Каб перавесці садовыя
домікі ў ранг жылля,
трэба спачатку давесці
да ладу ўсе адпаведныя
стандарты, неабходныя
для якаснага
функцыянавання
сельскага населенага
пункта.

3

«Звязда» аднаўляе
традыцыю «выязных
прыёмных». Першая з іх
прайшла ў Стаўбцоўскім
раёне — адным
з буйнейшых вытворцаў
сельскагаспадарчай
прадукцыі Мінскай
вобласці.

5

У спартыўным асяроддзi
яго даўно называюць
«прафесарам» цi проста
«профi», і Радзівонаў
ужо не раз пацвярджаў
сваю мянушку, забiваючы
ў вароты «Андэрлехта»,
«Лiля»
8
i «Баварыi».

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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САКАВІКА 2013 г.

АЎТОРАК

№ 55 (27420)

Кошт 1300 рублёў

ЛІЧБА ДНЯ

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

БЕЛАРУСЬ — ААЭ: ПОЎНАЯ
ЎЗАЕМАДАПАЎНЯЛЬНАСЦЬ

Br4 млн
504 тыс. 840

Беларусь разлiчвае на паглыбленне супрацоўнiцтва з Аб'яднанымi Арабскiмi Эмiратамi ў розных сферах. Аб гэтым
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр Лукашэнка заявiў 25 сакавiка на сустрэчы з наследным прынцам эмiрата Абу-Дабi —
намеснiкам вярхоўнага галоўнакамандуючага Узброенымi
сiламi ААЭ шэйхам Мухамедам бен Заiдам аль-Нахаянам.

Фота БЕЛТА.

склала налiчаная сярэдняя заработная плата
работнiкаў Беларусi ў
лютым 2013 года, паведамiлi ў Нацыянальным
статыстычным камiтэце. Для параўнання:
сёлета ў студзенi гэты
паказчык быў Br4 млн
368 тыс. 23. Налiчаная
ся рэд няя за ра бот ная
плата рабочых i служачых у лютым бягучага года склала Br4 млн
539 тыс. 345 (у студзенi
2013-га — Br4 млн 398
тыс. 929).

GЕЕLУ ПАСТУПІЛІ Ў ПРОДАЖ
Першая партыя легкавых аўтамабіляў беларуска-кітайскай зборкі, вырабленых на СЗАТ «БелДжы» ў Барысаве,
паступіла ў продаж у Мінску. Аб гэтым паведаміла БЕЛТА
менеджар па сувязях з грамадскасцю СЗАТ «БелДжы»
Алена Значанок.
У продаж адпраўлена 16 аў тамабіляў мадэлі Gееlу SС7. Іх
рэалізуе афіцыйны дылер СЗАТ «БелДжы» — ААТ «Аўтагандальсэрвіс». Паміж двума прадпрыемствамі заключана дылерскае
пагадненне аб продажах і сэрвісе легкавых аўтамабіляў беларуска-кітайскай зборкі.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 26.03.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8620,00
11210,00
280,00
1059,36

НАДВОР’Е СЁННЯ
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Iмкненне Рэспублiкi Беларусь развiваць адносiны з ААЭ —
свядомы выбар i жаданне будаваць паўнацэннае ўзаемадзеянне
з дружалюбнай нам дзяржавай. Мы адчуваем аналагiчны падыход
i з эмiрацкага боку», — заявiў кiраўнiк дзяржавы.
«У Рэспублiцы Беларусь спадзяюцца, што актыўны палiтычны
дыялог з ААЭ i далей будзе дынамiчна развiвацца. Мы нацэлены
на паступальны вывад нашых адносiн на якасна новы ўзровень
узаемадзеяння, якi ахопiць усе ключавыя напрамкi ў галiне палiтыкi i эканомiкi», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Шэйх Мухамед бен Заiд аль-Нахаян пацвердзiў iнтарэс да ўмацавання беларуска-эмiрацкiх сувязяў i развiцця ўзаемавыгаднага
супрацоўнiцтва.
Прэзiдэнт Беларусi таксама правёў сустрэчу з намеснiкам прэм'ер-мiнiстра — мiнiстрам унутраных спраў ААЭ шэйхам Сейфам бен
Заiдам аль-Нахаянам. Аляксандр Лукашэнка адзначыў дынамiчнае
развiццё ААЭ ў розных сферах, у тым лiку ў будаўнiцтве, турызме,
нафтаздабычы. Гэты вопыт, на думку кiраўнiка дзяржавы, можа
быць запатрабаваны i ў Беларусi. «У нас узаемадапаўняльныя, не
канкурыруючыя адна з адной эканомiкi. Мы бачым вялiкае поле
дзейнасцi для нашых кампанiй у Эмiратах i вялiкiя сферы прыкладання для вас у Беларусi. Таму калi мы тут перасякаемся, калi гэта
выгадна i цiкава, мы не павiнны страчваць час, мы павiнны супрацоўнiчаць, — адзначыў Прэзiдэнт Беларусi. — Нас задавольвае,
што Эмiраты нiколi нам не выстаўлялi нiякiх папярэднiх умоў для
супрацоўнiцтва. Тым больш мы не маем намеру абумоўлiваць наша
супрацоўнiцтва нейкiмi палiтычнымi ўмовамi».
Паводле слоў Сейфа бен Заiда аль-Нахаяна, ААЭ зацiкаўлены
ў развiццi супрацоўнiцтва з Беларуссю па ўсiх напрамках. «Мы
ведаем, што ў Беларусi добра развiты прамысловасць, сельская
гаспадарка, iншыя напрамкi, што Беларусь з'яўляецца адным з
лiдараў сярод краiн Усходняй Еўропы па тэмпах росту эканомiкi.
Мы згодны з вамi ў тым, што трэба ствараць эканамiчную базу
нашага супрацоўнiцтва», — падкрэслiў вiцэ-прэм'ер ААЭ.
«Мы ведаем, што ў 2000-я гады Беларусь развiвалася вельмi
хуткiмi тэмпамi, што ВУП вашай краiны рос прыкладна на 8-9 працэнтаў кожны год. Калi параўнаць з ЗША, то ў iх рост у той жа час
складаў 1-2 працэнты. Таму ваш рост быў вельмi высокi, мы ўсё
гэта адзначаем», — заўважыў Сейф бен Заiд аль-Нахаян.
«Я цалкам згодны з вашымi словамi i прапановамi. У мяне
ёсць указаннi Прэзiдэнта i наследнага прынца па развiццi супрацоўнiцтва з вашай краiнай, i мы абазначым канкрэтныя праекты,
якiя зможам выканаць», — дадаў ён.
За кароткi прамежак часу адносiны памiж Беларуссю i ААЭ
значна ўмацавалiся. Яны характарызуюцца высокiм узроўнем
адкрытасцi, даверу i актыўнымi палiтычнымi кантактамi, што з'яўляецца надзейнай асновай для далейшага развiцця беларускаэмiрацкага дыялогу як у галiне палiтыкi, так i эканомiкi.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

ДА САРАКОЎ — СОРАК ШПАКОЎНЯЎ
Навучэнцы Гусаркаўскай базавай школы Клiмавiцкага раёна Раман БАЗЫЛЕЎ
i Аляксандр Свярдлоў разам з настаўнiкам Андрэем НОВIКАВЫМ напярэдаднi
гнездавога перыяду робяць у школьнай майстэрнi новыя хаткi для птушак.

 Занятасць

Праца па-мiнску
Больш за 1,5 тысячы арганiзацый горада
штомесяц iнфармуюць службу занятасцi аб
наяўных вакансiях. Зыходзячы з iх заявак,
можна сцвярджаць, што да 75% вакансiй на
мiнскiм рынку працы прыпадае на працоўныя спецыяльнасцi. Найбольшая патрэба ў
кадрах захоўваецца ў прамысловасцi (22%),
будаўнiцтве (19%), транспарце i сувязi (15%)

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ ЎВОДЗІЦЬ ГРАШОВЫ ЗАКЛАД ДЛЯ ТУРЫСТАЎ
Вялікабрытанія збіраецца ўвесці новыя правілы знаходжання замежнікаў па часовай ўязной візе,
згодна з якімі грамадзяне, якія ўязджаюць з «іміграцыйна небяспечных» краін, павінны будуць уносіць
грашовы заклад. Як мяркуецца, гаворка ідзе пра тысячу фунтаў стэрлінгаў (1,3 тыс. долараў ЗША), але
не выключана, што гэтая сума будзе большай. Таксама разглядаецца варыянт прызначэння памеру
дэпазіту ў кожным канкрэтным выпадку. Грошы паступяць на спецыяльны дзяржаўны рахунак — законапаслухмяныя турысты атрымаюць іх назад пры выездзе. Пры перавышэнні вызначанага візай
тэрміну знаходжання ў краіне заклад канфіскуюць на карысць дзяржавы.

i ў гандлi (10%). Пры гэтым Таццяна Кудзевiч адзначае пазiтыўныя змены ў галiновай
структуры попыту на працоўную сiлу. Так, да
канца 2012 года знiзiўся попыт на рабочую
сiлу ў будаўнiцтве (-16%), дзяржаўным кiраваннi (-38%), у адукацыi (-2%).
Тым не менш у лiку найбольш запатрабаваных застаюцца будаўнiчыя прафесii (муляры, маляры, бетоншчыкi, тынкоўшчыкi,
слесары, электрыкi, мантажнiкi, падсобныя
рабочыя), а таксама кiроўцы аў тамабiляў,
кандуктары, прадаўцы, прыбiральшчыкi памяшканняў i iнш.
Спецыялiст адзначае, што для вырашэння
кадравых пытанняў наймальнiкамi горада актыўна прыцягваецца замежная рабочая сiла. У
2012 годзе рынак працы Мiнска, па ўзгадненнi
з Камiтэтам па працы, занятасцi i сацабароне,
папоўнiўся 7147 замежнымi грамадзянамi —
гэта на 46% больш, чым у 2011 годзе. Галоўным чынам, замежныя спецыялiсты прыцягвалiся ў будаўнiчую галiну i сферу паслуг.

...і беспрацоўе
Ся рэд нi ўзрост бес пра цоў на га ця пер
складае 36 гадоў (у 2001 годзе — 29 гадоў).
Сярод беспрацоўных узрасла доля асоб з
вышэйшай адукацыяй (да 26%) у 2001 годзе
iх было 16,0%.

ЕЎРАГРУПА ПАЦВЕРДЗІЛА ВЫДЗЯЛЕННЕ КІПРУ 10 МІЛЬЯРДАЎ ЕЎРА
Міністры фінансаў краін еўразоны (Еўрагрупа) на пасяджэнні, якое прайшло ў ноч на 25 сакавіка, пацвердзілі выдзяленне Кіпру стабілізацыйнага крэдыту памерам 10 мільярдаў еўра. Як заявіў кіраўнік Еўрагрупы
Ерун Дэйселблум, другім важным вынікам пасяджэння стала рашэнне
ISSN 1990 - 763X
аб рэструктурызацыі другога буйнога банка Кіпра Laіkі Bank (Народны
банк) і аб выдзяленні Кіпру 10 мільярдаў еўра. Рахункі ў Laіkі Bank, на якіх
ляжыць да 100 тысяч еўра, па законах Еўрасаюза застрахаваны і будуць
пераведзены ў Банк Кіпра. Рахункі звыш 100 тысяч будуць часова замарожаны і абкладзены падаткам, які, па непацверджаных звестках, можа
скласці да 40%. Пры гэтым рахункі ўсіх астатніх банкаў Кіпра не будуць
абкладзены падаткам.

КРЫХУ СНЕГУ,
А ЎНАЧЫ МАРОЗНА

Жанчын i мужчын сярод афiцыйна зарэгiстраваных беспрацоўных прыкладна пароўну (50,1% складаюць жанчыны, 49,9%
— мужчыны).
Цяжэй за ўсё знайсцi працу тым, чые спецыяльнасцi залiшне прадстаўлены на рынку
працы (эканамiстам, юрыстам, перакладчыкам, журналiстам), а таксама людзям з недастатковым узроўнем квалiфiкацыi, альбо
тым, у каго адсутнiчае вопыт работы.
Сярод працадаўцаў iснуе канкурэнцыя за
рабочыя кадры, i не толькi за квалiфiкаваныя.
Далёка не ўсе беспрацоўныя мiнчане звяртаюцца ў службу занятасцi. Адна з тэндэнцый
апошняга часу — скарачэнне зарэгiстраванага беспрацоўя. Па дапамогу ў працаўладкаваннi прыходзяць у асноўным сацыяльна
неабароненыя пласты насельнiцтва, якiя не
могуць працаўладкавацца самастойна: работнiкi з нiзкай квалiфiкацыяй, звольненыя
за парушэнне дысцыплiны, iнвалiды, асобы
з месцаў пазбаўлення волi i iнш.

Сярод зарэгiстраваных беспрацоўных
толькi 60% маюць права на фiнансавую дапамогу па беспрацоўi (сярэднi памер яе
ў лютым склаў 206 тысяч рублёў).
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У «СОЎ» БОЛЬШ ШАНЦАЎ
РАЗБАГАЦЕЦЬ,
А Ў «ЖАЎРУКОЎ» —
СТАЦЬ ЧЫНОЎНІКАМІ

Таму чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў сераду па паўночным усходзе магчымы невялікі снег,
а ў чацвер удзень па захадзе Брэсцкай вобласці пройдзе кароткачасовы снег і мокры снег.
Сёння ўдзень будзе амаль веснавое надвор'е — ад мінус 4 да
плюс 2 градусаў. А вось у ноч на сераду чакаецца ўжо 8—14 марозу, месцамі нават да 15—20 градусаў ніжэй за нуль. Тэмпература
паветра ўдзень ад мінус 4 да плюс 2 градусаў.
У ноч на чацвер стане яшчэ халадней. Прагназуецца мінус
10—16, а месцамі і да 18—23 марозу. Толькі па паўднёвым захадзе ўначы — мінус 5—9 градусаў. Удзень — ад мінус 3 да плюс
3 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу атмасфер ны фронт з боку Заходняй Еўропы прыня се карот кача совы снег уначы ў заходнія, а ўдзень і ў цэнт раль ныя
ра ё ны Бе ла ру сі. Праг на зу ец ца, што па паўднё вым за ха дзе
ў пят ні цу снег будзе чар га вац ца з даж джом. Тэм пе ра ту ра
па ветра ў ноч на пятніцу будзе вагац ца ад мінус 4 па захадзе да 18 марозу па ўсходзе краіны. Удзень — ад мінус 4 да
плюс 4 гра дусаў. Ней кага весна вога цяпла сіноптыкі па куль
не прагна зу юць.
Сяргей КУРКАЧ.

ВОПЫТ І ЎРОКІ ГІСТОРЫІ:
БНР як нацыянальная форма беларускай дзяржаўнасці
«Грамадзянін Рэспублікі Беларусь» — кажам пра сябе мы, яе
жыхары. Кажам і не задумваемся часта пра тое, з чаго і як
утваралася гэтая рэспубліка. Дзе быў той самы вызначальны
момант, калі людзі маглі перастаць сябе лічыць проста насельніцтвам нейкай абстрактнай тэрыторыі. Калі яны змаглі
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Іс пан скія на ву коў цы пра ве ры лі
прымаўку «хто рана ўстае — таму
Бог падае» і пераканаліся, што ў сучасным свеце вядомае выслоўе не
надта актуальнае. Пратэсціраваўшы
1000 падлеткаў, даследчыкі з універсітэта Мадрыда высветлілі, што «совы» часта пераўзыходзяць «жаўрукоў» інтэлектуальна, а таму могуць
разлічваць на больш прэстыжную
працу і, адпаведна, больш высокую
зарплату. Большасць з іх моцныя ў
індуктыўным мысленні, якое лічыцца паказчыкам агульнага інтэлекту
і акадэмічнай паспяховасці. Акрамя
таго, індук тыўнае мысленне час та
звязваюць са здольнасцю вынаходзіць і прыдумляць нешта новае, а
людзі з такімі якасцямі часта атрымліваюць прэстыжную працу, адзначае The Daіly Maіl.

З аўторка па чацвер тэрыторыя нашай краіны будзе пад
уплывам зоны павышанага атмасфернага ціску, сфарміраванай у халоднай паветранай масе Скандынавіі, паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра
Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.

 Дыскусія

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПАЛІЦЫЯ АБВЯСЦІЛА ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ РАССЛЕДАВАННЯ
СМЕРЦІ БЕРАЗОЎСКАГА
Брытанская паліцыя не выявіла ніякіх сведчанняў таго, што да смерці расійскага алігарха Барыса Беразоўскага мог мець дачыненне хто-небудзь, акрамя
яго самога і чалавека, які знайшоў цела. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе
паліцыі акругі Тэмзвэлі. Паводле паказанняў чалавека, які знайшоў цела Беразоўскага — яго супрацоўніка, як мяркуецца, целаахоўніка, — апошні раз ён
бачыў яго жывым каля 22.30 па мясцовым часе 22 сакавіка. Удзень 23 сакавіка
супрацоўнік западозрыў нядобрае, бо Барыс Беразоўскі доўга не з'яўляўся ў
доме, і выламаў замкнутыя знутры дзверы ваннага пакоя, дзе і знайшоў на падлозе цела. Пасля гэтага ён патэлефанаваў у «хуткую». Урач «хуткай дапамогі»
канстатаваў смерць. Калі ён прыбыў на месца здарэння, у яго спрацаваў індывідуальны дазіметр, у сувязі
з чым дом быў ачэплены і правераны брыгадай спецыялістаў па хімічнай, біялагічнай і радыелагічнай абароне. Нічога падазронага яны не выявілі. Ніякіх версій аб прычынах смерці паліцыя пакуль не агучвае.
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 Надвор’е

СТАЛIЦЫ НЕ ХАПАЕ
РАБОЧЫХ РУК

У Мiнску сканцэнтравана амаль чвэрць
працоўнага патэнцыялу рэспублiкi. Колькасць занятых у эканомiцы горада ў 2012
годзе склала 1.078.100 чалавек. Пры гэтым захоўваецца высокi попыт на працоўную сiлу. Колькасць вакансiй перавышае колькасць беспрацоўных амаль у
12 разоў — на 2,2 тысячы беспрацоўных
умоўна прыходзiцца 25,5 тысячы свабодных працоўных месцаў. Цi ўдасца
гораду скарацiць гэты дысбаланс? Якiя
тэндэнцыi прасочваюцца на сталiчным
рынку працы? Якiя прафесii будуць запатрабаванымi? Разабрацца ў сiтуацыi
нам дапамагла начальнiк упраўлення занятасцi насельнiцтва Камiтэта па працы,
занятасцi i сацыяльнай абароне Мiнгарвыканкама Таццяна КУДЗЕВIЧ.

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

перастаць сарамліва гаварыць пра сябе «мы — тутэйшыя». Калі
нехта паставіў пытанне пра тое, каб насельніцтва з годнасцю
магло называць сябе народам. І варта азірнуцца назад. Варта
ўзгадаць той невялічкі перыяд у гісторыі гэтага асобнага — у
чым сёння няма сумневу — народа, калі яго «тутэйшасць» была
заменена дзяржаўнасцю. Амаль
сто гадоў таму ў нашай гісторыі
быў момант, які дагэтуль яшчэ можа быць цалкам не ўсвядомлены
ўсім нашым грамадствам як лёсавызначальны, калі нацыя заявіла
пра сябе праз спробу ажыццяўлення дзяржаўнасці. І галоўнае
тут: заявіла. Каб праз нейкі час, у
больш спрыяльных умовах, ідэя
стала рэальнасцю — у выглядзе
незалежнай Рэспублікі Беларусь.
Каб павярнуць грамадзян Беларусі да гісторыі, даўшы ім чарговы раз адчуць гонар за свой народ, у рэдакцыі газеты «Звязда»
сабраліся гісторыкі, філосафы,
палітолагі на «круглы стол», які
праводзіцца газетай па ініцыятыве Аддзялення гуманітарных
навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
Ін сты ту та гіс то рыі
НАН Беларусі.
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