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ЦЫТАТА ДНЯ

У ФАРМАЦЕ ДЫЯЛОГУ
Мы гатовы выбудоўваць адносіны
з ЕС і ЗША, але не на шкоду
нацыянальным інтарэсам
Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ў час
рабочай сустрэчы з міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем, паведамляе прэс-служба беларускага лідара.

Уладзімір МАКЕЙ,
міністр замежных спраў:

ДЗВЕ
ГРАЦЫІ

НАЙВЫШЭЙШЫ
ПІЛАТАЖ
У НАШАЙ КРАІНЕ З'ЯВІЦЦА
АВІЯЦЫЙНАЯ АКАДЭМІЯ

Прэзідэнт растлумачыў вынясенне гэтага пытання на публічнае абмеркаванне выключнай важнасцю захавання адукацыйнай
базы для падрыхтоўкі авіяцыйных спецыялістаў, каб не дапусціць
узнікнення праблем, з якімі, напрыклад, сутыкнулася Расія, дзе
недастатковы прафесійны ўзровень лётнага складу прывёў да
шэрагу аварый і катастроф. Пры гэтым Прэзідэнт асабліва падкрэсліў, што размова павінна весціся не аб фармальным змяненні
назвы або статусу, а аб глыбіннай рэформе.
Кіраўнік дзяржавы пацікавіўся ва ўдзельнікаў сустрэчы неабходнасцю прапанаванага пераўтварэння, звязанымі з гэтым матэрыяльнымі затратамі. Адным з пунктаў абмеркавання таксама
стала пытанне аб неабходнасці перадачы гэтай установы з ведання Мінтранса Міністэрству адукацыі. Прэзідэнт падкрэсліў, што
ў любым выпадку галоўная задача заключаецца ў знаходжанні
лепшага варыянта з пункту гледжання эфектыўнасці прапанаваных пераўтварэнняў.
Анатоль Сівак далажыў, што з фармальнага пункту гледжання
неабходнасць змянення статусу выклікана тым, што Кодэкс аб
адукацыі не прадугледжвае наяўнасці такога віду навучальных
устаноў, як вышэйшы каледж. Але, безумоўна, маецца на ўвазе
таксама глыбокая рэформа з пункту гледжання якасці адукацыі. «Каледж рыхтуе спецыялістаў вышэйшай і сярэднетэхнічнай
адукацыі, але сёння трэба зрабіць крок наперад», — адзначыў
міністр.
Па выніках рабочай сустрэчы Анатоль Сівак расказаў журналістам, што каледж і ствараемую на яго базе авіяцыйную акадэмію
вырашана пакінуць у веданні галіновага міністэрства. Паводле яго
слоў, размова ішла не толькі аб каледжы і падрыхтоўцы кадраў
для авіяцыйнай галіны, але і аб падрыхтоўцы спецыялістаў для
ўсёй транспартнай галіны краіны.
Прапануецца, што акадэмія будзе створана на працягу года.
Пры гэтым плануецца мадэрнізацыя матэрыяльна-тэхнічнай базы,
павысяцца патрабаванні да выкладчыцкага складу.

 Віды на ўраджай

 Надвор'е

БУДЗЕМ З ХЛЕБАМ!
НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ СПРАЎЛЯЛІ ЗАЖЫНКІ
І ВІНШАВАЛІ ПЕРШЫХ У КРАІНЕ «ТЫСЯЧНІКАЎ» ПА РАПСЕ
Рэкордных вынікаў дабіўся знакаміты па мінулых уборачных сямейны экіпаж
камбайнераў агракамбіната «Зара» — бацька і сын Уладзіміры Корсакі. Яны
намалацілі першыя 1076 тон рапсу. Але перад тым, як наведацца ў гэтую
гаспадарку, губернатар вобласці Пётр Руднік разам з прадстаўнікамі
мясцовай улады і кіраўніцтвам прафсаюза АПК завітаў у Шклоўскі раён,
каб прыняць удзел у зажынках і павіншаваць яшчэ адных перадавікоў
жніва — з ААТ «Александрыйскае». Ударнікі атрымалі падарункі, а іх тэхніку
ўпрыгожылі сцяжкі і зорачкі лідараў, каб іншыя бачылі, на каго раўняцца.

КОЖНАЯ ХВІЛІНА
НА ЎЛІКУ

Тысячнікі агракамбіната «Зара» — кіроўца Хасія Лангуры
і камбайнеры бацька і сын Уладзіміры Корсакі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У былыя часы лічылася: як правядзеш
зажынкі, такі збярэш і ўраджай. Свята
не абыходзілася без песняў і народных
гульняў, а вось жніво пачыналася на наступны дзень. На Магілёўшчыне зрабілі
адступленне ад сцэнарыя. Цяпер кожная
хвіліна на ўліку, і зажынкі ў Шклоўскім
раёне адзначалі проста ў полі. Дзякуй
начальніку аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі
Шклоўскага райвыканкама Сяргею АР-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У ААН НАЗВАЛІ КОЛЬКАСЦЬ ЗАГІНУЛЫХ НА ЎСХОДЗЕ УКРАІНЫ ГЕРМАНІЯ ПАЧНЕ
З пачатку сілавой аперацыі на ўсходзе Украіны загінулі сама меней 1129 мірных жыхароў, пара- ШПІЁНІЦЬ ЗА ЗША
нены амаль 3,5 тысячы, больш за 100 тысяч чалавек сталі вымушанымі перасяленцамі. Пра гэта
гаворыцца ў прэс-рэлізе інфармацыйнага цэнтра ААН аб чарговым дакладзе маніторынгавай місіі І ВЯЛІКАБРЫТАНІЯЙ
Упраўлення Вярхоўнага камісара Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Вярхоўны камісар ААН па
правах чалавека Наві Пілэй адзначыла, што па інфармацыі, якая паступае, у Данецкай і Луганскай
абласцях і сілавікі, і апалчэнцы выкарыстоўваюць цяжкае ўзбраенне ў населеных раёнах. «Усё нарастаючая колькасць ахвяр і разбурэнне грамадзянскай інфраструктуры могуць, у залежнасці ад
абставін, лічыцца парушэннем міжнароднага гуманітарнага права», — сказала Пілэй.

ПРАКУРАТУРА ГРУЗІІ ЗАВЯЛА СПРАВУ НА СААКАШВІЛІ
Галоўная пракуратура Грузіі мае намер прыцягнуць да крымінальнай
адказнасці былога прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. «Справа тычыцца
разгону мітынгоўцаў 7 лістапада 2007 года, разгрому тэлекампаніі «Імеды» і завалодання маёмасцю, якая належыць Аркадзю (Бадры) Патаркацышвілі», — цытуюць СМІ заяву нагляднага ведамства. Расследаванне
вядзецца па частцы 3 артыкула 333 КК Грузіі — «Перавышэнне службовых паўнамоцтваў з прыніжэннем асабістай годнасці пацярпелага», якая
прадугледжвае максімальнае пакаранне да васьмі гадоў турмы. Раніцай
28 ліпеня Саакашвілі выклікалі на допыт у Галоўную пракуратуру краіны, але ён туды не з'явіўся, распаўсюдзіўшы заяву, у якой абвінаваціў цяперашнія ўлады Грузіі ў палітычным пераследзе апанентаў,
і адзначыў, што не збіраецца «ўдзельнічаць у гэтым фарсе». Саакашвілі з'ехаў з Грузіі ў лістападзе
2013 года і з таго часу ні разу не прыязджаў на радзіму.

СМЕТАНКОВАЕ МАРОЗІВА БОЛЬШ КАРЫСНАЕ, ЧЫМ САРБЕТ
Марозіва не так шкодзіць фігуры, як мяркуецца. Выбіраць сарбет (аналаг фруктовага лёду) замест ванільнага марозіва, каб не
набраць калорыіі, бессэнсоўна, перадае Mу Dаіlу.
ISSN 1990 - 763X
100 грамаў ванільнага марозіва змяшчаюць 17
грамаў тлушчаў, 14 грамаў цукру, а энергетычная
каштоўнасць такога ласунку складае 251 калорыю. Выбіраючы больш «дыетычны» сарбет, мы
атрымліваем 77 калорый, 0,5 грама тлушчу, але 13,5 грама цукру.
У класічнага ванільнага марозіва глікемічны індэкс складае 68, у
яго абястлушчанай версіі — 114, а ў сарбету — 85.

Урад Германіі мае намер пачаць сачэнне за працай агентаў
ЗША і Вялікабрытаніі, паведамляе
Dеutsсhе Wеllе. Рашэнне Берліна
было прынята на фоне нядаўняга
скандалу вакол дзейнасці амерыканскіх спецслужбаў у ФРГ.
Як піша брытанская газета Thе
Іndереndеnt, адпаведнае распараджэнне дала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Паводле інфармацыі выдання, акрамя сачэння за
меркаванымі агентамі, назіранне
плануецца весці за электроннай
перапіскай і тэлефоннымі размовамі замежных пасольстваў. У інтэрв'ю нямецкай газеце Frаnkfurtеr
Аllgеmеіnе Zеіtung кіраўнік Федэральнага ведамства па ахове канстытуцыі Ханс-Георг Маас заявіў,
што Берлін таксама мае намер
узмацніць супрацьдзеянне сачэнню з боку краін-саюзнікаў. «Ёсць
старая прыказка: «Давярай, але
правярай». І менавіта таму мы
будзем умацоўваць нашу абарону», — заявіў Маас. Ён таксама
адзначыў, што ўрад Германіі не
можа і далей мірыцца са шпіянажам з боку ЗША, «чаша цярпення
перапоўнена».

ТАМОНАВУ, які дапамог карэспандэнту
«Звязды» дабрацца да месца. Ад паху
духмяных караваяў, якія ляжалі на заднім
сядзенні яго машыны, кружылася галава.
Па традыцыі іх пякуць яшчэ з леташняга
ўраджаю, каб новы быў не горшым.
Яшчэ на пад'ездзе да вёскі Калінаўка
было відаць, як кіпіць праца на калгасных
палетках. Падтрымаць баявы дух салдат жніва прыехалі артысты шклоўскага
ансамбля народнай песні і танца «Бліскавіца». Гукарэжысёр, які настройваў
апаратуру ў палявых умовах, імкнуўся
перакрычаць тарахценне кам2
байнаў.

КОРАТКА
У чэрвені беларусы набылі наяўнай замежнай валюты на $753,3 млн, прадалі на
$809,4 млн у эквіваленце. Для
параўнання: у чэрвені 2013 года ад па вед на $771,7 млн і
$593,1 млн у эквіваленце.
Ва ўсіх манастырах і храмах Беларускай праваслаўнай царквы 1 жніўня 2014 года пройдуць па мі наль ныя
богаслужэнні з памінаннем
ахвяр Першай сусветнай вайны, паведамілі ў Беларускім
экзархаце.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

10300,00
13830,00
291,50
860,86
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«Згодна з кліматычным аналізам летняга сезона, «макушка
лета» ў Беларусі звычайна прыпадае на канец ліпеня — пачатак
жніўня. Усе экстрэмальныя значэнні лета назіраліся менавіта ў
гэты перыяд», — паведаміла БЕЛТА галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідраметэацэнтра Людміла ПАРАШЧУК. Самы гарачы
ліпеньскі дзень быў зарэгістраваны 30 чысла 1936 года ў Гомелі,
калі тэмпература паветра дасягнула плюс 37,9 градуса, самы гарачы дзень жніўня з тэмпературай у разгар дня 38,9 градуса быў
адзначаны ў гэтым жа горадзе 8-га чысла 2010 года.
Як і чакалася, самыя гарачыя дні прыпалі менавіта на другую
палову ліпеня — першыя чыслы жніўня. «Галоўнай прычынай такой
сінаптычнай сітуацыі стаў шырокі цёплы скандынаўскі антыцыклон,
які, перамясціўшыся на тэрыторыю Паволжа, пакінуў Беларусь
на сваёй заходняй частцы. І цяпер разам з паўднёвымі патокамі
ў рэспубліку паступае трапічнае паветра», — расказала Людміла
Парашчук. Ва ўмовах невялікай воблачнасці і ўсё яшчэ вялікай
працягласці светлавога дня паветра добра праграваецца.
Да канца ліпеня ў многіх раёнах Беларусі дзённая тэмпература
паветра чакаецца ў межах плюс 30–35 градусаў. Не так горача
будзе толькі ноччу. Жнівень стартуе таксама гарачым надвор'ем. У
пятніцу тэмпература паветра ноччу складзе плюс 16–22 градусы,
днём паветра прагрэецца ад 30 да 35 градусаў, па паўночным захадзе, дзе чакаецца больш воблачнасці, прагназуецца 27–29 градусаў са знакам плюс. Месцамі па паўночным захадзе рэспублікі
пройдуць кароткачасовыя дажджы, прагрымяць навальніцы.
У вы хад ныя тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс
16–22 градусы, у дзённыя гадзіны паветра прагрэецца да
30–35 градусаў цяпла. У асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы.
У сувязі з гарачым і ў асноўным сухім надвор'ем у лясах Беларусі рэзка павялічваецца пажаранебяспечнасць.

 Бяспека руху

НЕ «КАТАЦЦА» — ЕХАЦЬ
Сёлета сем веласіпедыстаў загінулі
і амаль семдзесят пакалечыліся

Паслугі тэлефоннай сувязі падаражэюць у Беларусі з
1 жніўня прыкладна на 20%.
Таксама з 1 жніўня міжгароднія званкі будуць каштаваць
на 12,1% больш — Br81,4 за
мінуту.

Часам здаецца, што веласіпед
з'яўля ец ца не транс парт ным
сродкам, а інструментам для павышэння адрэналіну. У выніку
палётаў па асфальце ўладальнікі
веласіпедаў нярэдка па сваёй бестурботнасці становяцца ахвярамі
аварый. Тым часам статыстыка
ўжо сведчыць пра павелічэнне
дарожных здарэнняў з непасрэдным удзелам веласіпедыстаў. Пра
гэта ў інтэрв'ю «Звяздзе» паведаміла Ганна БАНАДЫК, старшы
інспектар па асаблівых даручэннях упраўлення ДАІ Міністэрства
ўнутраных спраў.

Паводле апошніх даных, пытанне аб прымяненні закона аб
амніс тыі з нагоды 70-годдзя
вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
разгледжана ўжо ў адносінах
да больш як 2,9 тыс. асуджаных, якія знаходзяцца ў месцах
пазбаўлення волі.

— Веларух у Беларусі становіцца
ўсё больш папулярным, модным, — кажа спадарыня Ганна. — Яшчэ колькі
гадоў таму на веласіпедах актыўна перамяшаліся лічаныя дзясяткі, а цяпер
на іх пастаянна ездзяць тысячы беларусаў. Аднак нельга сказаць, што хаця
б палова з іх азнаёмілася з
3
правіламі дарожнага руху.

Першы рухомы састаў новага тыпу з'явіцца ў сталічнай
падземцы ў пачатку 2016 года.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 29.07.2014 г.

Бліжэйшыя выхадныя
будуць надзвычай спякотнымі

Фота БЕЛТА.

У ходзе рабочай сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з міністрам транспарту і камунікацый Анатолем Сіваком і першым намеснікам кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Аляксандрам Радзьковым абмяркоўвалася
прапанова аб пераўтварэнні Мінскага дзяржаўнага вышэйшага авіяцыйнага каледжа ў акадэмію, паведамляе
БЕЛТА.

«Наша краіна вядзе перамовы
аб спрашчэнні візавага рэжыму
і адмене віз прыкладна з паўтара дзясяткамі дзяржаў — гэта і
Аб'яднаныя Арабскія Эміраты,
і Сінгапур, і шэраг іншых. Задача заключаецца ў тым, каб выканаць устаноўку Прэзідэнта,
якую ён даў у Пасланні парламенту і народу ў 2013 годзе. Мы
павінны стварыць нармальныя
ўмовы для вядзення бізнесу ў нашай краіне з тымі дзяржавамі,
якія нам цікавыя. Што тычыцца нашых адносін з Еўрапейскім
саюзам, то ўжо адбыўся першы
раўнд кансультацый па заключэнні пагадненняў аб аблягчэнні
візавага рэжыму і рэадмісіі з ЕС.
Мы выпрацавалі канкрэтную
аснову для далейшай працы.
Думаю, што будзем спакойна
рухацца ў гэтым кірунку, зыходзячы з таго, што гэтыя пагадненні выгадныя для грамадзян
нашых дзяржаў, але яны павінны быць пабудаваны на раўнапраўнай, недыскрымінацыйнай
аснове».

Фота БЕЛТА.

«Апошнім часам мы канстатуем факт, што Еўрапейскі саюз,
ды і ЗША, можа, праз зубы, але неяк пачынаюць размаўляць з
Беларуссю. Хачу публічна падкрэсліць, што ў нашы планы ні ў
якім выпадку не ўваходзіць нейкае стварэнне дадатковай напружанасці з Еўрапейскім саюзам, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — У
нас і так хапае гэтай напружанасці, нам трэба разрульваць гэту
сітуацыю, але не на шкоду нашай краіне».
Прэзідэнт адзначыў, што гэтыя пытанні абмяркоўваліся ў час
яго нядаўняй сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх дыпрадстаўніцтваў. Ён таксама пацікавіўся вынікамі вучобы кіраўнікоў беларускіх загранустаноў, якая штогод праводзіцца ў Міністэрстве
замежных спраў.
У ходзе рабочай сустрэчы Прэзідэнта і міністра замежных спраў
была таксама закранута беларуска-расійская тэматыка. «Наш лёс
такі, што мы паміж Захадам і Усходам, і зыходзячы з гэтага мы выбудоўваем нашы адносіны і нашу пазіцыю, — падкрэсліў кіраўнік
дзяржавы. — Але гэта не значыць, што мы спрабуем сядзець на
двух крэслах. Гэта непрымальна для нас, гэта не аснова нашай
знешнепалітычнай і эканамічнай дактрыны».
На рабочай сустрэчы былі закрануты і пытанні, звязаныя з сітуацыяй ва Украіне, выкананне раней дадзеных Прэзідэнтам Беларусі даручэнняў па эканамічным супрацоўніцтве з гэтай краінай.
Кіраўнік дзяржавы таксама пацікавіўся ў міністра тэндэнцыямі
знешнеэканамічнай дзейнасці — ці ёсць зрухі, асабліва ў рэалізацыі прадукцыі за межы краіны.
Прэзідэнт у цэлым падтрымаў планы знешнепалітычнага ведамства па пашырэнні інтарэсаў Беларусі ў розных сферах.

