 (ад нямецкага durсhgаngslаgеr — «транзітны лагер») знаходзіўся на тэрыторыі былога ваеннага гарадка
імя Фрунзе. Цяпер гэтае месца завецца Спаскі гарадок. Асноўная маса ваеннапалонных (15—20 тысяч чалавек) прыбыла ў
лагер у кастрычніку першага года вайны пасля катастрофы
савецкага Заходняга фронту. Да вясны каля 80 працэнтаў гэтых людзей не дажылі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
BLOOMBERG ДАЎ ПРАГНОЗ НА ВЫПАДАК ДЭФОЛТУ ЗША
Адмова ЗША ад выплаты знешняга доўгу прывядзе да разбуральных наступстваў на фінансавых рынках ад Бразіліі да
Цюрыха, спыніць крэдытны механізм на пяць трыльёнаў долараў, які залежыць ад дзяржаблігацый Амерыкі, абваліць долар
і ўвядзе ўвесь свет у эканамічную дэпрэсію. Пра гэта піша Bloomberg, адно з самых аўтарытэтных дзелавых агенцтваў свету,
са спасылкай на ўдзельнікаў фінансавага рынку. За межамі ЗША спад цэн на аблігацыі амерыканскага ўрада нанясе самую
вялікую шкоду Кітаю і Японіі, якія трымаюць на сваіх балансах даўгавыя паперы ЗША на 1,3 трыльёна і 1,1 трыльёна долараў
адпаведна. Апошні раз ЗША аб'яўлялі дэфолт у 1790 годзе, калі выплаты па абавязках былі адтэрмінаваны да 1801 года.

У ВЯЛІКАБРЫТАНІІ СТВАРЫЛІ АНАЛАГ ФБР
У Вялікабрытаніі ў панядзелак пачало працу новае Нацыянальнае агенцтва па барацьбе са злачыннасцю (Natіonal Crіme Agency, NCA ). У прэсе яго называюць аналагам амерыканскага Федэральнага
бюро расследаванняў. Новае ведамства будзе займацца барацьбой з аргзлачыннасцю, эканамічнымі
правапарушэннямі, кіберзлачыннасцю, аховай межаў краіны і абаронай дзяцей. NCA было створана
шляхам зліцця некалькіх ведамстваў, сумарнае фінансаванне якіх будзе скарочана на 20%, адзначае
BBC News. Яго штат складае ўсяго 4500 чалавек.

У ІНДЫІ ЗА ВЫХАДНЫЯ АД МАЛАНАК ЗАГІНУЛІ 32 ЧАЛАВЕКІ
У паўночных індыйскіх штатах Біхар і Джаркханд за мінулыя выхадныя ад удараў маланак загінулі не менш за 32 чалавекі,
з якіх дзевяць — дзеці. Дажджы і моцны вецер пашкодзілі вялікую колькасць дамоў. У біхарскай вёсцы Барвы шэсць хлопчыкаў
былі забітыя маланкай, калі гулялі ў футбол. У іншым раёне пяць чалавек загінулі падчас працы ў полі. У чэрвені—кастрычніку ў Індыі — сезон мусонных дажджоў, якія суправаджаюцца маланкамі і навальніцамі. Але каб столькі людзей загінула ад
удараў маланак — такое здараецца рэдка.

ЗША ВЫПУСКАЮЦЬ НОВЫЯ 100 ДОЛАРАЎ
Федэральная рэзервовая служба ЗША з 8 кастрычніка гэтага года ўводзіць у абарачэнне новую купюру вартасцю 100 долараў. На стварэнне банкноты з улікам прапрацоўкі дызайну пайшло
амаль дзесяць гадоў. Банкноты атрымалі дадатковую абарону,
ISSN 1990 - 763X
уключаючы трохмерную ахоўную сінюю стужку. Паварочваючы
купюру, можна будзе ўбачыць, як намаляваныя на ёй званочкі
мяняюцца на лічбу 100. Асігнацыі таксама забяспечаны яшчэ
адной ахоўнай ніткай і дадатковымі вадзянымі знакамі. Сярод
навін таксама мікрадрук. А некаторыя аб'екты, намаляваныя на
купюры, мяняюць колер пры нахіле. Новаўвядзенні павысілі кошт
вытворчасці купюры з 11 да 14 цэнтаў.
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З першых дзён кастрычніка гранічны нарматыў
кошту квадратнага метра для атрымання льготнага крэдыту на нерухомасць павялічваецца з
4,6 млн рублёў да 5,3 мільёна. Аб гэтым гаворыцца ў пастанове Савета Міністраў № 854, прынятай
30 верасня 2013 года.
Такім чынам дакумент прадугледжвае новы нарматыў,
які банк улічвае пры разліку максімальнага памеру льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання. Зразумела, што розніцу паміж
гэтай велічынёй і рэальным коштам квадратнага метра
«чаргавік-ільготнік» кампенсуе за кошт уласных сродкаў
або праз дадатковы крэдыт на агульнай падставе.
Фінансаванне аб'ектаў жылой нерухомасці льготным
катэгорыям грамадзян цяпер будзе ажыццяўляцца толькі
з выкарыстаннем «адзінага гранічнага нарматыву кошту
аднаго квадратнага метра агульнай плошчы жылога памяшкання ў памерах:
4,6 млн рублёў — для разліку максімальнага памеру льготнага крэдыту на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання па крэдытных
дагаворах, заключаных з 15 ліс тапада 2012 года па
30 верасня 2013 года, а таксама аднаразовай субсідыі
на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога
па мяш кан ня па ра шэн нях аб пра да стаўлен ні ад наразовых субсідый, прынятых з 1 чэрвеня па
30 верасня 2013 года;

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПА МАДРЫДЗЕ АВЕЧАК ВАДЗІЛІ
Іспанскія пастухі правялі ў Мадрыдзе акцыю,
якая ўжо стала традыцыйнай, пратэсту супраць урбанізацыі, да захаплення турыстаў
прагнаўшы па вуліцах іспанскай сталіцы атару
з дзвюх тысяч авечак, што вельмі спадабалася
турыстам.
Незвычайная акцыя право дзіц ца 17-ы
год запар. Яна
ўзнаўляе старажыт нае свя та
перагону статкаў Fіesta de la
Trashumancіa,
якое ўзнік ла
шэсць ста годдзяў таму, калі
ў Іспаніі спецыяльным указам былі створаны каралеўскія перагонныя дарогі, якія часткова захаваліся і сёння. Цяпер іх фрагменты выкарыстоўваюцца
турыс тычнымі кампаніямі, якія спецыялізуюцца на
сельскім турызме. Як заявіў прэзідэнт заснаванага
ў 1273 годзе Савета пасту хоў Хесус Гарсан, гэтай акцыяй жывёлаводы адстойваюць свае правы
на маршру ты, пракладзеныя задоўга да таго, як
Мадрыд ператварыўся ў сучасную еўрапейскую
сталіцу са шматмільённым насельніцтвам. Як і стагоддзі таму, сучасныя іспанскія пасту хі заплацілі
казне за праход статка па вуліцах горада. Кошт
перагону жывёлы склаў 25 мараведзі — гэта грашовая адзінка, якая выкарыс тоўвалася ў Іспаніі
для фінансавых разлікаў у перыяд ранняга сярэднявечча.
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 Надвор'е

РАСТУЦЬ ПАМЕРЫ
ЛЬГОТНЫХ КРЭДЫТАЎ
НА ЖЫЛЛЁ

У Полацку ёсць брацкая магіла,
дзе дагэтуль людзі не пахаваны як належыць

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск
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ТЫДЗЕНЬ
ЗАЛАТОЙ ВОСЕНI
Гэтымi днямi на тэрыторыю Беларусi будуць паступаць цёплыя
паветраныя масы з боку Заходняй Еўропы, таму ў блiжэйшыя
днi чакаецца даволi камфортнае
надвор'е, паведамiла спецыялiст
Рэспублiканскага гiдраметцэнтра
Мiнпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.
Сёння будзе пераважна без ападкаў,
тэмпература паветра ўдзень — 10-16
цяпла. У чацвер кароткачасовыя ападкi
чакаюцца пераважна месцамi па паўночным захадзе Беларусi. Пры гэтым
уначы на сераду i чацвер тэмпература
паветра складзе ад 3 да 10 цяпла, а
максiмальная тэмпература ў гэтыя днi
будзе дасягаць плюс 11-17 градусаў.
Паводле папярэднiх разлiкаў айчынных сiноптыкаў, iстотна не зменiцца
надвор'е i ў апошнiя днi тыдня. У пятнiцу i суботу толькi ў асобных раёнах
прагназуецца невялiкi кароткачасовы
дождж, месцамi туман. Тэмпература
паветра ўначы 3-10 цяпла, удзень чакаецца плюс 10-16 градусаў. Сiноптыкi
адзначаюць, што такая залатая восень
па тэмпературным фоне крыху нагадвае «бабiна лета». А мы спадзяемся,
што будзе яшчэ i цяплей...
Сяргей КУРКАЧ.

ЯК ВЫ ПЕРААДОЛЬВАЕЦЕ
ЭМАЦЫЯНАЛЬНАЕ НАПРУЖАННЕ?
Таццяна МЕНЬШЫКАВА,
галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы,
культуры і па справах моладзі
Клімавіцкага райвыканкама:
— Я вельмі люблю танцаваць. Калі раптам разумею, што мой
эмацыянальны стан патрабуе ўмяшання, уключаю музыку і танцую.
Настрой узнімаецца, пачуцці прыходзяць у норму. Як альтэрнатыва
— заняткі фізкультурай, добрыя кнігі. Калі ты заняты справай, якая
табе па душы, пра ніякае эмацыянальнае напружанне нават не думаецца.

Дзмітрый ЛУКЕРЫН, камандзір 36-й дарожнамаставой брыгады, в. Лапічы Асіповіцкага раёна:
— У кожнага кіраўніка даволі часта здараюцца сітуацыі, калі адчуваецца эмацыянальная стомленасць. А бывае і наадварот: пачуцці
бяруць верх над розумам. У такіх выпадках я ўключаю ціхую музыку
і гляджу на акварыум. І тады ўсе мае эмоцыі прыходзяць у норму.
Нядаўна прыйшоў да высновы, што мяне супакойвае вада. Таму на
дачы выкапаў сажалку, запусціў рыбак. Толькі адчуваю напружанне
— еду на дачу і сяджу з вудай ля сажалкі, пакуль не сцямнее. Зімой
усё складаней. Толькі і ў гэтым выпадку знайшоў выйсце: канькі, лыжы — і я зноў у добрым стане.

Надзея РАДЧАНКА, пенсіянерка, г. Клімавічы:
— Усё працуеш, працуеш. Адзін раз у меру, а другі і праз меру.
І ўрэшце настае той час, калі трэба падумаць не толькі пра сад ці
агарод, а і пра сваё здароўе. Час, калі патрэбен перадых. Я ў такіх
выпадках палю ў лазні, прыбіраю ў хаце, а пасля адпачываю. І адчуваю такую палёгку, быццам з мяне не душэўны, а нейкі фізічны
цяжар выходзіць! Усё маё эмацыянальнае напружанне знікае яшчэ
тады, калі мяне наведваюць дзеці і ўнукі. Хоць гэта бывае не часта
(два сыны жывуць ва Украіне, адзін — у Бабруйску), але пасля такіх
цёплых сустрэч сіл хапае надоўга.
Падрыхтавала Вераніка КАНЮТА.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

