
ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

10 ВЕРАСНЯ  2014 г. СЕРАДА Кошт 1800 рублёў№ 171  (27781)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

7

КОРАТКА

Аляксей ДАЙНЕКА, 
дырэктар Інстытута эканомікі 
НАН:

«Грашовыя даходы насель-
ніцтва краіны растуць, за 
апошнія пяць гадоў сярэднега-
давы прырост рэальнай зара-
ботнай платы перавысіў 10%, 
што дазваляе мінімізаваць 
негатыўны ўплыў прапана-
ванага павелічэння стаўкі 
падаходнага падатку з 12% 
да 13% на ўзровень жыц-
ця насельніцтва. Дарэчы, 
стаўка падаходнага падат-
ку ў Расіі, якая з'яўляецца 
асноўным эканамічным пар-
тнёрам Беларусі, складае 
13%, а ў многіх краінах з рын-
кам, які фарміруецца, вызна-
чана плоская шкала падаход-
нага падатку з больш высокімі 
стаўкамі, у прыватнасці
ў Чэхіі (22%), Латвіі (24%), 
Літве (15%). На гэтым 
фоне стаўка ў  13% выгля-
дае даволі ўмеранай».
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Скарыстацца 
шанцам 
не позна

Эмоцыі 
і фінансы 

не сумяшчальныя 

Хто адкажа 
за банкет? 

Ад дзя лен не Шат лан дыі па ло хае НА ТА
Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры та ніі Дэ від Кэ ме ран рас-

па вёў пра тое, што не ка то рыя лі да ры НА ТА вы ка за лі
сур' ёз ную за не па ко е насць у су вя зі з маг чы мым ад дзя лен-
нем Шат лан дыі. Перс пек ты ва аб вя шчэн ня не за леж нас ці 
гэ тай част кі Вя лі ка бры та ніі з кож ным днём ста но віц ца ўсё 
больш рэ аль най.

Шат лан дыя рых ту ец ца да пра вя дзен ня рэ фе рэн ду му
18 ве рас ня, у вы ні ку яко га мо жа быць аб ве шча на аб не за-
леж нас ці рэ гі ё на. Пры гэ тым ра ней ка ра леў скі двор за яў ляў, 
што не раз ліч вае на ня зруч ныя для ся бе вы ні кі га ла са ван ня. 
Ад нак чым блі жэй рэ фе рэн дум, тым боль шую сту пень за не па ко е нас ці пра яў ля юць ула ды ка-
ра леў ства. Ця пер маг чы мае ад дзя лен не Шат лан дыі па ло хае не толь кі Вя лі ка бры та нію, але і 
кі раў ніц тва Паў ноч на ат лан тыч на га аль ян су.

Кі раў ніц тва Аба мы пры зна лі пра ва лам
Боль шасць гра ма дзян ЗША пры зна лі прэ зі дэнц тва ця пе-

раш ня га кі раў ні ка Бе ла га до ма пра ва лам. 
Так, на пы тан не «Як вы лі чы це, прэ зі дэнц тва Аба мы бы ло 

ў боль шай сту пе ні пос пе хам або пра ва лам?» 51% апы та ных 
вы бра ў дру гі ва ры янт, вы ка заў шы цвёр дую не за да во ле насць. 
Пры гэ тым ся род тых, хто па лі чыў па лі ты ку 44-га аме ры кан-
ска га прэ зі дэн та пра ва лам, 92% скла лі кан сер ва тыў ныя рэс-
пуб лі кан цы. У той жа час не за да во ле насць пра цай Кан грэ са 
вы каз ва юць 77% апы та ных аме ры кан цаў.

Укра ін цы шу ка юць ста тус бе жан цаў у асноў ным у Ра сіі
Поль скае кі раў ніц тва па спра вах за меж ні каў па ве да мі ла, 

што фар маль ны ста тус бе жан ца ў гэ тай кра і не шу ка юць 
сён ня 1,1 ты ся чы гра ма дзян Укра і ны. Для па раў на ння, на 
ста тус бе жан ца ў Ра сіі прэ тэн дуе ка ля 120 ты сяч гра ма дзян 
Укра і ны, а на тэ ры то рыі дзяр жаў Еў ра са ю за та кіх на ліч ва-
ец ца ра зам 4 ты ся чы. Поль скае кі раў ніц тва сцвяр джае пры 
гэ тым, што ні во дзін з прось бі таў з Укра і ны да гэ та га ча су 
не атры маў ста ту су эміг ран та. 3
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ПРА ВЕР ЦЕ ПЕЧ ЦЯ ПЕР
«У пры ват ным до ме, як пра-

ві ла, асноў ная кры ні ца цяп ла — 

гэ та печ. І ўжо ця пер, на па чат ку 

во се ні, трэ ба пра во дзіць яе тэх-

ніч нае аб слу гоў ван не. Пра вер це, 

ці ня ма на ёй рас ко лін, ці шчыль-

на за чы ня юц ца дзвер цы, пра чыс-

ці це ды ма ход. Трэ ба аба вяз ко ва 

па бя ліць печ. Гэ та ро біц ца для 

та го, каб пад час пра паль ван ня 

вы свет лі лі ся маг чы мыя сла быя 

мес цы — на прык лад, не за ўваж-

ныя во кам шчы лі ны або вы кры-

ша ныя швы.

По бач з то пач най дзвер цай 

на пад ло зе му сіць быць пры бі ты 

ме та ліч ны ліст па ме рам 

50 на 75 сан ты мет раў.

Жы ві це ў бяс пе цыЖы ві це ў бяс пе цы  ��

ХА ЛА ДЫ БЕЗ ТРА ГЕ ДЫІ
Пры чы най па жа ру мо жа стаць і трэ шчы на на ко мі не, 
і па кі ну тая «за рад ка» ад тэ ле фо на
Па ча так ацяп ляль на га се зо на ў Бе ла ру сі 
не за га ра мі. І ўжо ця пер паў стае пы-
тан не: як не толь кі пра віль на пад рых та-
ваць сваё жыт ло да ха лод на га пе ры я ду, 
але і пра вес ці гэ ты час без бя ды? Рас-

ка заць пра гэ та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па пра сіў на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі 
пра фі лак тыч най ра бо ты Мі ніс тэр ства па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Рус ла на ЛІ ХА-
МА НА ВА.

— Аляк сандр Ві таль е віч, сё ле та ў на шай кра-
і не па ча ла дзей ні чаць сіс тэ ма дзярж за ка зу. На 
пер шы по гляд, ме ха нізм гэ ты зра зу ме лы, але ў 
на шых чы та чоў за ста юц ца пы тан ні... Рас тлу мач-
це ўсе плю сы ці мі ну сы гэ тай сіс тэ мы.

— Ад ра зу за ўва жу, што сён ня бу даў ніц тва па 
дзярж за ка зе ты чыц ца тых лю дзей, якія і ра ней 
атрым лі ва лі жыл лё з дзярж пад трым кай праз сіс-
тэ му льгот на га крэ ды та ван ня. Ця пер на пер шым 
эта пе гэ тыя льгот ныя крэ ды ты вы да юц ца ўжо не 
лю дзям, а ўпраў лен ням ка пі таль на га бу даў ніц тва. 

Та кія струк ту ры бу ду юць за крэ дыт ныя гро шы 
жы лыя да мы, якія по тым пра па ну юц ца на сель ніц-
тву. Дом бу ду ец ца, а мяс цо выя вы кан ка мы фар-
мі ру юць ад па вед ныя спі сы чар га ві коў, якія ма юць 
пра ва атры маць жыл лё па дзярж за ка зе. Толь кі 
пас ля зда чы до ма ў экс плу а та цыю лю дзям пра-
па ну юць на бы ваць па доб нае жыл лё па да га во-
рах куп лі-про да жу з УКБ. По тым ча ла век афарм-
ляе ў Бе ла рус бан ку льгот ны крэ дыт ужо на сваё 
імя на тых умо вах, якія пра ду гле джа ны 
па Ука зе кі раў ні ка дзяр жа вы № 13.

Жыл лёЖыл лё  �� АбмяркуемАбмяркуем  ��

ДЗЯРЖ ЗА КАЗ 
ГА РАН ТУЕ

Пад рых та ва ныя спе цы я ліс та мі 
Мін бу дар хі тэк ту ры но ва ўвя дзен ні па він ны 

цал кам вы клю чыць праб ле му даў га бу даў
Бу даў ні чая га лі на ў на шай кра і не да во лі ак тыў на раз ві ва ец ца. 
У сфе ры бу даў ніц тва жыл ля па ча лі вы ка рыс тоў вац ца не толь кі 
но выя ме та ды ўзвя дзен ня да моў, але і змя ні лі ся прын цы по выя 
па ды хо ды да «чар га ві коў». Пра гэ та і мно гае ін шае, ад каз ва ю чы 
на пы тан ні ка рэс пан дэн та на ша га вы дан ня, рас ка заў на чаль нік 
упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва Бе ла ру сі Аляк сандр ГОР ВАЛЬ.

Пра гэ та іш ла раз мо ва падчас на вед ван ня Прэ зі дэн там Бе ла-
ру сі Аляк санд рам Лу ка шэн кам ААТ «Мін скае вы твор чае гар-
бар нае аб' яд нан не» ў па сёл ку Га та ва, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«На пра ця гу на ступ на га і 2016 го да мы цал кам ма дэр ні зу ем і 
ство рым кан ку рэн та здоль нае, вы со ка га ўзроў ню прад пры ем ства, 
якое бу дзе здоль на пе ра пра ца ваць усю скур сы ра ві ну», — пад-
крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Гар бар ная га лі на кра і ны сён ня прад стаў ле на ча тыр ма прад-
пры ем ства мі: Баб руй скім гар бар ным кам бі на там, Гро дзен скім 
вы твор чым гар бар ным аб' яд нан нем, Мін скім вы твор чым гар бар-
ным аб' яд нан нем і ААТ «Гар бар». Пла ну ец ца, што ў вы ні ку пе ра-
ўтва рэн няў за ста нуц ца два прад пры ем ствы: у Мін ску і Баб руй ску, 
ад нак і яны бу дуць на 20-25% не да за гру жа ныя. «Пе рад ва мі бу дзе 
ста яць за да ча за гру зіць ас тат нія ма гут нас ці. Хоць ад кры вай це 
цэх і шый це, га лоў нае, каб маг лі пра даць. Трэ ба ду маць, што вы 
яшчэ тут бу дзе це вы раб ляць», — ска заў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся 
да ра бот ні каў мінск ага прад пры ем ства.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў ліс та па дзе 2012 го да на 
ўзроў ні кі раў ні ка дзяр жа вы аб мяр коў ва лі ся перс пек ты вы га р бар-
най вы твор час ці. «Паў ста ла пы тан не, у што апра наць лю дзей: у 
кі тай скае, ту рэц кае, або бу дзем вы раб ляць сваё? Бы ло пры ня та 
ра шэн не, што бу дзем вы раб ляць сваё. Гэ та зна чыць, што ўся ску-
ра, якую атрым лі ва ем, па він на быць пе ра пра ца ва на ў кра і не і з яе 
мы па він ны шыць га то вы та вар: адзен не, абу так , га лан та рэй ныя 
та ва ры», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў на сця ро жа насць тым, ці не 
пой дзе пра цэс ма дэр ні за цыі ў гар бар най га лі не па пры кла дзе 
дрэ ва ап ра цоў кі. Ад нак кі раў ні ка дзяр жа вы за пэў ні лі, што ў 2016 
го дзе яна бу дзе за вер ша на.

Га во ра чы пра ад на го з асноў ных спа жыў цоў гар бар най га лі ны 
— абут ко выя прад пры ем ствы, Прэ зі дэнт на га даў, што яны сле дам 
за гар бар ны мі так са ма ма дэр ні зу юц ца. У вы ні ку бу дуць ство ра ны 
су час ныя прад пры ем ствы па вы пус ку га то вых вы ра баў.

«Мы не па він ны за гу біць сваю вы твор часць, — пад крэс ліў Прэ-
зі дэнт. — Кі тай — гэ та доб ра, але нам трэ ба вы раб ляць сваё, тым 
больш мы ўме ем гэ та ра біць».

«Мы па він ны ўзняць сваю вы твор часць, апра нуць, абуць у сваё, 
су час нае, каб лю дзі маг лі га на рыц ца бе ла рус кім абут кам», — ска-
заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў каст рыч ні ку ў Ві цеб ску 
бу дзе пра ве дзе на на ра да, на якой бу дзе раз гле джа ны стан спраў 
у абут ко вай га лі не, як ажыц цяў ля юц ца пра ек ты па шы рэн ня аб'-
ёмаў вы твор час ці і ма дэр ні за цыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся са ста нам спраў на МВГА, 
агле дзеў цэ хі прад пры ем ства, вы стаў ку пра дук цыі.

Прэ зі дэнт так са ма па гу та рыў з ра бот ні ка мі прад пры ем ства.
Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што на вед вае яго, каб пра кант-

ра ля ваць, як вы кон ва юц ца ра ней пры ня тыя ра шэн ні, вя дзец ца 
пра цэс ма дэр ні за цыі. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на па ляп шэн не 
фі нан са ва га ста но ві шча прад пры ем ства. Ён пад крэс ліў, што пры 
та кой тэн дэн цыі бу дзе рас ці і за ра бот ная пла та ра бот ні каў.

Ад но з пы тан няў да ты чы ла ся ўкра ін скай тэ ма ты кі. Бе ла русь 
за ці каў ле на ў тым, каб не бы ло эс ка ла цыі кан флік ту ў Укра і не, 
за явіў Прэ зі дэнт. Ён пад крэс ліў, што Бе ла русь мо жа пра ца ваць 
толь кі на мір ва Укра і не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу на ро лі ін фар ма цый-
ных вой наў, якія ад бы ва юц ца сён ня, у тым лі ку ва ўкра ін скім 
кан флік це. «Сён ня гэ та не тая вай на, што бы ла ка лісь ці, ідзе 
ін фар ма цый ная вай на. Не бой це ся ін фар ма цый ных вой наў, слу-
хай це ўсё і дзя лі це на 10», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што ў Бе ла ру сі бу дзе спа кой-
ная сі ту а цыя: «Ка лі ў нас у эка но мі цы бу дзе нар маль на, ка лі на шы 
лю дзі бу дуць за ня тыя спра вай, та ды і мір на бу дзе ў кра і не. Трэ ба 
жыць у сва ёй кра і не і зай мац ца мір най спра вай».
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Фота БЕЛТА.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад пі саў указ, 
згод на з якім ка рэк ці ру юц ца па-
ла жэн ні агуль на во ін скіх ста ту-
таў Уз бро е ных Сіл.

Пра фі цыт знеш ня га ганд-
лю та ва ра мі і па слу га мі Бе-
ла ру сі ў сту дзе ні—лі пе ні 2014 
го да склаў $456,9 млн.

Гра ніч ная мак сі маль ная 
роз ніч ная ца на на аў та ма біль-
ны бен зін мар кі АІ-92-К5-Еў ра 
бу дзе ўста ноў ле на ў па ме ры, 
эк ві ва лент ным 1 до ла ру ЗША 
за 1 літр. По тым кошт гэ та га 
ві ду бен зі ну бу дзе ін дэк са вац-
ца ў за леж нас ці ад змя нен ня 
кур су бе ла рус ка га руб ля ад-
нос на до ла ра. Пе ра гляд цэн 
на ас тат нія ві ды наф та пра дук-
таў бу дзе ажыц цяў ляц ца пры 
за ха ван ні іс ну ю чых цэ на вых 
су ад но сін па між бен зі нам АІ-
92-К5-Еў ра і ін шы мі мар ка мі 
па лі ва.

Бе ла рус кія бар цы воль-
на га сты лю Ула дзі слаў Анд-
рэ еў (ва га вая ка тэ го рыя да 
57 кг) і Алі Ша ба наў (70 кг) 
ста лі ўла даль ні ка мі брон за-
вых уз на га род на чэм пі я на це 
све ту-2014 па спар тыў най ба-
раць бе, што стар та ваў у Таш-
кен це.

Ра бо чую гру пу для ажыц цяў лен ня комп-
лекс на га ана лі зу сіс тэ мы аду ка цыі ўзна-
ча ліў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь 
ТО ЗІК. У яе склад увай шлі ву чо ныя-прак-
ты кі, кі раў ні кі ўста ноў аду ка цыі, прад-
стаў ні кі рэс пуб лі кан скіх і мяс цо вых ор-
га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня.

— Нам трэ ба з удзе лам гра мад скас ці, пе да га-
гіч ных ка лек ты ваў, баць коў пра вес ці комп лекс нае 
і ўсе ба ко вае вы ву чэн не ўсіх звё наў аду ка цый най 
сіс тэ мы, вы явіць праб лем ныя пы тан ні і вы зна-
чыць шля хі іх вы ра шэн ня, — пад крэс ліў Ана толь 
То зік у сва ім вы ступ лен ні на ар га ні за цый ным па-
ся джэн ні ра бо чай гру пы.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, вы пра ца ва ныя ра бо-
чай гру пай пра па но вы бу дуць улі ча ны пры да пра-
цоў цы Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб аду ка цыі. 
Гэ та да зво ліць ства рыць пра ва вое по ле для ўдас-
ка на лен ня сіс тэ мы аду ка цыі на бя гу чым эта пе і 
на перс пек ты ву.

Ана толь То зік за зна чыў, што ўва гі па тра бу юць 
пы тан ні эфек тыў на га ін тэ ле кту аль на га і фі зіч на га 
раз віц ця на ву чэн цаў, пра цоў на га вы ха ван ня дзя цей, 
фар мі ра ван ня пры клад но га прак ты ка-ары ен та ва на-
га змес ту аду ка цыі на ўсіх уз роў нях пад рых тоў кі.

У рам ках ра бо чай гру пы ён пра па на ваў так са ма 
аб мер ка ваць эфек тыў насць пад рых тоў кі пе да га-
гіч ных кад раў і па вы шэн ня прэ сты жу іх пра цы, пе-
ра ход на нар ма тыў нае фі нан са ван не ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі, пе ра ем насць у атры-
ман ні аду ка цыі на роз ных уз роў нях, раз віц цё пры-
ват на-дзяр жаў на га парт нёр ства і ін шыя пы тан ні.

Пра па но вы па пы тан нях раз віц ця і ўдас ка на-
лен ня аду ка цыі мож на на кі роў ваць на спе цы яль-
ны паш то вы ад рас ура да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
оbrazovanіe@government.by і на На цы я наль ны 
аду ка цый ны пар тал www.adu.by (раз дзел «Ін-
фа лі нія»).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ПРАБ ЛЕ МЫ АДУ КА ЦЫІ — 
У ЦЭНТ РЫ ЎСЕ АГУЛЬ НАЙ УВА ГІ

Урад даў старт гра мад скай дыс ку сіі аб раз віц ці аду ка цыі ў на шай кра і не
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Ся мей ныя свар кі 
пры вод зяць да за трым кі 

раз віц ця ў дзя цей
Па вод ле звес так, атры ма ных у вы ні-

ку да сле да ван ня анг лій скіх на ву коў цаў, 
ся мей ныя праб ле мы, з які мі ча ла век 
су ты ка ец ца ў дзя цін стве ці ў ран нім 
юнац тве, здоль ныя ака заць не га тыў-
ны ўплыў на раз віц цё яго моз га, а гэ та 
мо жа пры вес ці, у сваю чар гу, да праб-
лем з псі хі кай у бу ду чы ні.

У сва ёй пра цы на ву коў цы з Уні-
вер сі тэ та Ус ход няй Анг ліі ска на ва лі 
га лаў ны мозг пад лет каў ва ўзрос це 
17—19 га доў. Вы свет лі ла ся, што тыя 
з пад до след ных, хто пе ра жыў лёг кія 
або ся рэд нія ся мей ныя свар кі да 11 
га доў, ме лі мен шы маз жа чок. Гэ тая 
воб ласць моз га, у лі ку ін ша га, звя за на 
з рэ гу ля ван нем стрэ су. Спе цы я ліс ты 
ўпэў не ны, што па мен ша ны маз жа чок 
мо жа з'яў ляц ца свое асаб лі вым ін ды ка-
та рам ры зы кі псі хіч ных за хвор ван няў 
і ін шых бу ду чых сур' ёз ных ад хі лен няў 
у раз віц ці.

ШКОЛА ЮНЫХ КІРОЎЦАЎ
На пра ця гу двух га доў бу дуць цал кам ма дэр ні за ва ны 

прад пры ем ствы гар бар най га лі ны, пры гэ тым 
іх коль касць пла ну ец ца ска ра ціць удвая


