Тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедавым адбылася 11 сакавіка па ініцыятыве туркменскага боку. Аб
гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі практычныя аспекты двухбаковага супрацоўніцтва. Было адзначана, што дасягнуты высокі ўзровень
адносін дае магчымасць вырашаць стратэгічныя сумесныя задачы ў
любой сферы ўзаемадзеяння. Прэзідэнты выказалі задавальненне
вынікамі інтэнсіўнай сумеснай работы ў мінулым годзе і ўзросшым
да $450 млн тавараабаротам. Аляксандр Лукашэнка і Гурбангулы
Бердымухамедаў абмеркавалі шэраг сумесных праектаў у галіне
паліўна-энергетычнага комплексу, паставак тэхнікі і іншых сферах.
У ходзе размовы таксама было закранута пытанне аб будаўніцтве
пасольства Туркменістана ў Мінску.

 Фінансы

ВЫБАРЧАЯ КАМІСІЯ НЕ ЎМЕШВАЕЦЦА
Ў РАБОТУ ДЗЯРЖОРГАНАЎ
— У нас такое састарэлае стаўленне: калі вы не вырашыце нашы пытанні — мы на
выбары не пойдзем, — заўважыла кіраўнік
ЦВК. — Тут я адразу магу сказаць: часы,
калі кагосьці ўгаворвалі хадзіць на выбары,
даўно ў мінулым. Удзел у выбарах з'яўляецца асабістым, нязменным правам кожнага
грамадзяніна, і правам, якое не перадаецца.
Ён можа ім скарыстацца або не скарыстацца,
незалежна ад вырашэння пытанняў.
Лідзія Ярмошына канстатавала, што выбарчыя камісіі не маюць права ўмешвацца
ў працу іншых дзяржаўных органаў, тым
больш судоў. «Часта нам дасылаюць матэрыялы якой-небудзь грамадзянскай судовай
справы. На гэта ёсць спецыяльны парадак
і заканадаўства, не злучанае з выбарчым.
Таму мы і дапамагчы грамадзяніну зусім не
можам», — заўважыла старшыня Цэнтрвыбаркама.

НА СЕЛЬСКІМ УЗРОЎНІ —
АДЗІНЫ ВЫБАРЧЫ ФОНД
Старшыня Цэнтрвыбаркама паведаміла,
што на ўзроўні большасці Саветаў не было
нават спроб сфарміраваць выбарчыя фонды
кандыдатаў.
— На сельскім узроўні толькі адзін кандыдат у дэпутаты адкрыў рахунак. На пасялковым — ніводны. На раённым узроўні можна
казаць прыкладна аб 2% кандыдатаў, якія
пажадалі адкрыць выбарчыя фонды, але ўжо
на ўзроўні абласцей — гэта каля 25%. У Мінску дзесьці 50% зарэгістраваных кандыдатаў
адкрылі свае выбарчыя фонды, — сказала
старшыня ЦВК.
Яна адзначыла, што змены ў заканадаўстве, якія тычацца фондаў, даюць пэўныя
вынікі. «Нават я як выбаршчык ужо атрымала
лістоўку ад кандыдата ў дэпутаты па маёй
акрузе, вырабленую за сродкі яго выбарчага фонду. Думаю, што з цягам часу мы
прыйдзем да нейкіх агульнапрынятых сусветных стандартаў, калі кандыдаты сапраўды
ўдзельнічаюць у перадвыбарнай барацьбе»,
— дадала Лідізя Ярмошына.

УДЗЕЛ ПАРТЫЙ
Лідзія Ярмошына лічыць, што на гэтым
этапе выбарчай кампаніі партыі паводзяць
сябе досыць актыўна. Прыкладна 10 з 15
зарэгістраваных партый маюць кандыдатаў у
дэпутаты. «Праўда, галоўным чынам, гэта непартыйныя рухі, — заўважыла кіраўнік ЦВК.
— З партыйных у нас вылучаліся, па-мойму,

Камуністычная і Ліберальна-дэмакратычная
партыі».
Яна ўдакладніла, што вялікая частка тых,
хто ўдзельнічае і заяўляе пра сябе як пра
партыйных кандыдатаў, — гэта асобы, якія
вылучыліся шляхам збору подпісаў. Сярод
агульнай колькасці кандыдатаў гэта нязначныя лічбы — каля 5%.
Лідзія Ярмошына лічыць, што пытанне пераходу ад мажарытарнай да прапарцыйнай
выбарчай сістэмы для Беларусі не актуальнае. «Нашы выбаршчыкі цікавяцца персаналіяй, а не палітычнай платформай. Усе
жадаюць бачыць пэўны чалавечы твар з яго
поспехамі або няўдачамі», — растлумачыла
яна.

БОЛЬШАЯ ЧАСТКА ВЫДАТКАЎ —
НА ЗАРОБКІ
75% выдаткаў на правядзенне выбараў,
калі не больш, складае заработная плата
членаў участковых выбарчых камісій, прычым яна вельмі маленькая, паведаміла кіраўнік ЦВК. «Я магу сказаць, што без падаткаў
гэтая сума будзе складаць каля Br200 тыс.
Гэта вельмі невялікія грошы за 14 гадзін працы, таму што 12 гадзін працуе выбарчы ўчастак і яшчэ дзве-тры гадзіны доўжыцца падлік
галасоў», — сказала Лідзія Ярмошына.
Яна растлумачыла, што гэтыя выплаты
не з'яўляюцца заработнай платай, таму што
выбарчыя органы — гэта часовыя грамадскія фарміраванні, якія не валодаюць правамі юрыдычнай асобы і не прымаюць нікога
на працу, за выключэннем асобных грамадзянска-прававых дагавораў, якія складаюць камісіі, напрыклад, па напісанні шыльды,
афармленні выбарчага ўчастку або на транспартныя паслугі. «Гэта невялікая ўзнагарода,
якую атрымаюць члены выбарчых камісій,
галоўным чынам, за дзень выбараў», — падкрэсліла старшыня Цэнтральнай выбарчай
камісіі.

ГАЛАСАВАННЕ ПА ПОШЦЕ — ЗАЎЧАСНАЕ
«Магчымасць галасавання па пошце мы
не разглядаем, хоць, магчыма, для правя-

дзення галасавання за мяжой гэта трэба
ўвесці, як у Амерыцы. Бо ў ЗША не ствараюць участкаў для галасавання за мяжой.
Грамадзяне, якія пражываюць за мяжой (а іх
мільёны), галасуюць па пошце. Магчыма, у
будучыні і нам трэба пераходзіць на падобнае. Але паколькі ў нас галасаванне нават
на ўчастках заўсёды выклікае вельмі шмат
папрокаў і абвінавачванняў, уводзіць у такія
тонкія палітычныя працэсы пошту, я думаю,
заўчасна», — лічыць Лідзія Ярмошына. Яна
мяркуе, што прадстаўнікі апазіцыйнай палітычнай супольнасці, апаненты ўлады, журналісты падвергнуць такое рашэнне рэзкай
крытыцы.
Да таго ж замежныя псіхолагі сцвярджаюць, што такі тып галасавання не павялічвае
актыўнасць выбаршчыкаў, а, наадварот, памяншае, заўважыла старшыня камісіі.
Скептычна аднеслася Лідзія Ярмошына і
да прапановы размясціць выбарчыя ўчасткі
ў гіпермаркетах. «Тады нам трэба зыходзіць
ад спісаў выбаршчыкаў, якія складаюцца па
месцы жыхарства, і, як у Латвіі, даваць выбаршчыку магчымасць галасаваць дзе заўгодна. Але тады трэба ставіць адпаведны
штамп у пашпарце, каб выбаршчык не прагаласаваў паўторна ў іншым месцы», — адзначыла старшыня ЦВК.
Да таго ж, калі адмовіцца ад спісаў выбаршчыкаў, галасаваць можна будзе толькі з
пашпартам, падкрэсліла яна. Цяпер у Беларусі можна прагаласаваць, прадставіўшы іншы
дакумент, калі ён выдадзены ў дзяржаўным
ведамстве і мае фота ўладальніка. Сярод
такіх дакументаў — пенсійнае пасведчанне,
студэнцкі білет, пасведчанне дзяржслужачага. «Але гэта магчыма пры адной умове:
прозвішча павінна быць занесена ў спіс выбаршчыкаў; калі яго ў гэтым спісе няма, то
па іншым дакуменце прагаласаваць нельга,
таму што няма доказаў таго, што выбаршчык
пражывае на гэтым выбарчым участку; гэта
даказвае толькі пашпарт», — растлумачыла
Лідзія Ярмошына.

УКРАІНА ПАКУЛЬ НЕ ЗАПРАСІЛА
БЕЛАРУСКІХ НАЗІРАЛЬНІКАЎ
Прадстаўнікі ЦВК Беларусі не плануюць
удзельнічаць у назіранні за датэрміновымі прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне, якія
прызначаны на 25 мая, бо не атрымлівалі
адпаведнага запрашэння ўкраінскага боку.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі падкрэсліла, што з часоў аранжавага
Майдана ў Кіеве ўкраінскія ўлады і арганізатары выбараў не вельмі ахвотна запрашаюць
на падобныя выбарчыя кампаніі назіральнікаў ад СНД.
«Больш за тое, нейкі час нават не запрашаліся ні мы, ні дэпутаты парламента. Таму
я не выключаю таго, што гэтае запрашэнне
не будзе накіроўвацца ў краіны СНД», — сказала Лідзія Ярмошына.
Беларуская ЦВК не атрымлівала запрашэнне прыняць удзел у назіранні і за правядзеннем крымскага рэферэндуму, які запланаваны на 16 сакавіка.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА



НАЦБАНК СТАНЕ АБАРОНЦАМ ПРАВОЎ СПАЖЫЎЦОЎ ФІНАНСАВЫХ ПАСЛУГ

А банкі, якія не падтрымліваюць прынцып «нулявой адказнасці», будуць неканкурэнтаздольнымі
На гэтым тыдні ў нашай краіне на
базе вучэбнага цэнтра Нацыянальнага
банка праходзіць пасяджэнне рабочай
групы Альянса за фінансавую даступнасць (Allіance for Fіnancіal Іnclusіon) па
абароне правоў спажыўцоў і паводзінах на рынку. Асаблівую актуальнасць
мерапрыемства набывае ў сувязі з тым,
што 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца
Дзень спажыўца. Да таго ж наша краіна
хутка можа стаць рэгіянальным лідарам у справе фінансавай даступнасці.
Аб гэтым паведаміў Сяргей ДУБКОЎ,
намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Беларусі.

СПАЖЫЎЦУ — ВЫБАР
І ПРАЗРЫСТЫЯ ЎМОВЫ
«Разнастайнасць фінансавых інстытутаў, іх пагранічны стан, дэцэнтралізаваная
сістэма рэгулявання фінансавага рынку,
а таксама павышэнне попыту хатніх гаспадарак і фізічных асоб на фінансавыя
паслугі гаворыць аб тым, што насельніцтва пастаянна сутыкаецца з новымі фінансавымі інструментамі, якія не заўсёды
зразумелыя. Кліент павінен мець права
выбраць: крэдыт у банку, пазыка ў мікрафінансавай арганізацыі ці ламбард. А
мы павінны проста забяспечыць празрыстыя ўмовы, — заявіў Сяргей Дубкоў. — У
бліжэйшы месяц мы плануем паўторна
ўнесці праект указа кіраўніка дзяржавы

аб рэгуляванні мікрафінансавых арганізацый. Пасля яго прыняцця Нацбанк стане рэгулятарам і гэтага сегменту рынку.
Акрамя таго, сумесна з Паркам высокіх
тэхналогій мы знаходзімся ў канцавой стадыі падрыхтоўкі праекта ўказа кіраўніка
дзяржавы аб развіцці форэкс-кампаній.
Паралельна мы займаемся павышэннем
фінансавай адукаванасці і цяпер выступаем з ініцыятывай надання Нацыянальнаму
банку статусу рэгіянальнага лідара ў супрацоўніцтве з Afі». Прадстаўнік галоўнага банка краіны сцвярджае, што гэта
дазволіць атрымліваць метадалагічную
і фінансавую дапамогу на арганізацыю
працы па пашырэнні доступу фінансаў
у нашай краіне. Тым больш што Альянс
за фінансавую даступнасць, па словах
Сяргея Дубкова, хутка стане міжнароднай
арганізацыяй, супастаўнай з Еўрапейскім
банкам рэканструкцыі і развіцця, Сусветным банкам і МВФ.

ПАШЫРЭННЕ ПАЎНАМОЦТВАЎ
НАЦБАНКА
Стала вядома пра тое, што структура
па абароне правоў спажыўцоў на фінансавым рынку будзе створана ў Нацбанку
Беларусі. «Нацыянальны банк пашырае
свае паўнамоцтвы і кампетэнцыю ў рамках агульнадзяржаўнай праграмы па абароне правоў спажыўца. У сувязі з гэтым
неабходна пашырэнне паўнамоцтваў у

статуце Нацбанка і дакладнае вызначэнне персаналій, якія будуць весці гэтае пытанне», — тлумачыць намеснік старшыні
праўлення Нацбанка. Сёння, як паведаміла Ірына НАРКЕВІЧ, намеснік міністра
гандлю Беларусі, Мінгандаль з'яўляецца
каардынатарам у нашай краіне сферы
абароны правоў спажыўцоў, у тым ліку ў
галіне фінансавых паслуг. «Прававая база ў нашай краіне развіта дастаткова, але
мае права на ўдасканаленне, што вітаецца, асабліва ў сферы аказання фінансавых паслуг. Таму гэтым трэба займацца,
што паспяхова і робіць Нацбанк», — удакладніла прадстаўнік міністэрства.

НОВАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА,
АЛЕ БЕЗ БЮДЖЭТНЫХ СРОДКАЎ
У межах гранта Альянса за фінансавую
даступнасць Нацыянальны банк замовіў
у профільнага інстытута пры Мінэканомікі праект канцэпцыі дзяржаўнай праграмы па пашырэнні доступу да фінансавых
рэсурсаў для насельніцтва Беларусі на
2015—2020 гады. Пры падрыхтоўцы навуковага дакумента былі прааналізаваны
пытанні доступу да фінансаў і абароны
правоў спажыўцоў, праведзены аналіз існуючага заканадаўства і практыкі. «Цяпер
гэты дакумент рыхтуецца да ўнясення ў
Савет Міністраў. Пасля зацвярджэння сумесным рашэннем урада і Нацыянальнага
банка гэтай канцэпцыі будзе распраца-

«МАРАЧНАЯ» СМЕРЦЬ
Менш чым за два месяцы ў Мінску ад перадазіроўкі так званымі «дызайнерскімі наркотыкамі»
загінулі сем хлопцаў і дзяўчат ва ўзросце ад 14 да
25 гадоў. Варта адзначыць, што для іх бацькоў і
знаёмых тое, што здарылася, стала сапраўднай нечаканасцю. Практычна ўсе маладыя людзі станоўча
характарызаваліся па месцы працы і вучобы, займаліся спортам, не мелі шкодных звычак.
Апошняя трагедыя здарылася 8 сакавіка ў мікрараёне Серабранка. Трэцякурснік сталічнага каледжа
запрасіў да сябе ў госці 15-гадовую сяброўку. Пара
паклала пад язык «маркі», якія хлопец купіў праз інтэрнэт. Пасля гэтага, знаходзячыся ў стане эйфарыі,
хлопец прапанаваў дзяўчыне даказаць свае пачуцці:
выскачыць з акна 6 паверха без адзення. Выратаваць
жыццё хлопцу не ўдалося. Дзяўчыну шпіталізавалі з
сур'ёзнымі траўмамі.

Учора на прэс-канферэнцыі начальнік упраўлення
Следчага камітэта па Мінску Дзмітрый КАНАПЛЯНІК распавёў пра астатнія, больш раннія, 6 трагедый
гэтага года.
У Заводскім раёне 19 студзеня дзяўчына 1995 года
нараджэння набыла з сяброўкамі пакуначак з белым
парашком, які змяшчаў псіхатропнае рэчыва, а таксама
некалькі «марак». Праз тры гадзіны пасля іх ужывання
яна пачала неадэкватна сябе паводзіць, перастала рэагаваць на тое, што адбывалася вакол, прынялася граміць кватэру, пасля чаго наступіла раптоўная смерць.
У Маскоўскім раёне сталіцы 20 студзеня ў кватэры знайшлі труп маладога чалавека 1992 года нараджэння. Ён
таксама адпачываў у кампаніі сяброў, куды сам жа і прынёс
6 «марак». Хлопец ужыў толькі палову «маркі». Смерць наступіла праз дзве гадзіны ў выніку атручэння вельмі небяспечным псіхатропным рэчывам. Перад гэтым ён таксама

НАВІНЫ

Ужо праз 11 дзён, 23 сакавіка, адбудуцца выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў.
Аднак беларусы на першым этапе выбарчай кампаніі досыць пасіўныя. Большая
частка тых, хто звяртаецца ў Цэнтральную
выбарчую камісію, спрабуе вырашыць
свае асабістыя пытанні. Пра гэта казала ўчора падчас анлайн-канферэнцыі на
сайце Беларускага тэлеграфнага агенцтва
старшыня Цэнтральнай камісіі Беларусі
па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх
рэферэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА.

вана адпаведная дзяржаўная праграма»,
— паведаміў Сяргей Дубкоў. Пры гэтым
ён падкрэсліў, што бюджэтныя сродкі не
разглядаюцца як асноўныя крыніцы фінансавання. «Мяркуем, што ўдзельнікам
фінансавання выступіць рынак. Як паказвае міжнародны вопыт, удзельнікі рынку
гатовы ўкладваць у такія глабальныя праекты свае сродкі, веды і ўменні, таму што
фінансавая стабільнасць — гэта залог іх
паспяховага існавання і паспяховага развіцця краіны».

ПРА ПРЫНЦЫП
«НУЛЯВОЙ АДКАЗНАСЦІ»
Нядаўна Нацбанк рэкамендаваў камерцыйным банкам прымяняць да кліентаў —
трымальнікаў плацежных картак прынцып
«нулявой адказнасці» пры незаконным
спісанні грошай з карткі. Сяргей Дубкоў
пракаментаваў гэтую рэкамендацыю:
«Краіне патрэбна павышэнне колькасці
безнаяўных рознічных плацяжоў. Але для
выканання гэтай задачы патрэбна і высокая бяспека такой паслугі. Хаця ў нас
і вельмі невялікая колькасць выпадкаў
махлярства з плацежнымі карткамі, усё
роўна яны ёсць. І кожны такі выпадак выклікае рэзананс. Таму, прааналізаваўшы
вопыт іншых краін, правёўшы адпаведныя
кансультацыі з банкамі і праваахоўнымі
органамі, Нацбанк выдаў рэкамендацыю,
якая адназначна трактуецца, — выкарыс-

ДАРЭЧЫ
Нацыянальны банк Беларусі ўступіў у Альянс за фінансавую даступнасць у 2010 годзе. Гэта фінансавая
арганізацыя, якая аб'ядноўвае 117
удзельнікаў на ўзроўні цэнтральных
банкаў, міністэрстваў і іншых рэгулятараў. Гэтая арганізацыя мае на мэце
пашырэнне доступу да фінансаў і павышэнне фінансавай адукаванасці.
тоўваць прынцып «нулявой адказнасці».
Цяпер гэты прынцып рэальна выкарыстоўваецца нашымі найбуйнейшымі банкамі.
Тыя банкі, якія не ўспрымаюць рэкамендацыі Нацыянальнага банка, становяцца
неканкурэнтаздольнымі. Бо, калі кліент
прыходзіць у банк, ён павінен задаць адно
пытанне: «Ці далучаецеся вы да рэкамендацыі Нацбанка?». Калі банк кажа «не»,
кліент павінен разумець, што ўсе рызыкі
ў выпадку махлярства кладуцца на яго
плечы. А калі банк кажа «так», тады паміж банкам і кліентам устанаўліваюцца
раўнапраўныя адносіны». Прадстаўнік
Нацбанка выказаўся і наконт магчымых
махлярстваў з боку саміх кліентаў: «Зразумела, ёсць такая небяспека. Аднак, калі
банк западозрыць, што кліент сам спрабуе махлярнічаць, яго чакае крымінальная
адказнасць».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



У сакавіку стаўка рэфінансавання захаваецца на ўзроўні 23,5% гадавых. Такое рашэнне прынята праўленнем
Нацыянальнага банка Беларусі.
«Дынаміка інфляцыйных працэсаў з пачатку года складваецца вышэй за прагнозныя значэнні, — тлумачаць навіну
ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Нацбанка. У
лютым спажывецкія цэны павялічыліся на 2%, у студзені — на
1,6%». Таму з мэтай абмежавання інфляцыі і падтрымання
прывабных умоў захоўвання рублёвых сродкаў у банках стаўка
рэфінансавання ў сакавіку застанецца на ранейшым узроўні.
«У далейшым Нацыянальны банк працягне аператыўны маніторынг стану эканомікі і грашова-крэдытнай сферы і будзе
гнутка рэагаваць на сітуацыю, якая складваецца», — заявілі
ў прэс-службе.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

У СТАЛІЦЫ БУДЗЕ ПАБУДАВАНА
12 АРЭНДНЫХ ДАМОЎ
Гэтую навіну паведаміў на нарадзе ў мэрыі Мінска старшыня камітэта будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама Фёдар Рымашэўскі. Агульная плошча такога арэнднага жылля павінна скласці 107,4 тысячы квадратных
метраў. Спецыяліст адзначыў, што палова такіх дамоў
будзе пабудавана і здадзена ў эксплуатацыю ў Першамайскім раёне (квартал «Магістр»), і па два дамы — у
Маскоўскім і Заводскім раёнах.
Між іншым, кіраўніцтвам мэрыі былі пастаўлены пытанні
аб своечасовым засяленні ўжо пабудаваных арэндных дамоў.
Адказным асобам даручылі падрыхтаваць графік засялення ў
пабудаваныя арэндныя дамы, а адпаведную інфармацыя аб
гэтым размясціць на сайтах раённых адміністрацыю Мінска.
На нарадзе прагучала інфармацыя аб тым, што за першыя
два месяцы года ў Мінску пабудавана амаль чвэрць запланаванага на год жылля. Усяго ў студзені і лютым у горадзе здадзена
ў эксплуатацыю 236 тысяч жыллёвых «квадратаў». Разам з
тым цяпер у галоўным мегаполісе застаецца 22 дамы са звышнарматыўнымі тэрмінамі будаўніцтва. З іх тры аб'екты будуць
дабудаваныя ў першай палове сакавіка, лічыць старшыня профільнага камітэта. Нагадаю, што сёлета ў сталіцы запланавана
пабудаваць 1 млн квадратных метраў жылля.
Сяргей КУРКАЧ.

ШАЛЁНЫ ЯНОТ ПРЫКІНУЎСЯ МЁРТВЫМ...
Двое жыхароў вёскі Бронная Гара Бярозаўскага раёна пацярпелі ад шалёнага янота. А прычынай стала іх
крайняя неабачлівасць. Гэта ж трэба было дадумацца:
зацягнуць дзікага звера ў свой дом!
Але ўсё па парадку. Два браты сядзелі на лаўцы каля свайго
дома, калі да аднаго з іх падкраўся янот і ўкусіў за руку. Пасля
гэтага звер прыкінуўся мёртвым і прыняў характэрную позу.
Тады маладыя людзі прынеслі звера ў хату і вырашылі, што
можна выгадна прадаць яго скуру. А далей не знайшлі нічога
лепшага, як прывязаць жывёліну нанач да ножкі стала. Калі ж
няўдачлівыя гандляры «жывым футрам» заснулі, янот перагрыз
вяроўку і накінуўся па чарзе на кожнага з братоў, моцна пакусаў
іх за рукі. Потым пацярпелыя доўга лавілі звера па доме, нарэшце, аглушылі яго табурэткай і зачынілі ў ванным пакоі. Назаўтра
настойлівыя ахвяры ляснога госця ўсё ж яго прадалі.
Але раны ад укусаў паказвалі на яўнае запаленне, і мясцовы супрацоўнік ФАПа адразу западозрыў вірус шаленства. Янота хутка
знайшлі і адправілі ў лабараторыю, якая пацвердзіла небяспечную
хваробу. Гора-паляўнічым на бясплатную пушніну быў прызначаны
курс адпаведнага лячэння. У вёсцы аб'яўлены каранцін.
Як адзначыў намеснік начальніка Брэсцкай абласной інспекцыі па ахове жывёльнага і расліннага свету Сяргей Штык, трэба
мець на ўвазе, што, калі звер спакойна гуляе па населеным
пункце, — гэта першая прыкмета яго хваробы на шаленства.
А калі ён яшчэ і нападае на людзей, сумнявацца амаль не даводзіцца. Чалавеку наогул не варта ўмешвацца ў свет дзікіх
жывёл. Перасцярогай усім павінен паслужыць леташні трагічны выпадак у Камянецкім раёне. Тады мужчына праявіў яўную
неабачлівасць, калі захацеў сфатаграфавацца побач з бабром.
Звер перакусіў рыбаку артэрыю, і той загінуў ад страты крыві.
Так што, калі гэта можна, лепш дзікага звера абысці.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

ПЕРШЫЯ АХВЯРЫ ВЕСНАВЫХ ПАЛАЎ
У Ганцавіцкім раёне з-за выпальвання сухой расліннасці
загінула пажылая жанчына.
Каля 18 гадзін жыхарка вёскі Перавалокі ўбачыла чорны
дым з боку суседняга прысядзібнага ўчастка. Абследаваўшы дом, нікога ў ім не знайшла. Абгарэлая 86-гадовая гаспадыня дома ляжала на выпаленай тэрыторыі... Жанчына
пражывала адна. Мяркуецца, што трагедыя здарылася з-за
яе неасцярожнасці пры выпальванні су хой травы. У той жа
дзень у цяжкім стане ў магілёўскую бальніцу быў дастаўлены непрацуючы 1963 года нараджэння. Мужчына спрабаваў
самастойна патушыць траву, якая гарэла ў полі каля дома. У
выніку ён атрымаў апёкі канечнасцяў першай-трэцяй ступені.
Пра загаранне травы ў вёсцы Нялідавічы Мінскага раёна
паведамілі мясцовыя жыхары. Агонь распаўсюдзіўся на плошчы 1 гек тара... Апроч заклікаў быць пільнымі, існуюць і меры
адказнасці за выпальванне сухой расліннасці — штраф да 40
базавых велічынь. А за распальванне вогнішчаў у забароненых
месцах — да 12 базавых велічынь.
Сяргей РАСОЛЬКА.

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение

«Минскстрой»

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О В Н Е С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В П Р О Е К Т Н У Ю Д Е К Л А РА Ц И Ю
О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е Ж И Л Ы Х П О М Е Щ Е Н И Й О Б Ъ Е К ТА
«Строительство многоквартирных жилых домов типовых
потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану)
со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой».
Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений
№ 1, № 2, № 4, № 5, № 10, № 12, № 15, № 16, № 17, № 19, № 22, № 23,
№ 24, № 29, № 30, № 31, № 33, № 38, № 40, № 42, № 45, № 46, № 48,
№ 49, с № 50 по № 111 с учетом выполнения внутренних отделочных работ
для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, в текущих
ценах составляет:
1-комнатных квартир – 13 332 977 руб.
2-комнатных квартир – 13 087 198 руб.
3-комнатных квартир – 12 759 493 руб.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с
гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в установленном
законодательством порядке.
Генеральный директор
Н.В. Милошевский

Ахвярамі «кіслага д'ябла» сталі 7 чалавек

паводзіў сябе неадэкватна, бегаў па кватэры, на просьбы
сяброў не рэагаваў. Падчас правядзення следчых дзеянняў
канфіскавалі 5 «марак». Таксама ў кішэні курткі загінулага
знайшлі чэкі аб пераліку грашовых сродкаў на электронны
кашалёк у сетцы электронных плацяжоў.
У Цэнтральным раёне 12 лютага з кватэры ў беспрытомным стане ў бальніцу з дыягназам «атручэнне невядомым таксічным рэчывам» даставілі дзяўчыну 1996 года
нараджэння, студэнтку БДУ. Яна памерла, не прыходзячы
ў прытомнасць. За некалькі гадзін да смерці яна разам са
сваім маладым чалавекам ужыла «марку», насычаную
невядомым рэчывам. Пасля гэтага ўзніклі ўжо апісаныя
вышэй сімптомы. Хлопец выжыў дзякуючы таму, што,
адчуўшы здранцвенне канечнасцяў і іншыя сімптомы,
своечасова выплюнуў небяспечны кавалачак паперы.
У Ленінскім раёне 17 лютага каля гадзіны ночы ў машыне хуткай дапамогі памёр школьнік. Як высветлілася,
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АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
І ГУРБАНГУЛЫ БЕРДЫМУХАМЕДАЎ АБМЕРКАВАЛІ
АСПЕКТЫ ДВУХБАКОВАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА

«У НАС ТАКОЕ САСТАРЭЛАЕ СТАЎЛЕННЕ:
КАЛІ ВЫ НЕ ВЫРАШЫЦЕ НАШЫ ПЫТАННІ —
МЫ НА ВЫБАРЫ НЕ ПОЙДЗЕМ»

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На думку кіраўніка дзяржавы, пэўную долю адказнасці павінна несці
школа, дзе настаўнікі маюць магчымасць дасканала вызначыць здольнасці кожнага з вучняў. «І гэтую сістэму трэба стварыць, каб дырэктар
з намеснікам дырэктара школы, падпісваючы накіраванне, разам адказвалі за гэтае дзіця. І каб яно, падпісаўшы дагавор, скончыўшы ВНУ,
вярнулася туды, куды нам трэба. І я ўпэўнены, што мы там знойдзем
вельмі шмат людзей і для ваенных, і для педагогаў, і гэтая праблема
здымецца раз і назаўсёды», — рэзюмаваў Прэзідэнт.
Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, сістэма работы па прыёме ў
ВНУ і ССНУ павінна ўлічваць сучасныя рэаліі. Ва ўмовах інавацыйнага развіцця эканомікі расце попыт на кваліфікаваных спецыялістаў. Там, дзе раней спраўляўся тэхнік або практык, сёння патрэбны
інжынер. Таму ў Беларусі, як і ў іншых развітых краінах, адбываецца
паступовы пераход да масавай вышэйшай адукацыі. «Якой гэта
вышэйшая адукацыя павінна быць — тэма асобнай спецыяльнай
гутаркі, але ў прыватнасцях мы ўжо вызначыліся. Мною даваліся
даручэнні адпаведным службовым асобам аб тым, што мы павінны
адаптаваць вышэйшую адукацыю і па тэрмінах, і па змесце да патрабаванняў сённяшняга дня», — сказаў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што гаворка, у прыватнасці, ідзе
аб неабходнасці пашырэння вытворчай практыкі падчас вучобы,
каб, з аднаго боку, падрыхтаваць студэнтаў і навучэнцаў да будучай
працы, а з другога — даць магчымасць ацаніць усе плюсы і мінусы
абранай прафесіі. Гэта дазволіць маладым людзям раней зразумець, што яны, магчыма, зрабілі памылку ў выбары спецыяльнасці,
і знайсці сабе прымяненне ў іншай сферы.
«Мы дамовіліся, што без рэвалюцый, наскокаў і абвалаў будзем
удасканальваць сістэму вышэйшай адукацыі, падчысцім праграмы,
прыбяром усё лішняе, што чалавеку не трэба будзе ў жыцці наогул. Паспрабуем пазбавіцца ад такіх настрояў, як здаў залік або
экзамен. Ацэнку ў залікоўцы паставілі — і дзякуй богу. А назаўтра
ўсё забыўся. Таму, улічваючы наш вопыт, мы павінны прывесці вышэйшую адукацыю ў адпаведнасць з патрабаваннямі сённяшняга
дня», — заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле слоў Прэзідэнта, вучыць
абы-чаму, а тым больш непатрэбнаму, сотні тысяч маладых людзей,
у нас, па меншай меры, для гэтага няма сродкаў.
Кіраўнік дзяржавы папярэдзіў, што трымае гэтае пытанне на
кантролі і даручыў Адміністрацыі Прэзідэнта, а таксама старшыні
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Анатолю Рубінаву запланаваць з удзелам Прэзідэнта сур'ёзнае кантрольнае мерапрыемства
на вышэйназваную тэму, дзе адказныя асобы здадуць справаздачу
аб праведзенай рабоце.
Кіраўнік дзяржавы закрануў і праблемы прыцягнення абітурыентаў не толькі ў ВНУ, але таксама ў вучылішчы, каледжы і тэхнікумы, якія рыхтуюць кадры рабочых і спецыялістаў сярэдняга звяна.
«Сёння трэба кропкава, прыцэльна змагацца за кожнага студэнта і
навучэнца. Аднак мы не ўлічваем гэтыя абставіны пры арганізацыі
ўступнай кампаніі. Напрыклад, у 2013 годзе з-за павышэння ніжняга парогавага значэння тэставага бала каля 36% усіх абітурыентаў
не былі дапушчаны да конкурсу», — заўважыў Прэзідэнт. Паводле
слоў Аляксандра Лукашэнкі, адным са сродкаў павышэння прывабнасці вострадэфіцытных спецыяльнасцяў магло б стаць увядзенне
дадатковых прэферэнцый для маладых спецыялістаў. У сувязі з
гэтым ён пацікавіўся, што могуць зрабіць у гэтым кірунку арганізацыі і мясцовыя ўлады.
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка паставіў пытанне аб неабходнасці ў прынцыпе змены правілаў прыёму і іх якасці. «Калі прынцыпова нічога не мяняецца, ці трэба наогул прымаць новую рэдакцыю
гэтых правілаў і бударажыць людзей? Ці забяспечаць яны якаснае
паляпшэнне прыёмнай кампаніі?» — пацікавіўся Прэзідэнт.
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НАДЗЁННАЕ

ён напярэдадні ў інтэрнэце набыў дзве «маркі»...
21 лютага ў Савецкім раёне Мінска таксама ў машыне хуткай дапамогі памёр хлопец 1995 года нараджэння.
Перад гэтым ён адпачываў у кампаніі і ненадоўга адлучыўся. Калі вярнуўся, стаў паводзіць сябе неадэкватна,
сяброў не чуў. Раптам у маладога чалавека спынілася
дыханне. Прыбыўшыя ўрачы канстатавалі смерць.
27 лютага ў адной з кватэр у Першамайскім раёне
знайшлі труп мужчыны 1990 года нараджэння. Следчыя ўстанавілі, што хлопец таксама ў кампаніі сяброў
набыў праз інтэрнэт некалькі «марак». Іх ужылі двое з
тых, хто знаходзіўся ў кватэры. Пасля гэтага ў абодвух
праявіліся аналагічныя прыкметы вострага таксічнага
атручэння. Адзін з іх выбег на вуліцу, яму выклікалі
«хуткую». Другі хлопец памёр.
Усе трагічныя выпадкі, паводле слоў Дзмітрыя Канапляніка, аб'ядноўвае адно і тое ж псіхатропнае рэчыва,

 На слыху

нанесенае на кавалачак паперы — так званую «марку»,
адна і тая ж схема пакупкі і продажу — праз інтэрнэт. На
адным баку гэтых «марак» намалявана галава жывёлы
чырвонага колеру з рагамі. У моладзевым асяроддзі іх
называюць яшчэ «лістамі д'ябла». Перад смерцю маладыя
людзі клалі кавалачкі паперы з невядомым рэчывам пад
язык. Усе «маркі» выраблены саматужным спосабам: кампаненты для іх вытворчасці прыбываюць паасобку, затым
змешваюцца і наносяцца на «марку». На дзвюх «марках»,
якія канфіскавалі праваахоўнікі, канцэнтрацыя небяспечнага рэчыва адрознівалася ажно ў 10 разоў (!).
Дзмітрый Канаплянік дадаў, што па фактах гібелі
маладых людзей заведзены крымінальныя справы, праводзяцца судовыя экспертызы. «Звязда» будзе сачыць
за ходам следства.
Надзея ПАЎЛАВА



