Хто нам раскажа
пра армейскае
жыццё?

З вясной
прыйшла
хандра...

Традыцыя
гукання
ў Вязынцы
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ЛІЧБА ДНЯ

 Ва ўрадзе

180 тыс. га
было пасеяна ў краіне ранніх
яравых збожжавых і зернебабовых на ўчарашні дзень. Усе
рэгіёны Беларусі ўжо прыступілі да сяўбы. Больш за ўсё
(49,3% і 50% ад плана) ранніх
яравых збожжавых і зернебабовых пасеяна ў гаспадарках
Гомельскай і Брэсцкай абласцей адпаведна. Крыху больш
чым на 14% выканана заданне аграрыямі Гродзенскага
рэгіёна, на 10,4% — Мінскага.
Апошнімі ў пасяўную кампанію ўключыліся гаспадаркі Магілёўскай і Віцебскай абласцей,
у якіх на 25 сакавіка засеяна
каля 1% плошчаў, адведзеных
пад гэтыя культуры.

Але паказчыкі маглі б стаць лепшымі

3 лютага 1943 го да вёска Кавычыцы Касцю ковіцка га раёна
была ператворана ў груду попелу. Гэтае жудаснае зладзейства ўчыні лі нямец кія карні кі, якія не па шка дава лі людзей. У
полымі жыўцом згарэ лі 85 вяскоўцаў — дзеці, жанчыны, старыя. На шчасце, шмат каму ўда лося і па збегнуць фашысцкага пекла. Ся род іх былі Іван і Яўгенія Каплуновы — вяско выя

 Каб помнілі

НЕ ЗАБЫЦЬ ГЕРОЯЎ
ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ
Пад старшынствам намесніка прэм'ерміністра Анатоля ТОЗІКА прайшло пасяджэнне арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў,
прымеркаваных да 100-годдзя пачатку
Першай сусветнай вайны, паведамляе
БЕЛТА.
Паводле слоў Анатоля Тозіка, падрыхтоўка да знакавых гістарычных мерапрыемстваў, якую сёння праводзяць органы
дзяржаўнага кіравання, аблвыканкамы, арганізацыі, павінна стаць сістэмай у іх далейшай рабоце. Неабходна прывесці ў парадак
месцы пахаванняў воінаў, якія загінулі ў
Першай і Другой сусветных войнах, помнікі,
абеліскі. Варта працягваць пошукавыя ра-

ДВОЕ
З «ВОГНЕННАЙ»
ВЁСКІ

боты, развіваць валанцёрскую дзейнасць,
праводзіць конкурсы школьных сачыненняў
і студэнцкіх работ, прымеркаваных да знакавых гістарычных дат, называць імёнамі
воінаў і герояў новыя вуліцы ў гарадах і пасёлках, практыкаваць шэфства школьных
устаноў па доглядзе памятных месцаў.
На мес нік прэм' ер-мі ніст ра такса ма
звярнуў увагу органаў дзяржкіравання,
аблвыканкамаў на аказанне садзейнічання і падтрымкі энтузіястам, якія карпатліва
і мэтанакіравана працуюць па аднаўленні і захаванні гістарычнай памяці падзей
Першай сусветнай вайны, выкарыстанне іх
вопыту і ведаў у патрыятычным і
духоўным выхаванні моладзі.
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 Май на ўвазе

НЕРАСТ: РЫХТУЕМСЯ ДА ЗАБАРОНЫ
З 1 красавіка ў краіне ўстанаўліваецца забарона на здабычу ўсіх відаў рыб у
сувязі з веснавым нерастам.
Яна будзе дзейнічаць па 30 мая, за выключэннем аматарскага рыбалоўства, якім
можна займацца ў светлы час сутак з берага адной вудай з адным кручком ці адным
спінінгам, які аснашчаны штучнай прынадай з адным адзінарным, ці двайным, ці трайным кручком памерам не больш за №10 па міжнароднай класіфікацыі №1.
У сіле забарона на лоўлю шчупака. За кожную незаконна здабытую асобіну рыбы
парушальнікі правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства абавязаны будуць
пакрыць нанесеную прыродзе шкоду, якая падчас забароны вылічваецца ў трохкратным
памеры. Напрыклад, шчупак ці лешч абыдуцца браканьерам у 390 тысяч рублёў, а лінь
ці язь — у 780 тысяч рублёў. Акрамя таго, парушальнікі могуць быць аштрафаваны на
суму ад 10 да 50 базавых велічынь або прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, калі
памер шкоды перавысіць 40 базавых велічынь.
Дарэчы, згодна з новай рэдакцыяй правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі і рыбалоўства, у наступным сезоне 2015 года тэрміны забароны на лоўлю шчупака будуць
павялічаны і дыферэнцаваны. Ва ўсіх абласцях, акрамя Віцебскай, забарона пачнецца
з 1 сакавіка і прадоўжыцца да 15 красавіка. У паўночным жа рэгіёне Беларусі яна будзе
дзейнічаць з 9 сакавіка па 25 красавіка. Павялічыцца і такса за незаконную здабычу
шчупака — да 3 базавых велічынь за кожную асобіну, а ў перыяд забароны — да 9 базавых велічынь (цяпер, адпаведна, 1 і 3 базавыя велічыні). Прамысловая мера дапушчальнага да вылаву шчупака складзе 40 сантыметраў (цяпер — 35 сантыметраў).
Сяргей РАСОЛЬКА.

 Твае правы

 Камунальныя стасункі

Забруджванне паветра на сёння з'яўляецца самай значнай у свеце пагрозай здароўю чалавека. Такая выснова змяшчаецца ў справаздачы, апублікаванай у аўторак Сусветнай арганізацыяй аховы
здароўя.
Паводле новых даследаванняў, у 2012 годзе ад хвароб, выкліканых
атручаным паветрам, загінулі 7 мільёнаў чалавек. Найбольшы працэнт
смяротных зыходаў зафіксаваны ў бедных краінах Паўднёва-Усходняй Азіі
і заходняй часткі Ціхаакіянскага рэгіёна. Паводле звестак СААЗ, у 2012
годзе ў гэтых частках свету 3,3 млн смерцяў былі звязаны з забруджваннем паветра ў памяшканнях, а яшчэ 2,6 млн — з забруджваннем паветра
на вуліцы. Зрэшты, большасць смерцяў адбываецца з-за дрэннай якасці
паветра ў памяшканнях, мяркуюць эксперты. У СААЗ звязваюць гэта з
тым, што, па існуючых ацэнках, 2,9 млрд людзей на планеце жывуць у
дамах, якія ацяпляюцца ў асноўным з дапамогай дрэва, вугалю ці гною.
Забруджванне атмасфернага паветра, паводле ацэнак СААЗ, выклікала
ў 2012 годзе менш смерцяў — 3,7 млн па ўсім свеце.

АДЗІН З ЛІДАРАЎ «ПРАВАГА СЕКТАРА» ЗНІШЧАНЫ Ў ХОДЗЕ
СПЕЦАПЕРАЦЫІ
Член украінскай нацыянал-радыкальнай арганізацыі «Правы сектар» Аляксандр Музычка (Саша Белы) быў забіты міліцыянерамі
падчас спецаперацыі па яго затрыманні. Пра гэта, як перадае УНП, паведаміў першы намеснік міністра МУС Украіны Уладзімір Еўдакімаў.
Ён адзначыў, што актывіст быў раней абвешчаны ў вышук у рамках
справы аб злосным хуліганстве і супрацьдзеянні супрацоўнікам права-

ЦІ АСТЫНУЦЬ БАТАРЭІ?

ПРАЦУЕМ ПА-НОВАМУ,
або У што можа выліцца зарплата «ў канверце»
У пачатку года Прэзідэнт падпісаў Закон аб унясенні шэрагу змен у Працоўны кодэкс (далей — ПК). Новаўвядзенні
ўступяць у сілу ў канцы ліпеня. Пра найбольш істотныя размаўляем з суддзёй
Вярхоўнага Суда Ксеніяй КЕНІК.
— Ксенія Іванаўна, раскажыце падрабязней пра найбольш значныя змяненні і дапаўненні ў ПК...
— Гэты закон змяшчае ажно 167 пунктаў
змяненняў і дапаўненняў. Асабліва вялікія змены датычацца працоўнага дагавора, гарантый
і кампенсацый, працоўных і сацыяльных адпачынкаў, камандзіровак, сумяшчэння працы з
навучаннем, калектыўных працоўных спрэчак.
У прыватнасці, папоўніцца спіс падстаў для
скасавання працоўнага дагавора па ініцыятыве наймальніка. Апошні зможа звольніць
работніка ў тым ліку і ў выпадку закрыцця
філіяла, прадстаўніцтва ці іншага адасобленага структурнага падраздзялення арганізацыі,
размешчаных у іншай мясцовасці. Пры гэтым
ён павінен будзе выплаціць звольненаму выхадную дапамогу, не меншую за трохразовы
сярэднямесячны заробак.
Акрамя таго, наймальнік сам будзе вырашаць, выдаваць работніку камандзіровачнае
пасведчанне ці не. Гэта дазволіць не толькі
спрасціць бухгалтарскі ўлік, але і пазбегнуць
праблем пры камандзіраванні работнікаў за мяжу. Справа ў тым, што камандзіраваныя за мяжу

адчуваюць праблемы пры афармленні камандзіровачных пасведчанняў, бо часта іншаземцы
не маюць уяўлення аб такіх дакументах. У якасці пацвярджэння камандзіроўкі прапануецца
ўлічваць праязныя білеты, чэкі за пражыванне
і гэтак далей. Разам з тым работнікам некаторых дзяржаўных органаў камандзіровачныя
пасведчанні даюць перавагу пры аплаце праязных білетаў, пражывання. Менавіта па гэтай
прычыне новы закон прадугледжвае выдачу
камандзіровачных пасведчанняў па
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рашэнні наймальніка.

КОРАТКА

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ДРЭННАЯ ЯКАСЦЬ ПАВЕТРА Ў ПАМЯШКАННЯХ ЗАБІЛА
ЗА ГОД 4 млн 300 тыс. ЧАЛАВЕК

падлеткі і колішнія суседзі. Цяпер яны — муж і жонка, ра зам
ужо 65 гадоў.
Даведаўшыся ў мясцовым краязнаўчым музеі пра Івана і Яўгенію,
набраў нумар іх тэлефона, прадставіўся і напрасіўся на сустрэчу.
— Чакаем у госці! — пачуўся ветлівы мужчынскі голас на
3
другім канцы тэлефоннага проваду.

ахоўных органаў. У спецаперацыі, са слоў Еўдакімава, удзельнічалі супрацоўнікі ГУБАЗ і спецпадраздзялення «Сокал». «Белы хацеў уцячы
праз акно і адкрыў агонь на паражэнне па «Сокале», — заявіў прадстаўнік
праваахоўнікаў. 14 сакавіка Музычка размясціў у інтэрнэце відэазварот, у
якім заявіў, што кіраўніцтва Генпракуратуры Украіны прыняло рашэнне аб
яго фізічным знішчэнні «альбо захопе і выдачы Расіі, каб потым усё зваліць на расійскія спецслужбы». У РФ актывіста падазравалі ў катаваннях
і забойстве расійскіх вайскоўцаў у Чачні ў 1994—2000 гадах. Прадстаўнікі
«Правага сектара» ўсклалі адказнасць за забойства Белага на міністра
ўнутраных спраў Украіны і паабяцалі адпомсціць.

ТЭРАРЫСТЫ АДКРЫЛІ Ў СІРЫІ ЛАГЕР ДЗЯЦЕЙ-СМЯРОТНІКАЎ
Тэрарыстычная групоўка «Ісламская дзяржава ў Іраку і Леванце»
(«Даіш») абуладкавала на поўначы
Сірыі дзіцячы трэніровачны лагер
для падрыхтоўкі смяротнікаў і навучання падлеткаў дзеянням у рэальных баявых умовах, паведаміла
газета «Аш-Шарк аль-Аусат».
У лагеры, які атрымаў назву «Ашбаль аль-Ааз» («Самыя дарагія дзеці»), зараз праходзяць падрыхтоўку
каля 50 хлопчыкаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. Настаўнікі з «Даіш»
называюць сваіх падапечных залатым уловам, а адзін з інструктараў, які
назваўся Ібрагімам Мусалімам, патлумачыў, што дзяцей, асабліва са згалелых сірыйскіх сем'яў, значна прасцей пераканаць у неабходнасці выканаць
любы загад, аж да самападрыву, і, галоўнае, яны не просяць ніякай платы
за сваю ахвярнасць у імя Алаха.

Беларускі бок не бачыць неабходнасці ў адкліканні пасла
Беларусі ва Украіне з Кіева ў
Мінск. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведаміў начальнік
упраўлення інфармацыі — прэссакратар МЗС Дзмітрый Мірончык. «У сувязі з паведамленнем
аб адкліканні пасла Украіны ў
Беларусі ў Кіеў беларускі бок
не бачыць неабходнасці ў адкліканні беларускага пасла з Кіева
ў Мінск», — сказаў субяседнік.
Паслугі насельніцтву па
цеплазабеспячэнні ў краіне будуць аказвацца без
пасрэднікаў, паведаміў учора старшыня КДК Аляксандр
Якабсон, падводзячы вынікі
пасяджэння рабочай групы
па вывучэнні праблемных
пытанняў у ЖКГ.
Учора ў мінскім метро мужчына 1953 года нараджэння
з-за дрэннага самаадчування
ўпаў на рэйкі. Яго аператыўна
выцягнулі на платформу работнікі метрапалітэна.

З-за анамальна цёплага сакавіцкага надвор'я
ацяпляльны сезон пачаў завяршацца непрывычна рана. Аднак батарэі астынуць не паўсюль.
У сталіцы ацяпленне пакуль што застанецца ў
дзіцячых дашкольных, лячэбна-прафілактычных, медыцынскіх і навучальных установах. Будуць грэць
батарэі і ў музеях, дзяржаўных архівах, бібліятэках,
гасцініцах, інтэрнатах і ўстановах сацыяльнага забеспячэння. Пра гэта карэспандэнту «Звязды» паведамілі ў прэс-службе Мінгарвыканкама.
Што адметна, ацяпленне пакуль адключаць не будуць і ў аб'ектах жыллёвага фонду мегаполіса. Начальнік аддзела энергетыкі і навукова-тэхнічнага
развіцця Мінжылкамгаса Вячаслаў ШМІТ заявіў раней, што рашэнне аб адключэнні ацяплення ў жыллёвым фондзе могуць прымаць мясцовыя распарадчыя
органы.
— Казаць аб фінішы ацяпляльнага сезону на Віцебшчыне пакуль рана, — гаворыць начальнік вытворча-тэхнічнага аддзела ўпраўлення жыллёвакамунальнай гаспадаркі Віцебскага аблвыканкама
Анатоль СУДАК. — У нас па начах тэмпература нават цяпер зніжаецца да нуля, а часам ртутны слупок
ідзе ніжэй за гэтую адзнаку. Тым больш што ўжо на
заўтра нам абяцалі пахаладанне. Таму пакуль што
мы знізілі тэмпературу цепланосьбіта да аптымальнай — 35-40 градусаў.
— Яшчэ ў панядзелак было прынята рашэнне аб адключэнні ацяплення ў адміністрацыйных будынках ды
карпусах прамысловых прадпрыемстваў, — паведаміў
намеснік начальніка аддзела энергетыкі і энергазберажэння ўпраўлення жыллёва-камунальнай
гаспадаркі Гродзенскага аблвыканкама Дзмітрый
АНДРЭЕЎ. — Астылі батарэі і ў месцах агульнага карыстання жыллёвага фонду. У саміх жа кватэрах, інтэрнатах, гасцініцах ды навучальных установах сістэма
пакуль што пераведзена ў рэжым прапальвання.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

 Аздараўленне

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 26.03.2014 г.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляксандр Шумілін, старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях,
заявіў, што за апошнія два гады рэалізацыі
праграмы засталося выканаць 169 праектаў. Аднак пасля іх рэвізіі прапануецца
пакінуць толькі 51. «Мы збіраемся сканцэнтраваць рэсурсы на рэалізацыі толькі
тых праектаў, у якіх прагназуем рэальны
эфект», — паведаміў Аляксандр Шумілін.
Ён жа выказаўся і наконт праблемы ўкаранення айчынных распрацовак: «Давайце
не параўноўваць укараненне і прадукцыю.
На жаль, не па ўсіх праектах мы атрымліваем тую прадукцыю, якую хацелі б. Любы
інавацыйны праект — гэта рызыка. Нельга
сказаць, што 100% усіх праектаў, якія мы
прафінансуем, адназначна будуць запатрабаваныя і эфектыўныя».
  
Нагадаем, што два тыдні таму была
апублікавана Пастанова Савета Міністраў
№ 187 «Аб вызначэнні суадносін выдаткаў
на даследаванні і распрацоўкі новых прадуктаў, паслуг і метадаў іх вытворчасці
(перадачы), новых вытворчых працэсаў
да аб'ёму адгружанай прадукцыі (работ,
паслуг)», якая вызначыла нарматывы выдаткаў на інавацыі для вытворчых арганізацый дзяржсектара. Такі захад таксама будзе спрыяць развіццю інавацый у
краіне.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Фота Надзеі ДРЫЛЫ.

Такую думку выказаў прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч на пасяджэнні
Прэзідыума Савета Міністраў, падчас
якога разглядаліся вынікі выканання
Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага
развіцця Беларусі на 2011-2015 гады.
Дзякуючы інавацыйнаму складніку ў нашай эканоміцы, на думку кіраўніка ўрада,
магчымы і выхад на міжнародныя рынкі, і
падтрыманне канкурэнтаздольнасці ўнутранага рынку. «Калі паглядзець на вынікі
мінулых гадоў, то дынаміка інавацыйнага
развіцця станоўчая: доля інавацыйных арганізацый у нас ужо дасягнула 26% (гэта
рост прыкладна на 3 працэнтныя пункты
за апошнія два-тры гады), расце таксама
доля адгружанай інавацыйнай прадукцыі
(каля 18%) і высокатэхналагічны экспарт
(у межах 10 млрд долараў)», — адзначыў
Міхаіл Мясніковіч.
Аднак прэм'ер-міністр упэўнены, што з улікам таго патэнцыялу, якім валодае Беларусь,
гэтыя паказчыкі маглі б быць лепшымі. Перашкаджае гэтаму, па словах прэм'ера, у тым
ліку не заўсёды добрасумленнае стаўленне
да выканання гэтай стратэгічнай дзяржаўнай
задачы. Міхаіл Мясніковіч нагадаў, што пасля
выхаду Указа кіраўніка дзяржавы № 357 ад
7 жніўня 2012 года «Аб парадку фарміравання і выкарыстання сродкаў інавацыйных
фондаў» парадак фінансавання інавацыйных
праектаў змяніўся ў лепшы бок.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9850,00
13630,00
274,00
912,04

 Надвор'е
З ЧАЦВЯРГА
ПАХАЛАДАЕ
У выхадныя чакаецца
нават мокры снег
Даволі цёплае надвор'е чакаецца ў сераду, аднак па паўднёвым захадзе атмасферныя
франты прынясуць непрацяглыя дажджы. Раніцай месцамі магчымы туман, паведаміла
рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.
Тэмпература паветра ў ноч на
сераду 2-9 цяпла, удзень — плюс
12-19 градусаў, а па Гомельскай
і Магілёўскай абласцях месцамі да 22 цяпла. Разам з тым, у
крайніх паўднёва-заходніх раёнах удзень будзе толькі плюс
7-11 градусаў.
А вось з чацвярга ўсходнія вятры да нас прынясуць больш свежае паветра з тэрыторыі Расіі. Будзе пераважна без ападкаў, толькі
па паўднёвым захадзе пройдуць
кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў ноч на чацвер
стане ўжо 1-8 цяпла, а па паўночным усходзе пры праясненнях —
ад 0 да мінус 2 градусаў. Удзень
— плюс 8-15 градусаў. Істотных
ападкаў не прагназуецца і ў пятніцу. Тэмпература паветра ўначы
плюс 1-6 градусаў, пры праясненнях да 0 — мінус 3 градусаў, удзень — 6-13 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, напрыканцы тыдня стане яшчэ халадней. У выхадныя ў большасці
раёнаў магчымы невялікія ападкі
ўжо ў выглядзе мокрага снегу.
Чакаецца, што ў гэтыя дні ўначы
падмарозіць да 0 — мінус 5 градусаў, удзень будзе ад 1 цяпла
па паўночным усходзе да плюс
10 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі.
Сяргей КУРКАЧ.

ХУТКА ЛЕТА

Памеры датацый на пуцёўкі для дзяцей у летнія лагеры будуць павялічаны
Сярэдні кошт пуцёўкі ў лагер з кругласутачным знаходжаннем сёлета складзе
3 млн 100 тыс. рублёў, датацыя пакрые
больш за трэць гэтага кошту. Бацькоўская
даплата, як і раней, складзе каля 10%.
Як распавяла «Звяздзе» намеснік дырэктара Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні
насельніцтва Тамара БАНДАРЭНКА, мяркуецца, што са сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання на патанненне адной
пуцёўкі ў аздараўленчыя, спартыўнааздараўленчыя лагеры з кругласутачным знаходжаннем будзе накіравана 1
млн 200 тыс. рублёў (летась гэтая сума
была роўная 900 тыс.), з дзённым знаходжаннем — 500 тыс. рублёў (было 350
тыс.), у профільныя аздараўленчыя лагеры з кругласутачным знаходжаннем
тэрмінам не менш як 9 дзён — 520 тыс.
рублёў (было 360 тыс.). Датацыя на пуцёўку ў лагер працы і адпачынку складзе 560 тыс. рублёў (было 395 тыс.).
Паслугі дзіцячых аздараўленчых лагераў уключаны ў пералік сацыяльна
значных тавараў і паслуг, цэны на якія

рэгулююцца Міністэрствам эканомікі. Таму,
каб паменшыць кошт дзіцячай пуцёўкі для
бацькоў, грашовыя сродкі выдзеляць мясцовыя бюджэты, прадпрыемствы, прафсаюзы,
уласнікі аздараўленчых лагераў. Са сродкаў
дзяржаўнага сацыяльнага страхавання на аказанне дапамогі ў падрыхтоўцы стацыянарных
аздараўленчых лагераў да працы ў летні перыяд 2014 года будзе выдзелена
2
3,7 млрд рублёў.
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ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Працягваецца падпіска на «Звязду» на ІI квартал 2014 года!
Падпісацца на газету можна
ў любым аддзяленні паштовай
сувязі; з дапамогай аплатна-даведачнага тэрмінала РУП «Бел-

пошта»; праз сістэму «інтэрнэтпадпіска» на сайце www.belpost.
by; у кіёсках «Белсаюздрука»;
у паштальёнаў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа
стаць добрым падарункам да
свята для вашых родных і блізкіх, для вашых сяброў.

63850
63145
63858
63239

Індэкс/перыяд
(для індывідуальных падпісчыкаў)
(для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў)
(для ведамасных падпісчыкаў)
(ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў
адукацыі, культуры і аховы здароўя)

1 месяц
47 500
42 750
95 300

3 месяцы
142 500
128 250
285 900

85 800

257 400

