Быхаўскі раён актыўна
рыхтуецца да Дня
беларускага пісьменства,
які будзе адзначацца ў
краіне дваццаты раз.
Як зменіцца да свята
выгляд горада і колькі
будзе каштаваць гэтая
3
прыгажосць?

На Мазырскiм НПЗ,
адным з самых буйных
прадпрыемстваў
нафтахiмiчнай галiны
Беларусі, бесперапынна
рэалiзуюцца праекты па
рэканструкцыi i мадэрнiзацыi,
тэхнiчным
4-5
пераўзбраеннi.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Галоўная справа жыцця
Івана Ярашэвіча
са Смілавіч —
краязнаўства. На кожную
падзею ў даследчыка свой
адметны погляд. Дзякуючы
яму сталі вядомымі многія
новыя факты з гісторыі
6
пасёлка.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ПРАВІЛЫ ВЯДЗЕННЯ
ПАЛЯЎНIЧАЙ ГАСПАДАРКI
I ПАЛЯВАННЯ
ПАВIННЫ БЫЦЬ
АДНАСТАЙНЫЯ ДЛЯ ЎСIХ»

Андрэй НОВIКАЎ,
начальнiк дзяржаўнай
установы «Упраўленне
бытавога i гасцiнiчнага
абслугоўвання насельнiцтва
Мiнгарвыканкама»:

Пра гэта Прэзідэнт заявiў на нарадзе аб удасканаленнi правiл
вядзення паляўнiчай гаспадаркi i палявання, рыбалоўнай гаспадаркi i рыбалоўства, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Апошнiя тэндэнцыi ў сферы
бытавога абслугоўвання паказваюць, што бытавыя паслугi цесна
звязаны з паслугамi сацыяльнага
характару, адукацыi, аздараўлення, спорту. У прыклад можна
прывесцi прадпрыемства «Гарадскiя лазнi», якое толькi аказаннем лазневых паслуг не можа
забяспечыць сабе бясстратную
працу. Калi ж прапаноўваць такiя паслугi ў комплексе з фiзкультурна-аздараўленчымi, то гэта
выгадна. Арганiзацыям варта
больш арыентавацца на паслугi,
якiя павышаюць якасць жыцця,
якiя забяспечваюць мабiльнасць,
рацыянальнае выкарыстанне
вольнага часу (да iх адносяцца
паслугi аўтасэрвiсу, сферы прыгажосцi i здароўя, па доглядзе
дзяцей, хворых i iншае)».

ХТО ПРАЦАВАЦЬ РАДЫ,
ТОЙ БУДЗЕ I ХЛЕБАМ БАГАТЫ!
Менавiта гэтым правiлам у працы кiруюцца лепшыя механiзатары Мiнскай
вобласцi. Ужо ўчора сталi вядомы iмёны тых, хто першым на Мiншчыне намалацiў больш за тысячу тон збожжа.
У Слуцкiм раёне гэтым вызначыўся

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 31.07.2013 г.

сямейны тандэм бацькi i дачкi, механiзатараў Мiкалая i Вольгi Валасачоў.
Адзначылi падарункам i кiроўцу Уладзiмiра Расiнскага, якi дапамагае капiтанам камбайна перавозiць збожжа.
Надзея БУЖАН. Фота аўтара.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

НА МАТЭМАТЫЧНЫХ
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ
У БДУ ПРАХАДНЫЯ БАЛЫ
ВЫРАСЛІ НА 60-80 ПУНКТАЎ

 Жыллёвая палітыка

ЗАКАЗЧЫКА ВЫБЕРУЦЬ
ПА КОНКУРСЕ

Днямі Мінбудархітэктуры распрацавала палажэнне аб правядзенні конкурсаў па выбары
заказчыка. Гэты дакумент закліканы вызначыць парадак арганізацыі і правядзення конкурсаў па выбары заказчыка (забудоўшчыка)
па будаўніцтве шматкватэрных жылых дамоў
(акрамя дамоў павышанай камфортнасці) у
Мінску і абласных цэнтрах.
Праект дакумента вынесены на грамадскае абмеркаванне і размешчаны на афіцыйным інтэрнэт-сайце
міністэрства. Распрацоўшчыкі палажэння прапануюць
прадастаўляць зямельныя ўчасткі для будаўніцтва

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
БУЙНАЯ КАТАСТРОФА Ў ШВЕЙЦАРЫI
Вечарам у панядзелак у вынiку лабавога сутыкнення двух пасажырскiх цягнiкоў больш за 35 чалавек атрымалi раненнi, пяцёра
знаходзяцца ў цяжкiм стане, загiнуў машынiст. Iнцыдэнт адбыўся
каля вакзала невялiкага швейцарскага горада Гранж-прэ-Марнан
у заходнiм кантоне Во. Паводле слоў аднаго з пасажыраў, сутыкнулiся цягнiкi, адзiн з якiх пад'язджаў да вакзала, а другi ад яго
адыходзiў. Сiла ўдару была вялiкай — кабiна аднаго з саставаў аказалася амаль цалкам
ўцiснутай унутр. Гэта другая буйная аварыя з удзелам цягнiкоў за апошнi тыдзень пасля
той, якая адбылася нядаўна ў Iспанii.

ШАТЛАНДЫЯ ПАЗБАВIЦЬ АНГЛIЮ НАФТЫ?
Першы мiнiстр Шатландыi Алекс Салманд распавёў у iнтэрв'ю аб тым, што чакае яго краiну, калi яна здабудзе незалежнасць. У першую чаргу, як ён адзначыў, краiне адыдзе 95%
усiх запасаў нафты i газу Вялiкабрытанii. Аднак у гэтым выпадку Шатландыi прыйдзецца
ўзяць на сябе частку дзяржаўнага доўгу Англii.
Рэферэндум аб незалежнасцi Шатландыi i яе аддзяленнi ад Вялiкабрытанii пройдзе
18 верасня 2014 года. Тады ж будзе адзначацца 700-гадовы юбiлей бiтвы пры Бэнакберне,
у якой англiчане пацярпелi паражэнне, а шатландцы адстаялi сваю незалежнасць.

УЖЫВАННЕ КАШЫ ПАДАЎЖАЕ ЖЫЦЦЁ
Паводле звестак экспертаў, наяўнасць кашы ў рацыёне харчавання
напрамую ўплывае на працягласць жыцця. Навукоўцы з Нацыянальнага
iнстытута раку горада Роквiл (ЗША) высветлiлi, што рэгулярнае ўжыванне адварных каш не толькi забяспечвае арганiзм чалавека комплексам
вiтамiнаў i карысных рэчываў, але i спрыяе павелiчэнню працягласцi
яго жыцця. На працягу 20 гадоў спецыялiсты назiралi за групай добраахвотISSN 1990 - 763X
нiкаў у складзе 400 чалавек. Аказалася, што тыя ўдзельнiкi
эксперыменту, у рацыёне якiх пастаянна прысутнiчалi адварныя кашы з розных круп, значна радзей пакутавалi на
анкалагiчныя захворваннi. На думку даследчыкаў, самымi
карыснымi з'яўляюцца аўсяная i рысавая кашы. У той жа
час большасць людзей аддае перавагу грэчцы.

Рэкордныя паказчыкі зафіксаваны падчас сёлетняй
прыёмнай кампаніі ў БДУ, Так, у параўнанні з папярэднім годам у Белдзяржуніверсітэце на 6,7% павялічылася колькасць ахвотных паступіць на дзённую
бюджэтную форму навучання. І гэта на фоне змяншэння ў краіне агульнай колькасці і выпускнікоў школ,
і абітурыентаў, якія праходзілі цэнтралізаванае тэсціраванне.

шматкватэрных жылых дамоў толькі тым юрыдычным
асобам і індывідуальным прадпрымальнікам, якія вызначаны пераможцамі конкурсу па выбары заказчыка.
Гэтым дакументам таксама прапануецца і парадак яго
правядзення. Так, арганізатар конкурсу будзе абавязаны апавясціць аб яго правядзенні, апублікаваўшы
адпаведную аб'яву ў афіцыйным друкаваным выданні
або інфармацыйнай сістэме «Тэндары» на сайце Нацыянальнага цэнтра маркетынгу і кан'юнктуры цэн, а
таксама на афіцыйным сайце Мінгарвыканкама. Гэтая
аб'ява павінна размяшчацца не менш чым
за 30 дзён да правядзення конкурсу.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Правiлы павiнны быць аднастайныя для ўсiх, выразныя i зразумелыя, не пакiдаць пралазу для нячыстых на руку», — сказаў
кiраўнiк дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў гэтых мэтах па яго дару чэн нi бы ло ар га нi за ва на гра мад скае аб мер ка ван не пра вiл.
Ён падкрэслiў, што сёння трэба дэталёва разгледзець вынiкi гэтага
абмеркавання i прапанаваць людзям такiя правiлы, якiя найбольш
адпавядалi б сучасным патрабаванням, што прад'яўляюцца да
паляўнiчагаспадарчай i рыбалоўнай дзейнасцi, садзейнiчалi павышэнню яе эфек тыўнасцi, папярэджанню парушэнняў у гэтай
сферы i найбольш поўна ўлiчвалi пажаданнi радавых паляўнiчых
i рыбаловаў, зрабiлi б гэты вiд адпачынку i турызму масавым i даступным. «Гэта значыць усё, што мы сёння прымем, у асноўным
iдзе ад самiх паляўнiчых, рыбаловаў i ў цэлым нашага грамадства», — заўважыў Прэзiдэнт.
«Мы нi ў якiм разе новымi правiламi не павiнны нанесцi шкоду
дзяржаве i забаранiць людзям займацца гэтымi вiдамi дзейнасцi.
Але кожны чалавек павiнен разумець, што, калi мы пачнём страляць
усiх i ўсё, лавiць электравудачкамi, сеткамi i iншымi прыстасаваннямi ўсё, што варушыцца ў вадаёмах, праз два гады нi ў лясах, нi ў
вадаёмах нiчога не застанецца», — падкрэслiў Прэзiдэнт. Ён дадаў,
што гэты вiд дзейнасцi не з'яўляецца найпершай неабходнасцю для
жыццядзейнасцi чалавека, а як забава i адпачынак, а таму за гэта
трэба плацiць як паляўнiчым, так i рыбаловам. «Калi хтосьцi ўзяў у
арэнду возера або паляўнiчую гаспадарку, за гэта трэба плацiць,
i немалыя грошы. А каб арандатар не нёс страт, ён разбярэцца, колькi
возьме з тых, хто прыехаў да яго паляваць або рыбачыць», — сказаў
кiраўнiк дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў весцi вельмi строгi кантроль
за развядзеннем жывёл: «У нас няма значных запасаў карысных
выкапняў. Менавiта таму мы павiнны з патроенай энергiяй ахоўваць
тое, чым прырода надзялiла нас шчодра». Ён нагадаў, што ў гэтых
мэтах былi прыняты дзяржаўныя праграмы развiцця паляўнiчай гаспадаркi i рыбагаспадарчай дзейнасцi да 2015 года.
«Як мне дакладваюць, праграма развiцця паляўнiчай гаспадаркi
ў цэлым выконваецца i нiбыта ў нас дадатная дынамiка павелiчэння
колькасцi асноўных вiдаў дзiкiх жывёл», — сказаў кiраўнiк дзяржавы. Ён заўважыў, што ў той жа час, напрыклад, у рыбалоўнай
гаспадарцы не ўсё паспяхова: заданнi па лоўлi рыбы з прыродных
вадаёмаў не выконваюцца, у тым лiку Вiцебскiм, Брэсцкiм, Магiлёўскiм аблвыканкамамi i арганiзацыямi Кiраўнiцтва справамi
Прэзiдэнта, шмат скаргаў з месцаў на безгаспадарчасць, iншыя
недахопы на арандаваных вадаёмах. «Наогул павiнен сказаць,
што ролi мясцовых выканаўчых i распарадчых органаў у працэсах
навядзення парадку i развiцця рыбалоўства да гэтага часу не вiдаць», — сказаў Прэзiдэнт.
«Але што насцярожвае больш за ўсё, дык гэта браканьерства
i iншыя злачынствы ў гэтай сферы», — падкрэслiў Аляксандр
Лукашэнка.
«Мяне супакойваюць у справаздачах: маўляў, усё стабiлiзавалася
ў паляўнiчых гаспадарках, няма прыросту небяспечных парушэнняў.
Удумайцеся: пад тысячу адзiнак канфiскаванай зброi, дзясяткi тон
незаконна здабытага мяса дзiкiх жывёл. А што робiцца ў рыбалоўстве?! Колькасць парушэнняў штогод змяншаецца, дакладваюць, i
летась зарэгiстравана ўсяго нiчога — 5 тыс. выпадкаў. Памнажайце
спакойна на 3, а можа, на 5, i вы будзеце ведаць, колькi было гэтых
парушэнняў, а можа, i на 10. Браканьерскiх сетак канфiскавалi больш
за 300 км, незаконна здабытай рыбы зарэгiстравана 14 т», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы.
Прэзiдэнт вельмi абураны пэўнай iнертнасцю праваахоўнiкаў у
гэтай сферы. «Мяркуйце самi. Першая рэдакцыя правiл была прынята ў 2005 годзе. За гэты час у iх дзесяць разоў уносiлiся змяненнi.
I, нягледзячы на ўсе гэтыя так званыя ўдасканаленнi, у некаторых
службовых асоб, адказных за названую сферу, хапае смеласцi гаварыць аб недахопах дзейнага заканадаўства, якiя даюць магчымасць парушальнiкам ухiляцца ад адказнасцi. Дык вы ж стваралi
гэтыя правiлы, дзесяць разоў iх змянялi, i ўсё роўна вам чагосьцi не
хапае», — сказаў кiраўнiк дзяржавы.
«Неабходна пакласцi канец гэтай цяганiне i неразбярысе! I не дай
бог пасля таго, як Прэзiдэнт падпiша ўказ аб зацвярджэннi новых
правiл палявання i рыбалоўства, зноў узнiкнуць дзiркi i вы скажаце,
што вам не хапае заканадаўства, — крыўдуйце самi на сябе, ад
урада да адпаведных нiзавых структур», — папярэдзiў Аляксандр
Лукашэнка.
«Мы павiнны выйсцi на прыняцце нармальных рашэнняў. Нiякага згоднiцтва, толькi дзяржаўны падыход», — падкрэслiў Прэзiдэнт,
звяртаючыся да прысутных на нарадзе.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

З НОВАЙ ЗЕЛАНДЫI ХОЧУЦЬ
ВЫСЛАЦЬ ТАЎСТУНА
Улады Новай Зеландыi хочуць дэпартаваць з краiны
ча ла ве ка, якi важыць 130 кiлаграмаў. Альберт Бюйтэнгус разам з жонкай прыбыў у Новую
Зеландыю ў 2007 годзе, i тады яго вага складала 160 кiлаграмаў. Такой вазе
спрыяе прафесiя афрыканца: ён працуе
шэф-поварам.
Ула ды Но вай Зе лан дыi, на ват нягледзячы на намаганнi мужчыны пахудзець, збiраюцца яго дэпартаваць. Яны
тлумачаць гэта тым, што вага ў 130 кiлаграмаў «не адпавядае дапушчальным
медыцынскiм нормам». Параметры яго
цела, згодна з нормамi мясцовага Мiнiстэрства аховы здароўя, падпадаюць пад
вызначэнне клiнiчнага атлусцення. Чыноўнiкi асцерагаюцца, што, калi ў афрыканца з'явяцца праблемы са здароўем,
сiс тэма аховы здароўя Новай Зеландыi
«панясе неапраўданыя выдаткi». Паўднёваафрыканец з жонкай падалi ў суд
i спрабуюць аспрэчыць рашэнне мiграцыйнай службы.
Варта адзначыць, што Новая Зеландыя
з'яўляецца адным з лiдараў па колькасцi
людзей, якiя пражываюць у краiне i маюць
лiшнюю вагу. Каля 30% мясцовага насельнiцтва адчувае тыя ж праблемы, што i кухар з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублiкi.

КОРАТКА
Амаль 400 новых пунктаў доступу Wі-Fі з'явіцца ў
сталічных гасцініцах і іншых
аб'ектах, дзе будуць пражываць госці чэмпіянату
свету па хакеі, спартыўных
комплексах «Мінск-Арэна»,
«Чыжоўка-Арэна», Палацы
спорту, парках, скверах, на
галоўных вуліцах і пляцоўках
горада, у кавярнях і рэстаранах. Паслугі будуць аказвацца карыстальнікам па тарыфах «Белтэлекама».
Сярэдні заробак ІT-спецыяліста ў Парку высокіх
тэхналогій (ПВТ) складае
Br14 млн. Пры гэтым намеснік дырэктара адміністрацыі
ПВТ Аляксандр Марцінкевіч
канстатаваў недахоп прафесійных кадраў у ПВТ.
На праезнай частцы перад трамвайнымі прыпынкамі ў Мінску па ініцыятыве
ДАІ ўсталявалі шумавыя
палосы. Яны выраблены з
пенабетону і маюць вышыню не больш за 1 см. Таму,
у адрозненне ад так званых
спячых паліцэйскіх, вадзіцелі могуць не спыняцца, каб
іх пераадолець. Пакуль гэта
толькі эксперымент, палосы
з'явіліся на вуліцах Даўгабродскай, Першамайскай і
Ульянаўскай.

Ся рэдні кон курс па ўніверсі тэ це склаў сёле та 1,7 чалавека на мес ца (у 2012 го дзе — 1,5). Ся род абі туры ентаў БДУ 128 пера можцаў міжна родных і рэспублікан скіх
алім піяд, у тым ліку 10 прызё раў міжнародных алімпі яд
і 5 лаў рэ а таў спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс публі кі Бе ла русь. Акра мя та го, у кон кур се за пра ва стаць
студэн там БДУ спа бор ні ча юць 598 «за ла тых» ме да лістаў (што на 22% пера вышае паказ чык папя рэдня га года)
і 1731 вы пускнік лі цэ яў і гім назій (што на 15,2% вы шэй за
ле таш ні паказ чык).
44,5%(!) прэтэндэнтаў на званне студэнта БДУ маюць сумарны бал (за тры сертыфікаты плюс сярэдні бал атэстата)
больш як 300 балаў.
Асабліва ў Белдзяржуніверсітэце задаволеныя высокім
кон кур сам на пры ро да знаў ча-на ву ко выя спе цы яль насці. Напрыклад, конкурс на біялагічным факультэце склаў
у бягучым годзе 1,7 чалавека на месца, на геаграфічным факультэце і факультэце радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій
— 1,5, на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, механіка-матэматычным і хімічным факультэтах — 1,4.
А самы высокі конкурс зафіксаваны ў БДУ на спецыяльнасцях, звязаных з дызайнам: «Камунікатыўны дызайн» — 10,8
чалавека на месца і «Дызайн прадметна-прасторавага асяроддзя» — 8,2.
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Зарплата вырасла
на 20,5 працэнта
Рэальная зарплата ў першым паўгоддзi 2013 года ў параўнаннi з аналагiчным перыядам 2012-га вырасла на 20,5
працэнта пры прагнозе 7,1
працэнта, паведамiлi БЕЛТА ў
аддзеле па сувязях з грамадскасцю Мiнiстэрства эканомiкi.
У тым лiку за чэрвень яна вырасла на 16,4 працэнта.
Рэальная заработная плата
работнiкаў бюджэтных арганiзацый за шэсць месяцаў гэтага
года ў параўнаннi з аналагiчным
перыядам 2012-га вырасла на
6,4 працэнта, у тым лiку за чэрвень — на 6,9 працэнта.
Па вынiках работы за студзень—чэрвень гэтага года намiнальная налiчаная сярэднямесячная зарплата работнiкаў у
цэлым па рэспублiцы перасягнула Br4,77 млн, або $550,5, павялiчыўшыся ў параўнаннi з адпаведным перыядам мiнулага года
на 45,8 працэнта.

БЫВАЙ,
АНАЛАГАВАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ!
Заўтра Асіповічы стануць першым беларускім
горадам, у якім рэтрансляцыя тэлеперадач
цалкам пяройдзе на лічбавы фармат. Сёлета
да яго таксама далучацца Бабруйск, Касцюковічы і Жлобін. Тым жа, хто дагэтуль глядзіць тэлеперадачы па-старому, неўзабаве
давядзецца паклапаціцца аб набыцці альбо
сучаснага лічбавага апарата, альбо адмысловай прыстаўкі-дэкодара. Спецыялісты раяць
падумаць пра гэта загадзя, каб не ствараць
пасля ажыятажны попыт. Бо ўжо менш чым
праз два гады ўсе аналагавыя тэлевізійныя
перадатчыкі ў Беларусі будуць адключаны.

Прыстаўка зараз каштуе ад 340
да 650 тысяч рублёў, тэлевізар з лічбавым
цюнерам пацягне ўжо на 2-12 мільёнаў.
Лічбавую эфірную антэну можна набыць
за 200-300 тысяч.

лаў. Гэта «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3»,
АНТ, «НТБ-Беларусь», СТБ, «РТР-Беларусь» і «Мір».
Аднак перш чым пачаць іх глядзець, трэба набыць
неабходнае абсталяванне. Па словах начальніка
Упраўлення арганізацыі гандлю і паслуг Міністэрства
гандлю краіны Віялеты Бразоўскай, яго дэфіцыту ў
— Аднак новаўвядзенні пакуль закрануць адна- крамах не назіраецца. Прыстаўка зараз каштуе ад
значна тых, хто прымае тэлесігнал са звычайнай 340 да 650 тысяч рублёў, тэлевізар з лічбавым цюнеэфірнай антэны, — падкрэсліў дырэктар Беларус- рам пацягне ўжо на 2-12 мільёнаў. Лічбавую эфірную
кага радыётэлевізійнага перадаючага цэнтра Анд- антэну можна набыць за 200-300 тысяч.
Але не кожны чалавек зможа за раз выкласці
рэй Кудырка. — Для кабельных аператараў нейкай
падобнай планкі па часе не існуе. Кожны з іх будзе з кішэні суму ў паўмільёна рублёў за дэкодар. Невырашаць пытанне пераходу на «лічбу» самастой- абароненым людзям кшталту малазабяспечаных
на. Тым больш што ў буйных гарадах кшталту тых ці адзінокіх пенсіянераў пакупка рызыкуе ўляцець у
жа Асіповіч новы фармат ужо карыстаецца папу- добрую капеечку. Таму раённыя выканаўчыя камілярнасцю. Па нашых падліках, прыкладна трэць тэты распрацоўваюць праграмы іх падтрымкі. Вынасельніцтва зараз глядзіць перанікам гэтага стане істотная зніжка
дачы з дапамогай ІP-TV — сістэмы
на
тую ж прыстаўку.
Бясплатны тэлефон
лічбавага інтэрнэт-тэлебачання.
Ад аналагавага тэлебачання на
«га
ра
чай
лі
ніі»
Цяпер жа лічбавы сігнал рэкарысць лічбавага адмаўляюцца ўсё
транслюецца ўжо на 96% тэрыто- Міністэрства сувязі
больш еўрапейскіх краін. Літаральрыі краіны. 66 перадатчыкаў дазва- і інфарматызацыі Беларусі
на тыдзень таму да іх ліку далучыляюць прымаць у добрай якасці, па пытаннях пераходу
лася Польшча. У Беларусі ж апошнезалежна ад атмасферных пера- на лічбавае
нім днём звычайнага тэлевяшчання
шкод і асаблівасцяў рэльефу мясста
не 16 чэрвеня 2015 года.
тэлебачанне — 172.
цовасці, восем тэлевізійных канаВаляр'ян ШКЛЕННІК.

