КАМПЕТЭНТНАСЦЬ, АДДАНАСЦЬ СЛУЖБОВАМУ АБАВЯЗКУ
І АСАБІСТАЯ ПРЫСТОЙНАСЦЬ
Віншаванне Прэзідэнта з 95-годдзем з дня ўтварэння органаў
дзяржаўнага кантролю Беларусі
Паважаныя таварышы!
Віншую вас з 95-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнага кантролю Беларусі!
Супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю ўносяць значны ўклад у вырашэнне пытанняў агульнанацыянальнага развіцця, умацаванне фінансавай дысцыпліны і павышэнне адказнасці структур
улады розных узроўняў.
Ад вашай кампетэнтнасці, адданасці службоваму абавязку і асабістай прыстойнасці шмат у чым
залежыць забеспячэнне сацыяльных правоў грамадзян і іх давер дзяржаўнай уладзе.
Асаблівыя словы ўдзячнасці — ветэранам, якія, з гонарам выканаўшы службовы і грамадзянскі
абавязак, стварылі ў суверэннай Беларусі эфектыўную сістэму дзяржаўнага кантролю.
Развіваючы свае лепшыя традыцыі, Камітэт упэўнена рэалізуе прадастаўленыя яму паўнамоцтвы
і адыгрывае важнейшую ролю ў забеспячэнні эканамічнай бяспекі краіны.
Жадаю ўсім моцнага здароўя, шчасця і новых поспехаў у працы на карысць нашай Радзімы!
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ЯБЛЫЧНА!

ПРЫШЧЭПКА
АД СКВАПНАСЦІ
У краіне прапануецца ўвесці механізм больш дэталёвага
кантролю за даходамі і маёмасцю службовых асоб,
якія займаюць адказнае становішча, і іх сваякоў

ЛІЧБА ДНЯ

1 млн
928,5 тыс.
чалавек склала колькасць
насельніцтва Мінска на
1 ліпеня, павялічыўшыся за
першае паўгоддзе 2014 года
на 6680 чалавек, паведамляе
галоўнае
статыстычнае
ўпраўленне сталіцы. Натуральны прырост насельніцтва за студзень—ліпень
2014-га склаў 2522 чалавекі,
міграцыйны — 4158 чалавек.
У першым паўгоддзі ў Мінску нарадзіліся 11147 дзяцей,
памерлі 8625 чалавек. Колькасць народжаных перавысіла колькасць памерлых на
29,2% (у студзені—ліпені
2013 года — на 23,3%). Міграцыйны прырост зменшыўся ў параўнанні з першым паўгоддзем 2013-га на
22,3%. За паўгода ў сталіцы
ў параўнанні з аналагічным
леташнім перыядам на 3%
павялічылася колькасць зарэгістраваных шлюбаў і на
1,2% — колькасць разводаў.

Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду аб
удасканаленні заканадаўства па барацьбе з карупцыяй,
паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўжо не ў першы раз вядзецца гаворка пра тое, як эфектыўна процідзейнічаць гэтаму
сацыяльнаму злу. «Думаю, няма неабходнасці тлумачыць, якую
небяспеку нясе карупцыя. Яе нездарма лічаць адной з найбольш
значных пагроз для нацыянальнай бяспекі», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
«Злачынныя дзеянні нячыстых на руку кіраўнікоў выклікаюць
страту даверу да органаў улады, абцяжарваюць функцыянаванне грамадскіх механізмаў, перашкаджаюць рэалізацыі ў краіне
інвестыцыйных праектаў, сур'ёзна ўплываюць на эканамічныя
сістэмы суб'ектаў гаспадарання, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Таму
любая спроба вырашыць свае шкурныя пытанні, уварваць нешта ў
дзяржавы, дзейнічаючы ў абход афіцыйных працэдур праз нейкія
сувязі, дары патрэбным людзям, адкаты, распілоўванні і паборы,
павінна карацца без аглядкі на чыны, званні і ранейшыя заслугі
правапарушальніка».
На яго думку, карупцыйныя працэсы здольны разбурыць любую, самую дасканалую сістэму — сацыяльную і эка2
намічную.

СЛАВЯНСКАЕ ПАРАЗУМЕННЕ

Сёлетні ўраджай яблыкаў радуе ўсіх — і гаспадароў прыватных садоў, і тых, хто вырошчвае садавіну ў прамысловых маштабах.
У СПК «Рассвет» ім. К. П. Арлоўскага Кіраўскага раёна сакавітыя плады пачалі ўжо збіраць. Аграномы гаспадаркі Алена ЮРКАВЕЦ
і Аляксандр ІВАНІЦКІ плёнам сваёй працы задаволены: у планах сабраць каля тысячы тон яблыкаў.

КУДЫ ВЯДУЦЬ
КАРАНІ СУСВЕТНЫХ ПАЖАРАЎ?

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ЕС ЗАЦВЕРДЗІЎ СЕКТАРАЛЬНЫЯ САНКЦЫІ СУПРАЦЬ РАСІІ
Савет Еўрасаюза прыняў пастанову аб увядзенні сектаральных санкцый супраць Расіі, якія раней былі зацверджаны пастаяннымі прадстаўнікамі 28 краін ЕС. Такім чынам Еўрасаюз
абмежаваў экспарт абсталявання для нафтавай прамысловасці, забараніў расійскім банкам, якія кантралююцца дзяржавай,
прадаваць акцыі або аблігацыі ў Еўропе. Таксама забараняецца
заключэнне новых кантрактаў на пастаўку зброі, машыннага абсталявання, электронікі і іншых тавараў двайнога прызначэння.
Сектаральныя санкцыі Еўрасаюза супраць Расіі ўступяць у сілу з
1 жніўня. Паводле ацэнак ЕUоbsеrvеr, узаемныя страты ЕС і Расіі
ад санкцый могуць скласці да 100 мільярдаў еўра за два гады.

ЗАХАД АПАСАЕЦЦА РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ВІРУСА З АФРЫКІ
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Краіны Захаду асцерагаюцца, што эпідэмія ліхаманкі Эбола, успышка якой адбылася ў Заходняй
Афрыцы, распаўсюдзіцца на іншыя кантыненты.
Пра гэта паведамляе агенцтва Frаnсе-Рrеssе. Амерыканская дабрачынная арганізацыя «Корпус міру»
ўжо прыпыніла сваю дзейнасць у Гвінеі, Ліберыі і
Сьера-Леонэ. Еўрапейскі саюз не выключыў магчымасці трапляння смяротнага віруса на сваю тэрыторыю. Пры гэтым у Бруселі падкрэслілі, што гатовы
неадкладна зрэагаваць на ўспышку інфекцыі. У Вялікабрытаніі ў сувязі з пагрозай распаўсюджвання
эпідэміі віруса адбылося надзвычайнае пасяджэнне
крызіснага камітэта «Кобра» пад старшынством
міністра замежных спраў краіны Філіпа Хаманда. Паводле яго
слоў, улады краіны шукаюць сродкі, каб супрацьстаяць небяспечнай эпідэміі. Раней, у сераду, стала вядома, што ўлады Ліберыі
прынялі рашэнне аб закрыцці школ, каб знізіць верагоднасць
распаўсюджвання віруса ліхаманкі Эбола. Паводле інфармацыі
Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, колькасць ахвяр віруса ў
Заходняй Афрыцы з лютага дасягнула 672. У Ліберыі зафіксавана
каля 200 выпадкаў заражэння.

Фота БЕЛТА.

Першая сусветная вайна — сапраўдны першы апакаліпсіс сусветнага маштабу. Яго вынікі адбіліся і на лёсах беларусаў. Усе карані Другой сусветнай
гняздуюцца там, у самым пачатку мінулага стагоддзя. Адгалоскі той вайны
дзесьці з'яўляюцца і сёння. Каб асэнсаваць тыя падзеі не толькі з пункту
гледжання нашай гісторыі, але і з пазіцыі фарміравання гістарычнай памяці,
уяўленняў пра тыя глыбінныя крыніцы і нават магістральныя тэндэнцыі сённяшняга геапалітычнага развіцця, карэспандэнт «Звязды» пагутарыла са
старшым навуковым супрацоўнікам Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдатам гістарычных навук Міхаілам СМАЛЬЯНІНАВЫМ, які не адзін
год даследуе тэму Першай сусветнай вайны і па праве можа лічыць
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сябе адным з найбольш дасведчаных яе знаўцаў.

ЯЦАНЮК
ЗАСТАЕЦЦА
ПРЭМ'ЕРАМ

Часовая забарона на наведванне лясоў уведзена ў
некаторых рэгіёнах Беларусі. У Віцебскай вобласці забаронена наведванне лясоў
у Ле пель скім, Па стаў скім,
Та лачын скім, Шу мі лін скім і
Шаркаўшчынскім раёнах. У
Гро дзен скай — у Во ра наўскім і Лідскім раёнах. У Гомельскай — у Жлобінскім і
Лоеўскім раёнах. У Мінскай
вобласці — у Старадарожскім
і Салігорскім раёнах.

Парламент Украіны на пасяджэнні 31 ліпеня не прыняў адстаўку Арсенія Яцанюка з пасады прэм'ер-міністра краіны. За
такое рашэнне прагаласавалі
ўсяго 16 дэпу татаў пры неабходным мінімуме 226 галасоў.
Нагадаем, Яцанюк абвясціў аб
намеры пакінуць сваю пасаду
24 ліпеня, патлумачыўшы гэтае
рашэнне развалам парламенцкай кааліцыі і блакіраваннем
Радай урадавых ініцыятыў. Заява аб адстаўцы была зроблена
пасля таго, як парламент праваліў галасаванне за ўрадавы
законапраект аб рэфармаванні
«Нафтагаза». Учора дэпутаты
зноў адхілілі гэты законапраект, падтрымаўшы, аднак, прапа на ва ныя ўра дам зме ны ў
дзяржаўны бюджэт і Падатковы
кодэкс. Гэтыя ініцыятывы прадугледжваюць, сярод іншага,
увядзенне «ваеннага падатку»
ў памеры 1,5 працэнта ад заработнай платы ўсіх афіцыйна
працуючых грамадзян да канца
2014 года (для патрэб сілавікоў,
якія ўдзельнічаюць у ваеннай
аперацыі на ўсходзе краіны).

У Дзень чы гу нач ні ка ў
парках культуры і адпачынку абласных цэнтраў Беларусі, а таксама на стадыёне
«Лакаматыў» у Мінску намечана правядзенне масавых
культур на-за баў ляль ных
мерапрыемстваў.
Беларусь 31 ліпеня выканала свае абавязацельствы
ў памеры $43 млн 750 тыс. па
выплаце даходу па чарговым
купоне перад трымальнікамі
пяцігадовых еўрааблігацый.
У Мінску ў чэрвені самая
высокая сярэднямесячная
заработная плата была ў арганізацыях, звязаных з вылічальнай тэхнікай (Br18 млн
877 тыс. 299) і дзейнасцю
па вет ра на га транс пар ту
(Br13 млн 928 тыс. 472).

10320,00
13820,00
291,00
837,66

«У пятніцу і выхадныя сінаптычная сітуацыя не зменіцца: умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі ў асноўным будзе вызначаць
вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванага ў
вельмі цёплым сухім паветры, — сказала галоўны сіноптык. — І
толькі па паўночным захадзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу». Тут пройдуць кароткачасовыя дажджы, прагрымяць навальніцы. Днём месцамі пры навальніцах прагназуецца шквалістае ўзмацненне ветру з парывамі да 15–20 метраў
у секунду. Тэмпература
па вет ра ўначы складзе плюс 14–20 градусаў, у дзённыя гадзіны
па вет ра пра грэ ец ца
да 30–34 градусаў. Па
паўночным захадзе пры
наяўнасці аблокаў прагназуецца 26–29 градусаў.
Па словах Людмілы
Парашчук, на выхадныя
і ў пачатку наступнага тыдня тэрыторыя рэспублікі будзе таксама знаходзіцца ў полі павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванага ў трапічным гарачым сухім паветры. Пры невялікай
воблачнасці спякота ўзмоцніцца. Тэмпература паветра ўначы
складзе плюс 15–20, днём будзе ад 30 да 34, месцамі — да
35–36 градусаў.
У сярэдзіне тыдня надвор'е ў краіне будзе вызначаць цёплая
паўднёва-заходняя перыферыя антыцыклону з цэнтрам над паўночна-заходняй часткай еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Тэмпература паветра чакаецца ноччу ад 14 да 20 градусаў, днём — ад
27 па паўночным усходзе да 33 градусаў па паўднёвым захадзе
краіны. У асобных раёнах рэспублікі пройдуць кароткія навальнічныя дажджы.

На днях споўнілася роўна 100 гадоў з пачатку аднаго
з самых крывавых і маштабных узброеных канфліктаў
у гісторыі чалавецтва — Першай сусветнай вайны. Вялікая
Еўрапейская вайна, як яе называлі, цягнулася чатыры гады
і чатыры месяцы. За гэты час яна стала шматнацыянальным
горам: у ёй удзельнічалі 38 з 59 існуючых на той час
незалежных дзяржаў. У выніку перасталі існаваць 4 імперыі:
Расійская, Аўстра-Венгерская, Асманская і Германская.
Загінула каля 10 мільёнаў вайскоўцаў, яшчэ больш —
мірных жыхароў…

КОРАТКА

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

У бліжэйшыя выхадныя ў рэспубліцы прагназуецца да
36 градусаў спякоты, паведаміла галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідраметэацэнтра Людміла Парашчук.

КАМУ БЫЛА ВЫГАДНАЙ
ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА
І ЧАМУ ЯЕ АДГАЛОСКІ ЧУТНЫ І СЁННЯ?

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 01.08.2014 г.

У ВЫХАДНЫЯ
СПЯКОТА ЎЗМОЦНІЦЦА
ДА 36 ГРАДУСАЎ

 Урокі гісторыі

 На кантролі

МАГЛІ Б САМІ ЗАРАБІЦЬ
Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь —
галоўны інспектар па Віцебскай вобласці азнаёміўся з тым,
як Гарадок рыхтуецца да правядзення «Дажынак»
А потым у райвыканкаме
выслухаў мясцовых
жыхароў, у тым ліку і
па тэлефоне. Толькі на
асабісты прыём запісаліся
больш за дваццаць
чалавек.
Мікалай Дамашкевіч наведаў
Гарадок праз некалькі дзён пасля візіту туды прэм'ер-міністра.
Нагадаю, што сёлета галоўнае
свята аграрыяў усёй краіны змяніла фармат: будзе ўпершыню
абласным. Але рыхтавацца да
яго дапамагаюць і на ўзроўні кіраўніцтва краіны. Таму прэм'ерміністр трымае падрыхтоўку да
свята на кантролі. Зразумела,
што многія жыхары райцэнтра
хочуць, каб перад «Дажынкамі»
адрамантавалі менавіта іх дом,
вулі цу, вы ра шы лі аса біс тую
праблему…
Дарэчы, прэм'ер-міністр быў
незадаволены станам аб'ектаў,
якія трэба рэканструяваць, ад-

рамантаваць да пачатку фестывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі
«Дажынкі-2014».
Я асабіс та ўпэўніўся ў тым,
што Гарадок сёння нагадвае гіганцкі будаўнічы аб'ект. У прыватнасці, хадзіць па тратуарах

Фота БЕЛТА.

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
на сустрэчы з экс-прэзідэнтам Украіны Леанідам Кучмам,
паведамляе БЕЛТА.
Сустрэча адбылася перад пасяджэннем трохбаковай кантактнай групы (Украіна-АБСЕ-Расія) па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны, якое прайшло ўчора ў Мінску. Бакі абмеркавалі
забеспячэнне бяспечнага доступу да месца крушэння малайзійскага лайнера міжнародных экспертаў для расследавання прычын
здарэння, а таксама запуск працэсу вызвалення затрыманых
бакамі асоб.
Кантактная група была прадстаўлена ў поўным складзе: экспрэзідэнт Украіны Леанід Кучма, пасол Расіі ва Украіне Міхаіл
Зурабаў і афіцыйны прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЕ па
пытаннях урэгулявання сітуацыі ва Украіне Хайдзі Тальявіні.
З ініцыятывай з нагоды правядзення ў Беларусі перагавораў
па вырашэнні ўкраінскага крызісу да кіраўніка беларускай дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі раней звярнуўся Прэзідэнт Украіны
Пётр Парашэнка.
«Усё, што трэба, мы зробім. Вы не чытайце і не слухайце, што
тут усялякія кажуць пра нейкі піяр, імідж. Нам нічога гэтага не
трэба. Вы гэта добра ведаеце. Пасярэдніцтва я цярпець не магу, —
падкрэсліў беларускі лідар на сустрэчы з Леанідам Кучмам. — Мы
будзем разам з вамі рабіць для нашай Украіны ўсё неабходнае,
каб хоць неяк знізіць напал супрацьстаяння на ўсходзе краіны.
Мы ў гэтым вельмі зацікаўлены».
«Для нас гэта жыццёва важна з пункту гледжання жыцця нашай Беларусі, а не нейкага там піяру. На крыві, калі гінуць людзі,
піяр ніхто не робіць. Таму вы можаце быць упэўнены, што колькі
трэба мерапрыемстваў, столькі мы і правядзём для той групы, у
якой вы сёння працуеце», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што ў час нядаўняй
тэлефоннай размовы з Прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам
былі досыць падрабязна абмеркаваны праблемы, якія ўзніклі ва
Украіне. «Ён папрасіў мяне, каб я паспрыяў арганізацыі работы
вашай групы. І калі ён сказаў, што ад Украіны будзеце працаваць
вы, я шчыра ўзрадаваўся, — адзначыў Прэзідэнт Беларусі. — Вы
ў гэтай сітуацыі, па звестках нашага пасольства, ведзяце сябе
вельмі актыўна для таго, каб супакоіць і стабілізаваць сітуацыю ва
Украіне. І я ўзрадаваўся, што ваш вопыт быў запатрабаваны».
«Сёння прэзідэнты Украіны (а былых прэзідэнтаў не бывае)
павінны ўсе ўключыцца ў гэты працэс і дзе толькі магчыма ўнесці
свой уклад для стабілізацыі становішча ў роднай для нас Украіне. І калі Пётр Парашэнка папрасіў дастойна арганізаваць гэтае
мерапрыемства, я яму сказаў: усё зробім, толькі каб было лепш
ва Украіне», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
У сваю чаргу, Леанід Кучма адзначыў, што Украіна перажывае
не самыя лепшыя часы. «Пытанне стаіць рубам — быць Украіне ці
не быць. Падзеі апошніх месяцаў ствараюць больш пытанняў, чым
адказаў. А адказаў, на жаль, няма да гэтага часу. І мы ў нейкай
меры па адказы прыехалі сюды. З вашай і з Божай дапамогай
будзем імкнуцца іх знаходзіць», — адзначыў ён.
Таксама сітуацыю ва Украіне Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў у тэлефоннай размове з Прэзідэнтам Сербіі Таміславам
Нікалічам.
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Наша краіна будзе рабіць усё
для нармалізацыі сітуацыі ва Украіне

немагчыма, бо часцей за ўсё
яны не асфальтаваныя або без
пліткі. А на дарогах можна літаральна прыклеіцца да свежага
асфальту. Пры гэтым няма ніякіх указальнікаў для
2
пешаходаў.

