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Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400

Працягваецца падпіска на «Звязду» на ІI квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя зі; з да па мо гай аплат на-да-
ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-
пад піс ка» на сай це www.belpost.
by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; 
у паш таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.

У па чат ку го да Прэ зі дэнт пад пі саў За-
кон аб уня сен ні шэ ра гу змен у Пра цоў-
ны ко дэкс (да лей — ПК). Но ва ўвя дзен ні 
ўсту пяць у сі лу ў кан цы лі пе ня. Пра най-
больш іс тот ныя раз маў ля ем з суд дзёй 
Вяр хоў на га Су да Ксе ні яй КЕ НІК.

— Ксе нія Іва наў на, рас ка жы це пад ра бяз-
ней пра най больш знач ныя змя нен ні і да-
паў нен ні ў ПК...

— Гэ ты за кон змя шчае аж но 167 пунк таў 
змя нен няў і да паў нен няў. Асаб лі ва вя лі кія зме-
ны да ты чац ца пра цоў на га да га во ра, га ран тый 
і кам пен са цый, пра цоў ных і са цы яль ных ад па-
чын каў, ка ман дзі ро вак, су мя шчэн ня пра цы з 
на ву чан нем, ка лек тыў ных пра цоў ных спрэ чак. 
У пры ват нас ці, па поў ніц ца спіс пад стаў для 
ска са ван ня пра цоў на га да га во ра па іні цы я-
ты ве най маль ні ка. Апош ні змо жа зволь ніць 
ра бот ні ка ў тым лі ку і ў вы пад ку за крыц ця 
фі лі яла, прад стаў ніц тва ці ін ша га ад асоб ле на-
га струк тур на га пад раз дзя лен ня ар га ні за цыі, 
раз ме шча ных у ін шай мяс цо вас ці. Пры гэ тым 
ён па ві нен бу дзе вы пла ціць зволь не на му вы-
хад ную да па мо гу, не мен шую за трох ра зо вы 
ся рэд ня ме сяч ны за ро бак.

Акра мя та го, най маль нік сам бу дзе вы ра-
шаць, вы да ваць ра бот ні ку ка ман дзі ро вач нае 
па свед чан не ці не. Гэ та да зво ліць не толь кі 
спрас ціць бух гал тар скі ўлік, але і па збег нуць 
праб лем пры ка ман дзі ра ван ні ра бот ні каў за мя-
жу. Спра ва ў тым, што ка ман дзі ра ва ныя за мя жу 

ад чу ва юць праб ле мы пры афарм лен ні ка ман-
дзі ро вач ных па свед чан няў, бо час та ін ша зем цы 
не ма юць уяў лен ня аб та кіх да ку мен тах. У якас-
ці па цвяр джэн ня ка ман дзі роў кі пра па ну ец ца 
ўліч ваць пра яз ныя бі ле ты, чэ кі за пра жы ван не 
і гэ так да лей. Ра зам з тым ра бот ні кам не ка то-
рых дзяр жаў ных ор га наў ка ман дзі ро вач ныя 
па свед чан ні да юць пе ра ва гу пры апла це пра-
яз ных бі ле таў, пра жы ван ня. Ме на ві та па гэ тай 
пры чы не но вы за кон пра ду гледж вае вы да чу 
ка ман дзі ро вач ных па свед чан няў па 
ра шэн ні най маль ні ка.

Твае пра выТвае пра вы  ��

ПРА ЦУ ЕМ ПА-НО ВА МУ,
або У што мо жа вы ліц ца зар пла та «ў кан вер це»
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3 лю та га 1943 го да вёс ка Ка вы чы цы Кас цю ко віц ка га ра ё на 
бы ла пе ра тво ра на ў гру ду по пе лу. Гэ тае жу дас нае зла дзей-
ства ўчы ні лі ня мец кія кар ні кі, якія не па шка да ва лі лю дзей. У 
по лы мі жыў цом зга рэ лі 85 вяс коў цаў — дзе ці, жан чы ны, ста-
рыя. На шчас це, шмат ка му ўда ло ся і па збег нуць фа шысц ка-
га пек ла. Ся род іх бы лі Іван і Яў ге нія Кап лу но вы — вяс ко выя 

пад лет кі і ко ліш нія су се дзі. Ця пер яны — муж і жон ка, ра зам 
ужо 65 га доў.

Да ве даў шы ся ў мяс цо вым края знаў чым му зеі пра Іва на і Яў ге нію, 
на браў ну мар іх тэ ле фо на, прад ста віў ся і на пра сіў ся на су стрэ чу.

— Ча ка ем у гос ці! — па чуў ся вет лі вы муж чын скі го лас на 
дру гім кан цы тэ ле фон на га про ва ду.

ДВОЕ ДВОЕ 
З «ВОГ НЕН НАЙ» З «ВОГ НЕН НАЙ» 

ВЁС КІВЁС КІ

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

ЦІ АСТЫНУЦЬ БА ТА РЭІ?
З-за ана маль на цёп ла га са ка віц ка га на двор'я 
ацяп ляль ны се зон па чаў за вяр шац ца не пры выч-
на ра на. Ад нак ба та рэі асты нуць не паў сюль.
У ста лі цы ацяп лен не па куль што за ста нец ца ў 

дзі ця чых да школь ных, ля чэб на-пра фі лак тыч ных, ме-
ды цын скіх і на ву чаль ных уста но вах. Бу дуць грэць 
ба та рэі і ў му зе ях, дзяр жаў ных ар хі вах, біб лі я тэ ках, 
гас ці ні цах, ін тэр на тах і ўста но вах са цы яль на га за-
бес пя чэн ня. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па-
ве да мі лі ў прэс-служ бе Мін гар вы кан ка ма.

Што ад мет на, ацяп лен не па куль ад клю чаць не бу-
дуць і ў аб' ек тах жыл лё ва га фон ду ме га по лі са. На-
чаль нік ад дзе ла энер ге ты кі і на ву ко ва-тэх ніч на га 
раз віц ця Мін жыл кам га са Вя ча слаў ШМІТ за явіў ра-
ней, што ра шэн не аб ад клю чэн ні ацяп лен ня ў жыл лё-
вым фон дзе мо гуць пры маць мяс цо выя рас па рад чыя 
ор га ны.

— Ка заць аб фі ні шы ацяп ляль на га се зо ну на Ві-
цеб шчы не па куль ра на, — га во рыць на чаль нік вы-
твор ча-тэх ніч на га ад дзе ла ўпраў лен ня жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Ана толь СУ ДАК. — У нас па на чах тэм пе ра ту ра на-
ват ця пер зні жа ец ца да ну ля, а ча сам ртут ны слу пок 
ідзе ні жэй за гэ тую ад зна ку. Тым больш што ўжо на 
заўт ра нам абя ца лі па ха ла дан не. Та му па куль што 
мы зні зі лі тэм пе ра ту ру цеп ла нось бі та да ап ты маль-
най — 35-40 гра ду саў.

— Яшчэ ў па ня дзе лак бы ло пры ня та ра шэн не аб ад-
клю чэн ні ацяп лен ня ў ад мі ніст ра цый ных бу дын ках ды 
кар пу сах пра мыс ло вых прад пры ем стваў, — па ве да міў 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла энер ге ты кі і энер-
га збе ра жэн ня ўпраў лен ня жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Дзміт рый 
АНД РЭ ЕЎ. — Асты лі ба та рэі і ў мес цах агуль на га ка-
ры стан ня жыл лё ва га фон ду. У са міх жа ква тэ рах, ін-
тэр на тах, гас ці ні цах ды на ву чаль ных уста но вах сіс тэ ма 
па куль што пе ра ве дзе на ў рэ жым пра паль ван ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

180 тыс. га 
бы ло па се я на ў кра і не ран ніх 
яра вых збож жа вых і зер не ба-
бо вых на ўча раш ні дзень. Усе 
рэ гі ё ны Бе ла ру сі ўжо пры сту-
пі лі да сяў бы. Больш за ўсё 
(49,3% і 50% ад пла на) ран ніх 
яра вых збож жа вых і зер не ба-
бо вых па се я на ў гас па дар ках 
Го мель скай і Брэсц кай аб лас-
цей ад па вед на. Кры ху больш 
чым на 14% вы ка на на за дан-
не аг ра ры я мі Гро дзен ска га 
рэ гі ё на, на 10,4% — Мінск ага. 
Апош ні мі ў па сяў ную кам па-
нію ўклю чы лі ся гас па дар кі Ма-
гі лёў скай і Ві цеб скай аб лас цей, 
у якіх на 25 са ка ві ка за се я на 
ка ля 1% пло шчаў, ад ве дзе ных 
пад гэ тыя куль ту ры.

На двор'еНа двор'е  ��

З ЧАЦВЯРГА 
ПА ХА ЛА ДАЕ

У вы хад ныя ча ка ец ца 
на ват мок ры снег

Да во лі цёп лае на двор'е ча-
ка ец ца ў се ра ду, ад нак па паў-
днё вым за ха дзе ат мас фер ныя 
фран ты пры ня суць не пра цяг-
лыя даж джы. Ра ні цай мес ца-
мі маг чы мы ту ман, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс пуб лі-
кан ска га гід ра мет цэнт ра Мін-
п ры ро ды Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на 
се ра ду 2-9 цяп ла, удзень — плюс 
12-19 гра ду саў, а па Го мель скай 
і Ма гі лёў скай аб лас цях мес ца-
мі да 22 цяп ла. Ра зам з тым, у 
край ніх паўд нё ва-за ход ніх ра-
ё нах удзень бу дзе толь кі плюс 
7-11 гра ду саў.

А вось з чац вяр га ўсход нія вят-
ры да нас пры ня суць больш све-
жае па вет ра з тэ ры то рыі Ра сіі. Бу-
дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі 
па паў днё вым за ха дзе прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ў ноч на чац вер 
ста не ўжо 1-8 цяп ла, а па паў ноч-
ным ус хо дзе пры пра яс нен нях — 
ад 0 да мі нус 2 гра ду саў. Удзень 
— плюс 8-15 гра ду саў. Іс тот ных 
апад каў не праг на зу ец ца і ў пят-
ні цу. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
плюс 1-6 гра ду саў, пры пра яс нен-
нях да 0 — мі нус 3 гра ду саў, уд-
зень — 6-13 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно-
заў ай чын ных сі ноп ты каў, на-
пры кан цы тыд ня ста не яшчэ ха-
лад ней. У вы хад ныя ў боль шас ці 
ра ё наў маг чы мы не вя лі кія апад кі 
ўжо ў вы гля дзе мок ра га сне гу. 
Ча ка ец ца, што ў гэ тыя дні ўна чы 
пад ма ро зіць да 0 — мі нус 5 гра-
ду саў, удзень бу дзе ад 1 цяп ла 
па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 
10 гра ду саў па паў днё вым за ха-
дзе Бе ла ру сі.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДРЭН НАЯ ЯКАСЦЬ ПА ВЕТ РА Ў ПА МЯШ КАН НЯХ ЗА БІ ЛА 
ЗА ГОД 4 млн 300 тыс. ЧА ЛА ВЕК

За брудж ван не па вет ра на сён ня з'яў ля ец ца са май знач най у све-
це па гро зай зда роўю ча ла ве ка. Та кая вы сно ва змя шча ец ца ў спра-
ва зда чы, апуб лі ка ва най у аў то рак Су свет най ар га ні за цы яй ахо вы 
зда роўя.

Па вод ле но вых да сле да ван няў, у 2012 го дзе ад хва роб, вы клі ка ных 
атру ча ным па вет рам, за гі ну лі 7 міль ё наў ча ла век. Най боль шы пра цэнт 
смя рот ных зы хо даў за фік са ва ны ў бед ных кра і нах Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі 
і за ход няй част кі Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на. Па вод ле звес так СА АЗ, у 2012 
го дзе ў гэ тых част ках све ту 3,3 млн смер цяў бы лі звя за ны з за брудж ван-
нем па вет ра ў па мяш кан нях, а яшчэ 2,6 млн — з за брудж ван нем па вет ра 
на ву лі цы. Зрэш ты, боль шасць смер цяў ад бы ва ец ца з-за дрэн най якас ці 
па вет ра ў па мяш кан нях, мяр ку юць экс пер ты. У СА АЗ звяз ва юць гэ та з 
тым, што, па іс ну ю чых ацэн ках, 2,9 млрд лю дзей на пла не це жы вуць у 
да мах, якія ацяп ля юц ца ў асноў ным з да па мо гай дрэ ва, ву га лю ці гною. 
За брудж ван не ат мас фер на га па вет ра, па вод ле ацэ нак СА АЗ, вы клі ка ла 
ў 2012 го дзе менш смер цяў — 3,7 млн па ўсім све це.

АДЗІН З ЛІ ДА РАЎ «ПРА ВА ГА СЕК ТА РА» ЗНІ ШЧА НЫ Ў ХО ДЗЕ 
СПЕЦ АПЕ РА ЦЫІ

Член укра ін скай на цы я нал-ра ды каль най ар га ні за цыі «Пра вы сек-
тар» Аляк сандр Му зыч ка (Са ша Бе лы) быў за бі ты мі лі цы я не ра мі 
пад час спец апе ра цыі па яго за тры ман ні. Пра гэ та, як пе рад ае УНП, па-
ве да міў пер шы на мес нік мі ніст ра МУС Укра і ны Ула дзі мір Еў да кі маў. 

Ён ад зна чыў, што ак ты віст быў ра ней аб ве шча ны ў вы шук у рам ках 
спра вы аб злос ным ху лі ган стве і су праць дзе ян ні су пра цоў ні кам пра ва-

ахоў ных ор га наў. У спец апе ра цыі, са слоў Еў да кі ма ва, удзель ні ча лі су-
пра цоў ні кі ГУ БАЗ і спец пад раз дзя лен ня «Со кал». «Бе лы ха цеў уця чы 
праз акно і ад крыў агонь на па ра жэн не па «Со ка ле», — за явіў прад стаў нік 
пра ва ахоў ні каў. 14 са ка ві ка Му зыч ка раз мяс ціў у ін тэр нэ це ві дэа зва рот, у 
якім за явіў, што кі раў ніц тва Генп ра ку ра ту ры Укра і ны пры ня ло ра шэн не аб 
яго фі зіч ным зні шчэн ні «аль бо за хо пе і вы да чы Ра сіі, каб по тым усё зва-
ліць на ра сій скія спец служ бы». У РФ ак ты віс та па да зра ва лі ў ка та ван нях 
і за бой стве ра сій скіх вай скоў цаў у Чач ні ў 1994—2000 га дах. Прад стаў ні кі 
«Пра ва га сек та ра» ўскла лі ад каз насць за за бой ства Бе ла га на мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў Укра і ны і па абя ца лі ад помс ціць.

ТЭ РА РЫС ТЫ АД КРЫ ЛІ Ў СІ РЫІ ЛА ГЕР ДЗЯ ЦЕЙ-СМЯ РОТ НІ КАЎ
Тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Іс лам-

ская дзяр жа ва ў Іра ку і Ле ван це» 
(«Да іш») аб улад ка ва ла на поў на чы 
Сі рыі дзі ця чы трэ ні ро вач ны ла гер 
для пад рых тоў кі смя рот ні каў і на-
ву чан ня пад лет каў дзе ян ням у рэ-
аль ных ба я вых умо вах, па ве да мі ла 
га зе та «Аш-Шарк аль-Аусат». 

У ла ге ры, які атры маў наз ву «Аш-
баль аль-Ааз» («Са мыя да ра гія дзе-
ці»), за раз пра хо дзяць пад рых тоў ку 

ка ля 50 хлоп чы каў ва ўзрос це ад 7 да 13 га доў. На стаў ні кі з «Да іш» 
на зы ва юць сва іх па да печ ных за ла тым уло вам, а адзін з ін струк та раў, які 
на зваў ся Іб ра гі мам Му са лі мам, па тлу ма чыў, што дзя цей, асаб лі ва са зга ле-
лых сі рый скіх сем' яў, знач на пра сцей пе ра ка наць у не аб ход нас ці вы ка наць 
лю бы за гад, аж да са ма пад ры ву, і, га лоў нае, яны не про сяць ні я кай пла ты 
за сваю ах вяр насць у імя Ала ха.

Ся рэд ні кошт пу цёў кі ў ла гер з круг ла-
су тач ным зна хо джан нем сё ле та скла дзе 
3 млн 100 тыс. руб лёў, да та цыя па крые 
больш за трэць гэ та га кош ту. Баць коў ская 
да пла та, як і ра ней, скла дзе ка ля 10%.

Як рас па вя ла «Звяз дзе» на мес нік ды-
рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па азда-
раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні 
на сель ніц тва Та ма ра БАН ДА РЭН КА, мяр-
ку ец ца, што са срод каў дзяр жаў на га са цы яль-
на га стра ха ван ня на па тан нен не ад ной 
пу цёў кі ў азда раў лен чыя, спар тыў на-
азда раў лен чыя ла ге ры з круг ла су тач-
ным зна хо джан нем бу дзе на кі ра ва на 1 
млн 200 тыс. руб лёў (ле тась гэ тая су ма 
бы ла роў ная 900 тыс.), з дзён ным зна хо-
джан нем — 500 тыс. руб лёў (бы ло 350 
тыс.), у про філь ныя азда раў лен чыя ла-
ге ры з круг ла су тач ным зна хо джан нем 
тэр мі нам не менш як 9 дзён — 520  тыс. 
руб лёў (бы ло 360 тыс.). Да та цыя на пу-
цёў ку ў ла гер пра цы і ад па чын ку скла-
дзе 560 тыс. руб лёў (бы ло 395 тыс.).

Па слу гі дзі ця чых азда раў лен чых ла-
ге раў уклю ча ны ў пе ра лік са цы яль на 
знач ных та ва раў і па слуг, цэ ны на якія 

рэ гу лю юц ца Мі ніс тэр ствам эка но мі кі. Та му, 
каб па мен шыць кошт дзі ця чай пу цёў кі для 
баць коў, гра шо выя срод кі вы дзе ляць мяс цо-
выя бюд жэ ты, прад пры ем ствы, праф са ю зы, 
улас ні кі азда раў лен чых ла ге раў. Са срод каў 
дзяр жаў на га са цы яль на га стра ха ван ня на ака-
зан не да па мо гі ў пад рых тоў цы ста цы я нар ных 
азда раў лен чых ла ге раў да пра цы ў лет ні пе-
ры яд 2014 го да бу дзе вы дзе ле на 
3,7 млрд руб лёў.

АА  �� зда раў лен незда раў лен не ХУТ КА ЛЕ ТА
Па ме ры да та цый на пу цёў кі для дзя цей у лет нія ла ге ры бу дуць па вя лі ча ны
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КОРАТКА

Пад стар шын ствам на мес ні ка прэм' ер-
мі ніст ра Ана то ля ТО ЗІ КА прай шло па ся-
джэн не ар га ні за цый на га ка мі тэ та па пад-
рых тоў цы і пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў, 
пры мер ка ва ных да 100-год дзя па чат ку 
Пер шай су свет най вай ны, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Па вод ле слоў Ана то ля То зі ка, пад рых-
тоў ка да зна ка вых гіс та рыч ных ме ра пры-
ем стваў, якую сён ня пра вод зяць ор га ны 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, абл вы кан ка мы, ар-
га ні за цыі, па він на стаць сіс тэ май у іх да лей-
шай ра бо це. Не аб ход на пры вес ці ў па ра дак 
мес цы па ха ван няў во і наў, якія за гі ну лі ў 
Пер шай і Дру гой су свет ных вой нах, пом ні кі, 
абел іс кі. Вар та пра цяг ваць по шу ка выя ра-

бо ты, раз ві ваць ва лан цёр скую дзей насць, 
пра во дзіць кон кур сы школь ных са чы нен няў 
і сту дэнц кіх ра бот, пры мер ка ва ных да зна-
ка вых гіс та рыч ных дат, на зы ваць ім ёна мі 
во і наў і ге ро яў но выя ву лі цы ў га ра дах і па-
сёл ках, прак ты ка ваць шэф ства школь ных 
уста ноў па до гля дзе па мят ных мес цаў.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра так са ма 
звяр нуў ува гу ор га наў дзярж кі ра ван ня, 
абл вы кан ка маў на ака зан не са дзей ні чан-
ня і пад трым кі эн ту зі яс там, якія кар пат лі ва 
і мэ та на кі ра ва на пра цу юць па ад наў лен-
ні і за ха ван ні гіс та рыч най па мя ці па дзей 
Пер шай су свет най вай ны, вы ка ры стан не іх 
во пы ту і ве даў у па тры я тыч ным і 
ду хоў ным вы ха ван ні мо ла дзі.

Каб пом ні ліКаб пом ні лі  ��

НЕ ЗА БЫЦЬ ГЕ РО ЯЎ 
ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ
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Та кую дум ку вы ка заў прэм' ер-мі-
ністр Мі ха іл Мяс ні ко віч на па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў, пад час 
яко га раз гля да лі ся вы ні кі вы ка нан ня 
Дзяр жаў най пра гра мы іна ва цый на га 
раз віц ця Бе ла ру сі на 2011-2015 га ды.

Дзя ку ю чы іна ва цый на му склад ні ку ў на-
шай эка но мі цы, на дум ку кі раў ні ка ўра да, 
маг чы мы і вы хад на між на род ныя рын кі, і 
пад тры ман не кан ку рэн та здоль нас ці ўнут-
ра на га рын ку. «Ка лі па гля дзець на вы ні кі 
мі ну лых га доў, то ды на мі ка іна ва цый на га 
раз віц ця ста ноў чая: до ля іна ва цый ных ар-
га ні за цый у нас ужо да сяг ну ла 26% (гэ та 
рост пры клад на на 3 пра цэнт ныя пунк ты 
за апош нія два-тры га ды), рас це так са ма 
до ля ад гру жа най іна ва цый най пра дук цыі 
(ка ля 18%) і вы со ка тэх на ла гіч ны экс парт 
(у ме жах 10 млрд до ла раў)», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ад нак прэм' ер-мі ністр упэў не ны, што з улі-
кам та го па тэн цы я лу, якім ва ло дае Бе ла русь, 
гэ тыя па каз чы кі маг лі б быць леп шы мі. Пе ра-
шка джае гэ та му, па сло вах прэм' е ра, у тым 
лі ку не заў сё ды доб ра сум лен нае стаў лен не 
да вы ка нан ня гэ тай стра тэ гіч най дзяр жаў най 
за да чы. Мі ха іл Мяс ні ко віч на га даў, што пас ля 
вы ха ду Ука за кі раў ні ка дзяр жа вы № 357 ад 
7 жніў ня 2012 го да «Аб па рад ку фар мі ра-
ван ня і вы ка ры стан ня срод каў іна ва цый ных 
фон даў» па ра дак фі нан са ван ня іна ва цый ных 
пра ек таў змя ніў ся ў леп шы бок.

Аляк сандр Шу мі лін, стар шы ня Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях, 
за явіў, што за апош нія два га ды рэа лі за цыі 
пра гра мы за ста ло ся вы ка наць 169 пра-
ек таў. Ад нак пас ля іх рэ ві зіі пра па ну ец ца 
па кі нуць толь кі 51. «Мы збі ра ем ся скан-
цэнт ра ваць рэ сур сы на рэа лі за цыі толь кі 
тых пра ек таў, у якіх праг на зу ем рэ аль ны 
эфект», — па ве да міў Аляк сандр Шу мі лін. 
Ён жа вы ка заў ся і на конт праб ле мы ўка ра-
нен ня ай чын ных рас пра цо вак: «Да вай це 
не па раў ноў ваць ука ра нен не і пра дук цыю. 
На жаль, не па ўсіх пра ек тах мы атрым лі-
ва ем тую пра дук цыю, якую ха це лі б. Лю бы 
іна ва цый ны пра ект — гэ та ры зы ка. Нель га 
ска заць, што 100% усіх пра ек таў, якія мы 
пра фі нан су ем, ад на знач на бу дуць за па-
тра ба ва ныя і эфек тыў ныя».

� � �
На га да ем, што два тыд ні та му бы ла 

апуб лі ка ва на Па ста но ва Са ве та Мі ніст раў 
№ 187 «Аб вы зна чэн ні су ад но сін вы дат каў 
на да сле да ван ні і рас пра цоў кі но вых пра-
дук таў, па слуг і ме та даў іх вы твор час ці 
(пе ра да чы), но вых вы твор чых пра цэ саў 
да аб' ёму ад гру жа най пра дук цыі (ра бот, 
па слуг)», якая вы зна чы ла нар ма ты вы вы-
дат каў на іна ва цыі для вы твор чых ар га-
ні за цый дзярж сек та ра. Та кі за хад так са-
ма бу дзе спры яць раз віц цю іна ва цый у 
кра і не.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��ІНА ВА ЦЫЙ НАЕ 
РАЗ ВІЦ ЦЁ ІДЗЕ
Але па каз чы кі маг лі б стаць леп шы мі

Долар ЗША    9850,00
Еўра 13630,00
Рас. руб. 274,00
Укр. грыўня 912,04

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 26.03.2014 г. 

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

НЕ РАСТ: РЫХ ТУ ЕМ СЯ ДА ЗА БА РО НЫ
З 1 кра са ві ка ў кра і не ўста наў лі ва ец ца за ба ро на на зда бы чу ўсіх ві даў рыб у 

су вя зі з вес на вым не рас там.
Яна бу дзе дзей ні чаць па 30 мая, за вы клю чэн нем ама тар ска га ры ба лоў ства, якім 

мож на зай мац ца ў свет лы час су так з бе ра га ад ной ву дай з ад ным круч ком ці ад ным 
спі нін гам, які асна шча ны штуч най пры на дай з ад ным адзі на рным, ці двай ным, ці трай-
ным круч ком па ме рам не больш за №10 па між на род най кла сі фі ка цыі №1.

У сі ле за ба ро на на лоў лю шчу па ка. За кож ную не за кон на зда бы тую асо бі ну ры бы 
па ру шаль ні кі пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства аба вя за ны бу дуць 
па крыць на не се ную пры ро дзе шко ду, якая пад час за ба ро ны вы ліч ва ец ца ў трох крат ным 
па ме ры. На прык лад, шчу пак ці лешч абы дуц ца бра кань е рам у 390 ты сяч руб лёў, а лінь 
ці язь — у 780 ты сяч руб лёў. Акра мя та го, па ру шаль ні кі мо гуць быць аштра фа ва ны на 
су му ад 10 да 50 ба за вых ве лі чынь або пры цяг ну ты да кры мі наль най ад каз нас ці, ка лі 
па мер шко ды пе ра вы сіць 40 ба за вых ве лі чынь.

Да рэ чы, згод на з но вай рэ дак цы яй пра ві лаў вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і ры-
ба лоў ства, у на ступ ным се зо не 2015 го да тэр мі ны за ба ро ны на лоў лю шчу па ка бу дуць 
па вя лі ча ны і ды фе рэн ца ва ны. Ва ўсіх аб лас цях, акра мя Ві цеб скай, за ба ро на пач нец ца 
з 1 са ка ві ка і пра доў жыц ца да 15 кра са ві ка. У паў ноч ным жа рэ гі ё не Бе ла ру сі яна бу дзе 
дзей ні чаць з 9 са ка ві ка па 25 кра са ві ка. Па вя лі чыц ца і так са за не за кон ную зда бы чу 
шчу па ка — да 3 ба за вых ве лі чынь за кож ную асо бі ну, а ў пе ры яд за ба ро ны — да 9  ба-
за вых ве лі чынь (ця пер, ад па вед на, 1 і 3 ба за выя ве лі чы ні). Пра мыс ло вая ме ра да пу-
шчаль на га да вы ла ву шчу па ка скла дзе 40 сан ты мет раў (ця пер — 35 сан ты мет раў).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бе ла рус кі бок не ба чыць не-
аб ход нас ці ў ад клі кан ні па сла 
Бе ла ру сі ва Укра і не з Кі е ва ў 
Мінск. Аб гэ тым ка рэс пан дэн-
ту БЕЛ ТА па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня ін фар ма цыі — прэс-
сак ра тар МЗС Дзміт рый Мі рон-
чык. «У су вя зі з па ве дам лен нем 
аб ад клі кан ні па сла Укра і ны ў 
Бе ла ру сі ў Кі еў бе ла рус кі бок 
не ба чыць не аб ход нас ці ў ад клі-
кан ні бе ла рус ка га па сла з Кі е ва 
ў Мінск», — ска заў су бя сед нік.

Паслугі насельніцтву па 
цеплазабеспячэнні ў краі-
не будуць аказвацца без 
пасрэднікаў, паведаміў учо-
ра старшыня КДК Аляксандр 
Якабсон, падводзячы вынікі 
пасяджэння рабочай групы 
па вывучэнні праблемных 
пытанняў у ЖКГ.

Учо ра ў мін скім мет ро муж-
чы на 1953 го да на ра джэн ня 
з-за дрэн на га са ма ад чу ван ня 
ўпаў на рэй кі. Яго апе ра тыў на 
вы цяг ну лі на плат фор му ра-
бот ні кі мет ра па лі тэ на.
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Хто нам раскажа 
пра армейскае 

жыццё?

З вясной 
прыйшла 
хандра...

Традыцыя 
гукання 
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