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НА ВЫКАНАННЕ ДЗЯРЖПРАГРАМЫ
ІНАВАЦЫЙНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ
Ў 2011—2015 ГАДАХ ПЛАНУЕЦЦА
НАКІРАВАЦЬ КАЛЯ BR100 ТРЛН
Пра гэта паведаміў старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і
тэхналогіях Ігар Войтаў на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў
Беларусі, дзе разглядаўся праект Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Беларусі на 2011—2015 гады, перадае БЕЛТА.
Сродкі банкаў складуць 30,6 працэнта, уласныя сродкі арганізацый
— 13,4 працэнта, замежныя інвестыцыі — 46,9 працэнта, сродкі рэспубліканскага бюджэту — 8,6 працэнта, сродкі мясцовых бюджэтаў — 0,4
працэнта.
Адкрываючы пасяджэнне Прэзідыума Савета Міністраў, прэм'ер-міністр
Беларусі Міхаіл Мясніковіч адзначыў: «Праграма інавацыйнага развіцця
Беларусі на 2011—2015 гады — гэта тая сума ідэй і прапаноў, якія дадуць
магчымасць сапраўды нашай эканоміцы быць інавацыйнай».
Паводле слоў Ігара Войтава, асноўнай мэтай гэтай праграмы з'яўляецца стварэнне канкурэнтаздольнай на сусветным рынку высокатэхналагічнай эканомікі.
Рэалізацыя праграмы павінна забяспечыць перавод нацыянальнай
эканомікі ў рэжым інтэнсіўнага развіцця, вырашэнне важнейшых для
краіны задач па збалансаванасці эканомікі, значны рост экспарту (у 2,2
раза), трохразовы рост экспарту высокатэхналагічнай прадукцыі, вырашэнне пытанняў імпартазамяшчэння.
У рэспубліцы прапануецца стварыць эфектыўную сістэму кіравання
ў сферы інавацыйнай дзейнасці з мэтай інтэгравання сектара навуковых
праектных канструктарскіх інжынірынгавых даследаванняў і распрацовак
з айчынным галіновым сектарам.
У сувязі з гэтым важнейшымі задачамі інавацыйнага развіцця Беларусі на бліжэйшыя 5 гадоў з'яўляюцца: стварэнне новых сектараў эканомікі, новых вытворчасцяў, рэканструкцыя і мадэрнізацыя дзейных
вытворчасцяў, а таксама стварэнне новых шматпрофільных холдынгаў,
кластарных структур і паскарэнне інавацыйнага развіцця рэгіёнаў. У
цэлым праграма накіравана на дасягненне да канца 2015 года ўдзельнай
вагі інавацыйнай прадукцыі ў агульным аб'ёме адгружанай прадукцыі
на ўзроўні 20-21 працэнта, долі інавацыйна актыўных арганізацый у
агульнай колькасці арганізацый — 40 працэнтаў. Унутраныя затраты на
навуковыя даследаванні і распрацоўкі павінны павялічыцца да 2,9 працэнта ВУП, аб'ём экспарту навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі — з $3,1 млрд да $6,4 млрд.
Усяго праграмай намя чаец ца вы канан не 877 пра ек таў па стварэнні новых прадпрыемстваў, вытворчасцяў і мадэрнізацыі дзейных
вытворчасцяў. Праграма будзе складацца з праек таў пяці ўзроўняў.
Пры гэтым прыярытэтны мі будуць праек ты ў га ліне ін фар мацый накаму ні ка цыйных тэхнало гій і косма су, фар мацэў тычнай прамыс ловас ці, медыцыны, хімічнай і нафтахі міч най прамысловасці, энер геты кі, ма шы на буда ван ня і ме та лур гіі, будаў ніц тва і пра мыс ло вас ці
будма тэ ры я лаў. У гэтых сферах будуць рэалі зава ны буйныя структураў тва ральныя інава цыйныя праек ты.

СЯРЭДНЯЯ ЗАРПЛАТА Ў БЕЛАРУСІ ДА 2015 ГОДА БУДЗЕ
СКЛАДАЦЬ НЕ МЕНШ ЗА 80 ПРАЦЭНТАЎ АД СЯРЭДНЯЙ
ЗАРПЛАТЫ Ў СУМЕЖНЫХ ЕЎРАПЕЙСКІХ КРАІНАХ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Як адзначалася на пасяджэнні,
сярэдняя зарплата ў Беларусі да
2015 года будзе складаць не менш
за 80 працэнтаў ад сярэдняй зарплаты ў сумежных еўрапейскіх краінах. Аднак, заўважыў прэм'ер-міністр, яе рост у гэтыя пяць гадоў
павінен абавязкова быць падмацаваны іншай важнай складовай —
рос там пра дук цый нас ці пра цы.
«Зарплата — гэта вытворная ад
прадукцыйнасці працы, — падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч. — Таму яна
павінна быць заробленай». Трэба
мець на ўвазе і тое, што частка зарплаты будзе ісці, у прыватнасці, на
павелічэнне аб'ёму аплаты жыллёва-камунальных паслуг, якія дату-

ВОЛЬНЫ ЧАС
У АГНІ
У Бялынічах 31 студзеня эвакуіравалі дзяцей і дарослых з раённага Цэнтра творчасці і вольнага часу навучэнцаў, таму што ў
падвале бавілі час мужчыны з алкаголем і цыгарэтамі.
У будынку спрацавала аўтаматычная пажарная сігналізацыя «Маланка», калі на першы паверх з падвала
папоўз дым. Выратавальнікі МНС вывелі з памяшканняў 56 дзяцей і 18
супрацоўнікаў розных арганізацыяў.
У час тушэння пажару ў падвале,
паведаміла прэс-служба Магілёўскага абласнога УМНС, быў знойдзены труп зваршчыка. Напярэдадні 41-гадовы мужчына рамантаваў
сістэму ацяплення ў суседнім будынку, а потым з калегам уладкаваўся
ў падвале Цэнтра творчасці, каб выпіць і закусіць. Цяпер спецыялісты
высвятляюць усе абставіны здарэння, але верагоднай прычынай пажару называюць неасцярожнасць пры
курэнні нецвярозага чалавека.
Ілона ІВАНОВА.

ЭКЗАМЕНЫ Ў ГІМНАЗІІ СТАНУЦЬ
БОЛЬШ АБ'ЕКТЫЎНЫМІ
І ПРАЗРЫСТЫМІ
Н

Е сакрэт, што многія з бацькоў лічаць паступленне свайго дзіцяці ў гімназію залогам яго
паспяховай будучыні. І хоць непасрэдна гімназічная адукацыя пачынаецца толькі з пятага класа, тым не менш бацькі спрабуюць уладкаваць
сваё дзіця ў першы клас абавязкова пры гімназіі:
маўляў, так праз чатыры гады яму прасцей будзе
стаць гімназістам. Не выключана, што раней такія захады з боку бацькоў не былі пазбаўлены
сэнсу, ва ўсялякім разе ў 2010 годзе конкурс у
асобныя гімназіі ў нашай краіне складаў усяго
1—1,1 чалавека на месца. Ці варта казаць, што
пры такім «раскладзе» працэдура ўступных іспытаў ператваралася фактычна ва ўмоўнасць. А
сярод новаспечаных гімназістаў абсалютная
большасць з'яўляліся выпускнікамі пачатковай
школы пры той жа навучальнай установе.
Дарэчы, у мінулым годзе Адміністрацыяй Прэзідэнта
праводзіўся маніторынг уступных выпрабаванняў у некаторых сталічных гімназіях, падчас якога было выяўлена мноства праблемных момантаў, характэрных не
толькі для Мінска. Была таксама створана камісія пад
кіраўніцтвам старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, акадэміка Анатоля Рубінава, галоўная місія якой заключалася ў вывучэнні ўсіх
бакоў функцыянавання гімназій на працягу навучальнага года. Падкрэслівалася, што эфектыўнасць дзейнасці
гімназій залежыць ад многіх фактараў: ад арганізацыі
ўступных іспытаў, парадку зацвярджэння кантрольных
лічбаў прыёму, захавання канфідэнцыяльнасці экзаменацыйных матэрыялаў, аб'ектыўнасці і празрыстасці пры
арганізацыі саміх выпрабаванняў, захавання адзінага
падыходу да ацэньвання работ на ўступных іспытах...
А нядаўна стала вядома, што ўмовы паступлення ў
гімназіі былі зменены. У прыватнасці, пачынаючы з
гэтага года, прыём у гімназію будзе ажыццяўляцца як
на аснове вынікаў уступных іспытаў, так і з улікам гадавых адзнак за чацвёрты клас па тых вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца экзамены. Будучым гімназістам прыйдзецца выконваць кантрольную работу па
матэматыцы і пісаць дыктоўку па беларускай і рускай
мовах. Такім чынам максімальная сума балаў, якую
зможа набраць вучань пры паступленні, складае 60. У
Міністэрстве адукацыі ўпэўненыя, што залічэнне ў гімназію з улікам гадавых адзнак узмоцніць увагу да ўсяго адукацыйнага працэсу, а не толькі да саміх уступных
выпрабаванняў. Да таго ж, чым большая колькасць
адзнак, тым меншая верагоднасць у прэтэндэнтаў на
званне гімназіста набраць аднолькавую колькасць балаў. Нагадаем, што раней залічэнне ў гімназіі ажыццяўлялася толькі па выніках экзаменацыйных адзнак.

Ёсць і яшчэ адно істотнае дапаўненне. Калі раней
заданні для ўступных іспытаў рыхтаваліся спецыялістамі ўпраўленняў адукацыі і Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама, то цяпер усё пройдзе цэнтралізавана
пад кіраўніцтвам Міністэрства адукацыі. Зборнікі дыктовак па рускай і беларускай мове і зборнік кантрольных работ па матэматыцы будуць выдадзены і дастаўлены ва ўстановы адукацыі ўжо ў сакавіку. З гэтых
зборнікаў і будуць падбірацца тэксты па мовах, а таксама заданні па матэматыцы. А на ўпраўленні і раённыя
аддзелы адукацыі будзе ўскладзена задача па захаванні канфідэнцыяльнасці заданняў пры захоўванні і
дастаўцы пакетаў з варыянтамі заданняў.
Кантрольныя лічбы прыёму ў гімназіі будуць зацвярджацца на пасяджэннях выканкамаў да 10 красавіка,
прычым па кожнай канкрэтнай гімназіі, і змяняць іх
падчас уступных іспытаў будзе забаронена. Трэба мець
на ўвазе, што, згодна з Кодэксам аб адукацыі Рэспублікі Беларусь, напаўняльнасць у 5—11-х класах гімназій, гімназій-інтэрнатаў, гімназій-каледжаў мастацтваў
не павінна перавышаць 20 навучэнцаў .
Мініс тэрства адукацыі накіравала ва ўпраўленні
адукацыі аблвыканкамаў і Камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама ліст, у якім указала на недапушчэнне
ўключэння ў прыёмныя камісіі настаўнікаў, якія працуюць у платных гуртках ці групах па падрыхтоўцы да
паступлення ў гімназіі, а таксама настаўнікаў, якія
працуюць у чацвёртых класах. Да таго ж Міністэрства
адукацыі не рэкамендуе стварэнне спецыяльных курсаў для падрыхтоўкі дзяцей да паступлення ў гімназію.
«Так званыя «школы падрыхтоўкі да паступлення ў
гімназію» прыводзяць да неабгрунтаванага ажыятажу
сярод бацькоў, а вучыць дзяцей трэба якасна перш за
ўсё на ўроках», — упэўнены намеснік міністра адукацыі Казімір Фарыно.
У Міністэрстве адукацыі запэўніваюць, што ўсе навучэнцы пачатковых школ навучаюцца па Адзіным тыпавым вучэбным плане, адзіных вучэбны праграмах, у
тым ліку і на факультатыўных занятках. Такім чынам
да заканчэння чацвёртага класа навучэнцы пачатковых
класаў, якія функцыянуюць як пры школах, так і пры
гімназіях, атрымліваюць аднолькавы ўзровень падрыхтоўкі. А гэта азначае, што ў іх ва ўсіх — аднолькавыя
стартавыя магчымасці пры паступленні ў гімназію.
Застаецца дадаць, што на сёння ў Беларусі функцыянуюць 212 гімназій (гэта 6 працэнтаў ад агульнай
колькасці агульнаадукацыйных устаноў): 24 гімназіі
— у Брэсцкай вобласці, 25 — у Віцебскай, 31 — у Гомельскай, 35 — у Гродзенскай, 36 — у Мінскай, 20 — у
Магілёўскай і 41 — у Мінску.
Надзея НІКАЛАЕВА.

юцца дзяржавай. Мяркуецца, што
да канца пяцігодкі насельніцтва будзе аплачваць паслугі ЖКГ на 60
працэнтаў, а электрычнасць і газ
— на 100 працэнтаў.
Паводле звестак міністра эканомікі Мікалая Снапкова, за наступныя пяць гадоў прадугледжваецца
рост рэальнай зарплаты ў 1,85-1,93
раза, рост яе мінімальнага ўзроўню
— не менш адной трэці ад сярэдняй
зарплаты па краіне. Істотна павялічацца ў краіне і аб'ёмы будаўніцтва
жылля: у 2011—2015 гадах у эксплуатацыю запланавана ўвесці не
менш за 42 мільёны квадратных
метраў, што на 60 працэнтаў больш,
чым у папярэдняй пяцігодцы. Прычым з-за зніжэння ўзроўню затрат
на будаўніцтва жылля кошт аднаго

квадратнага метра да 2015 года
будзе адпавядаць памеру сярэднямесячнай зарплаты ў рэспубліцы.
Каб запланаванае было рэалізавана, паводле меркавання старшыні праўлення Нацыянальнага
банка Пятра Пракаповіча, краіне
вельмі важна выйсці на станоўчае
сальда знешняга гандлю. «У гэтай
пяцігодцы самым важным і ключавым з'яўляецца выхад у 2015 годзе
на станоўчае сальда. Калі гэты паказчык не будзе дасягнуты, то пад
пагрозай могуць апынуцца ўсе астат нія пла ны». Ён пра па на ваў
устанавіць для прадпрыемстваў
жорсткае патрабаванне, згодна з
якім пры рост экс пар ту па ві нен
аперад жаць прырост імпарту не
менш чым на 10 працэнтаў. Калі ж

«БУДЗЕМ ПРАЦЯГВАЦЬ
ПАДТРЫМЛІВАЦЬ
ЛЕГАЛЬНЫХ ПАСТАЎШЧЫКОЎ
МАБІЛЬНІКАЎ»
З

А мінулы год, у параўна— Ка лі 2-3 га ды та му доля
нні з 2007 го дам, бы ло
«шэрых» тэле фо наў, якія набыскрадзена ў два разы менш
вала наша насельніцтва, складама біль ных тэ ле фо наў. Як
ла 85-90 %, то зараз яна складае
за такі адносна непрацяглы
не больш за 40 %. «Абяляц ца»
час атрыма ла ся да сяг нуць
ры нак ма біль ных тэле фонаў пата кіх істот ных выні каў? Аб
чаў пасля таго, як Генпракуратугэ тым распа вёў «Звяз дзе»
ра прапа на вала аператарам сона чаль нік ад дзе ла па натавай су вя зі па вя лі чыць ле гальгля дзе за дазнан нем у орны ўвоз мабіль ных тэле фо наў і
га нах унутра ных спраў Гепра да ваць іх з пры мя нен нем
не раль най пра ку ра ту ры
розных схем, у тым ліку з адтэрСа лаўдзі МА ГА МАДАЎ.
мі ноў кай пла ця жу. Толь кі ў
2010-м, у параў нанні з 2009 го— Скажыце, калі ласка, чыя
дам, паводле інфар ма цыі Дзярзаслуга ў тым, што колькасць
жаўнага мытнага камітэта, у рэскрадзяжоў тэлефонаў за чатыпубліку ўвезена ў 2,2 раза больш
ры гады зменшылася з 32 тысяч
афіцыйна зарэгістраваных тэледа 15 тысяч?
фо наў. А калі па раў наць з 2006
— Па-першае, вялікую дапамого дам, то коль касць ле галь на
гу праваахоўным органам аказалі
сродкі масавай інфармацыі. Мы з экранаў тэлевіза- ўвезеных тэлефонаў павялічылася ажно ў 4 разы.
раў і са старонак газет прасілі людзей пільна сачыць Гэта вель мі сур' ёз на ўда ры ла па рын ку «шэрых»
за сваёй маёмасцю, асабліва ў транспарце, супер- тэлефо наў. Больш за тое, каб стварыць для замаркетах. Акрамя таго, павысілася якасць папярэд- конапаслухмяных пастаўшчыкоў тэлефонаў найняга расследавання і, адпаведна, працэнт раскрыц- больш камфортныя ўмовы, мы прапанавалі шэраг
ме рапры ем стваў, на кі раця злачынстваў, звязаных
ва ных на лі бе ра лі за цыю
з крадзяжамі мабільных тэНе
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Ся род іх — ука ра нен не
годзе за перапрашыўку тэякі вось ужо паўгода не можа сучасных прынцыпаў мытлефонаў да крымінальнай
знайсці махляра, у якога праз інтэрнэт на га ад мі ніс т ра ван ня.
адказнасці былі прыцягнунабыў свой тэлефон за 700 долараў. Сёння амаль 90 % экспарты два «народныя ўмельЯ не скажу, што такіх скаргаў паступае ту со та вых тэ ле фо наў
цы», то летась на лаве падшмат, але тым не менш яны ёсць. ажыц цяўля ец ца шля хам
судных іх было ўжо 12. І
элект рон на га дэк ла раніводзін з іх не пазбегнуў
па ка ран ня. На прык лад, ві цяб ча ні ну пры судзі лі вання. Гэта скарачае час іх паступлення ў абарот.
штраф у памеры 60 базавых велічынь, жыхара ж Та му цяпер ле галь ныя па стаў шчы кі фак тыч на
Мастоўскага раёна пазбавілі волі тэрмінам на два зна ходзяц ца ў роўных умовах па часе з тымі, хто
гады. Больш за тое, новыя тэлефоны, у прыватнас- уво зіць мабіль ні кі не ле галь на.
— Але большасць «шэрых» тэлефонаў нічым
ці смартфоны, якія сёння складаюць на рынку працэнтаў 20 ад усіх мабільных тэлефонаў, ужо не так не адрозніваецца ад «белых», акрамя таго, што
проста паддаюцца перапраграмаванню. І па ацэнках «шэрыя» былі ўвезены без выплаты пошлін і
спецыялістаў, у бліжэйшыя два-тры гады іх перапра- падаткаў...
шыўка наогул стане немагчымай.
— Я не кажу аб усіх «шэрых» тэлефонах. Але,
— А ці атрымалася дамовіцца з аператарамі мяркуйце самі, калі чалавек набыў тэлефон у афімабільнай сувязі аб укараненні за іх кошт абста- цыйнага пастаўшчыка, то ў выпадку няспраўнасці
лявання, якое б вызначала ў сябе ў сетцы і ад- мож на прый сці і прад' явіць свае прэ тэн зіі. Усё
ключала перапрашытыя і «шэрыя» (нелегальна празрыс та. «Шэрыя» сотавыя тэлефоны да нас
паступалі, у асноўным, з Расіі і Украіны. Туды ж
ўвезеныя ў краіну) тэлефоны?
— Міністэрства ўнутраных спраў цесна ўзаема- яны трапляюць, як правіла, у выглядзе запчас так.
дзейнічае з аператарамі сотавай сувязі. Ужо не пер- Таму зразумела, што львіная доля «шэрых» тэлешы год на тэрыторыі нашай краіны дзейнічае адзі- фонаў выраблена не ў заводскіх умовах. А дзе
ная аўтаматызаваная база ўліку звестак аб скра- гарантыя таго, што гэты тэлефон будзе слу жыць
дзеных і страчаных тэлефонах. Яе сутнасць у тым, доўга і якасна?.. У прыватнасці, не так даўно ў
што органы ўнутраных спраў у аўтаматычным рэ- Генпракуратуру прыйшла скарга ад грамадзяніна,
жыме адсылаюць інфармацыю аб такіх тэлефонах які вось ужо паўгода не можа знайсці махляра, у
аператарам сотавай сувязі. Тыя ж, у сваю чаргу, якога праз інтэрнэт набыў свой тэлефон за 700
калі знаходзяць у сябе ў сетках такія тэлефоны па долараў. Я не скажу, што такіх скаргаў паступае
ІМЕІ-нумарах, сігналізуюць аб гэтым. Генпракурату- шмат, але тым не менш яны ёсць.
ра, як вы правільна заўважылі, прапаноўвала апе— Можаце зрабіць нейкі прагноз, калі, нарэшратарам закупіць, як гэта робіцца ў некаторых еў- це, беларускі рынак будзе пазбаўлены ад «шэрапейскіх краінах, спецыяльнае абсталяванне, якое рых» мабільнікаў, частку якіх, як мы ўжо казалі,
дазваляе аўтаматычна ідэнтыфікаваць у сетцы не- папаўняюць скрадзеныя і перапраграмаваныя
легальныя тэлефоны і аўтаматычна іх блакіраваць. тэлефоны?
Але пакуль што, у сувязі з уступленнем нашай кра— Намаганнямі толькі праваахоўных органаў альіны ў Мытны саюз з Расіяй і Казахстанам, разгляд бо аператараў сотавай сувязі праблемы не вырагэтага пытання крыху прыпынены. Справа ў тым, шыць. Тут патрэбны комплексны падыход. Многае
што паступіла прапанова разгледзець пытанне аб залежыць і ад саміх грамадзян. У чарговы раз заурэгуляванні абароту тэлефонаў на тэрыторыі краін- клікаем людзей не набываць тэлефоны «з рук». Бо
саюзніц і па-за іх межамі на камісіі Мытнага саюза. хто гарантуе, што ён не апынецца ў спісе тых, якія
Пачакаем, якое рашэнне прымуць там.
шукаюцца, прычым нават не па крадзяжы, а па ней— А можна сказаць, колькі нелегальных тэле- кім больш сур'ёзным злачынстве. Навошта вам гэфонаў сёння выкарыстоўваецца абанентамі бе- тыя непрыемнасці?..
ларускіх аператараў сотавай сувязі?
Надзея ДРЫЛА, фота аўтара.



Карніленка
накіраваўся ў Англію

Моўнае пытанне

Як «На ша сло ва» ад гук нец ца...
В

ЫЙШАЎ тысячны нумар газеты «Наша слова» — гэта, магчыма і не свята для ўсіх. Яшчэ не свята, пакуль не ўсе нашы
грамадзяне чытаюць газеты па-беларуску. Затое сам выхад гэтай газеты — адна з перамог «Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны». Газета выдаецца з сакавіка 1990-га года
і з'яўляецца органам гэтай грамадскай арганізацыі.

Ор ган — гэ та неш та жы вое,
тое, без ча го не можа іс на ваць
ча ла век. У прынцы пе, так і ёсць:
гэ та адзін з тых ор га наў, які адказ вае за тое, каб было чуваць
голас беларуса. Нездарма газета
адыграла вялі кую ролю ў справе
пры няц ця Вяр хоў ным Са ве там
БССР Закона аб мовах, дзяку ючы яко му бела рус кая мо ва бы ла
абвешчана дзяржаўнай. Яна і дагэ туль — голас тых бе ла ру саў,
якія вы лу ча юц ца сва ёй ад да насцю і па ва гай да роднай культуры. Найбольш за ўсё та кіх у шэра гах Та ва рыст ва бе ла рус кай
мовы. Ці паспры яў вы хад газе ты
на прыток сяброў у арганізацыю?
З такім пытаннем мы звярнуліся
да старшы ні аргані зацыі Але га
ТРУСА ВА.
— Вядома, каб не было «Нашага слова», то не было б і нашай
арганізацыі. Гэта касцяк, таму што
кожны падпісчык ведае ўсе навіны,
ён піша сам, кантактуе з іншымі
праз газету таксама. Усе мы ведаем сілу друкаванага слова.
— Адметна, што газета «Наша
слова» існуе на грамадскім фінансаванні. У нас такое актыўнае
грамадства?..
— Так, з 97-га года нам адмовілі ў дзяржаўным фінансаванні, і
мы цалкам на грамадскім. Было
рознае. Я калісьці, як у былыя часы, даваў слова, што пагашу доўг,
і дру ка ры дру ка ва лі га зе ту за

яно не будзе забяспечвацца, то,
паводле прапановы галоўнага банкіра, неабходна прымаць да прадпрыемства жорсткія захады. Наогул жа, Пётр Пракаповіч лічыць,
што сёння склалася спрыяльная
сітуацыя для развіцця эканомікі.
Ён патлумачыў, што ў свеце цяпер
хапае фінансавых рэсурсаў, якімі
рэс пуб лі ка можа ска рыс тац ца,
знятыя ўсе пытанні па закупцы абсталявання — дзейнічаюць крэдыты на гэтыя мэты, пераважна на
льготных умовах. «Любое прадпры ем ства, лю бая га лі на можа
стаць канкурэнтаздольнай за 2-3
гады, калі да гэтага адносіцца з
поўнай адказнасцю», — зазначыў
Пётр Пракаповіч.
Ігар ШЧУЧЭНКА.

свой кошт, а потым я знаходзіў
грошы і вяртаў. І такія былі выпадкі ў нашым жыцці... Але галоўнае
— мы здолелі захаваць выданне.
І яшчэ ў нас два часопісы. Часопіс «Верасень», напрыклад, можна
сказаць на адным энтузіязме стварылі. А яшчэ ў Лідскім раёне выходзіць краязнаўчы часопіс. Толькі
мы стварылі такі — адзін на ўсю
Беларусь. Калі б было жаданне, то
шмат якія ідэі можна было б ажыццявіць.
— А колькі сёння ў ТБМ сяброў?
— Ніхто іх дакладна не лічыў.
Але самых актыўных 5,5 тысячы.
Ніводная грамадская арганізацыя
ці рух столькі не мае. А калі сабраць усіх нашых прыхільнікаў, то
можа і 15—20 тысяч будзе. Але на
маю думку, калі ёсць велізарная
арганізацыя, то на першы план выходзіць якасць яе працы. Гэтым і
вымяраецца ўплыў яе на грамадскія працэсы.
— ТБМ — адна з самых актыўных грамадскіх арганізацый Беларусі, якая пастаянна падымае
пытанні рэальнай роўнасці дзвюх
дзяржаўных моў краіны. Дзеля
гэтага не першы год вы прасоўвалі ідэю абвясціць Год беларускай культуры і мовы. Нядаўна на
радзе ТБМ абмяркоўвалася чарговая прапанова наконт прыняцця паправак у Закон аб мовах,
каб беларускай мовай можна бы-

ло карыстацца ва ўсіх сферах
жыцця. Што будзеце рабіць, каб
вас пачулі?
— На радзе ТБМ вялася гаворка аб неабходнасці прыняцця закона ці пастановы ўрада аб дзяржаў най пад трым цы бе ла рус кай
мо вы. У каст рыч ні ку нас ча кае
з'езд Таварыства беларускай мовы. Мы хочам да з'езда распрацаваць праект закона аб падтрымцы
род най мо вы. Дзе ля гэ та га мы
стварылі групу, якая будзе працаваць над гэтым. У нас ёсць пэўныя
напрацоўкі. Але да з'езда яшчэ
шмат трэба зрабіць. Мы хочам у
Савет Міністраў унесці свае прапановы.
— Да та го, як ад будзец ца
з'езд ТБМ, вы не збі ра е це ся
свае на пра цоў кі вы но сіць на
грамадскае абмеркаванне? Бо
гэ та ты чыц ца ўсіх гра ма дзян
краіны.
— Вядома. Тым больш, што група, якую мы стварылі, павінна асэнсаваць усё, што ў нас ёсць ці будзе.
У нас ёсць час, каб сёе-тое дапрацаваць, а потым прапановы надрукуем у «Нашым слове», будзем
абмяркоўваць да з'езда. Прапановы будуць аформлены ў форме закона аб падтрымцы дзяржавай беларускай мовы.
— Ці ёсць спадзяванне, што
гэта будзе мець канкрэтны вынік? Бо сама дзяржава павінна
беларускую мову абараняць у
прынцыпе і без дадатковых захадаў.
— Каб быў рэальны вынік гэтай
абароны, то мы б гэтым не займаліся. А калі нешта робіш мэтанакіравана і зацікаўлена, вынік ёсць
заўжды.

— Што значыць «падтрымка
мовы»? Вы маеце на ўвазе стварэнне асобнага дзяржаўнага орга на, з асоб ным фі нан са ваннем?
— У ідэале. Мы вывучалі сусветны вопыт — фінскі, ірландскі... У
Ірландыі, напрыклад, такі орган
ёсць. Там ёсць дзяржаўны дэпартамент па абароне і падтрымцы
дзяржаўнай мовы. Ёсць камісар па
справах мовы і гэтак далей. У многіх
краінах гэта ёсць. У Ірландыі я, як
старшыня ТБМ, быў разам з нашымі чыноўнікамі, прадстаўнікамі розных міністэрстваў і ведамстваў...
— Як чыноўнікі рэагавалі на
тое, пра што даведаліся?
— Тым, што ездзілі, было цікава.
Але чыноўнік ёсць чыноўнік: ён з
ініцыятывай рэдка выступае. А вось
раптам начальству не спадабаецца
— і што?.. Дарэчы, у Ірландыі, пакуль чыноўнікі займаліся мовай, то
яна амаль загінула. А як народ выйшаў на вуліцы Дубліна, тады мова
пачала хоць пакрысе, але трошкі
адраджацца. Там таксама ёсць грамадская арганізацыя, як ТБМ. Самае цікавае, што кіраўнік яе двойчы
быў у Беларусі, прыязджаў, на роварах ездзіў...
— Напэўна, яшчэ і нашу моўную сітуацыю неяк ацаніў?
— У нас яна намнога лепшая,
чым у Ірландыі. Непараўнальна
лепшая.
— Сёння. А калі ўлічыць перспектыву?..
— Вось каб не было такой перспектывы, як у Ірландыі, трэба працаваць, патрэбны і закон. Калі нічога не рабіць ужо сёння, то атрымаем тое, што адбылося там. А
можа і яшчэ горш.

— У нас афіцыйнае двухмоўе,
і паводле рашэнняў, дзяржава
павінна гарантаваць роўныя магчымасці да развіцця абедзвюх
моў...
— Але ці так гэта рэальна? Заўвагі «ці» і «або» наконт выкарыстання моў ніякай гарантыі не нясуць. Па-другое, няма праграмы
дзяржаўнай падтрымкі, дзе былі б
пазначаны канкрэтныя крокі і захады. Тое, што было ў пачатку 90-х,
скасавана. Мы даплачвалі пэўныя
заахвочвальныя сумы настаўнікам,
выкладчыкам універсітэта і гэтак
далей. «Наша слова», дарэчы, выходзіла за дзяржаўныя грошы. Такая грамадская арганізацыя, як
ТБМ, плаціла сімвалічную арэнду
за памяшканне. Цяпер мы плацім
5 мільёнаў у месяц, гэтыя грошы
трэба знайсці — яны ж немалыя.
Нас прыраўнялі да камерцыйнай
ар га ні за цыі. Але мы зна хо дзім
сродкі, просім у людзей, збіраем
ахвяраванні. І тое, што арганізацыя
існуе, — сапраўды заслуга нашага
грамадства. Але ж каб гэтыя грошы
ішлі на Беларушчыну, колькі кніжак
мы б выдалі на іх!.. А так, атрымліваецца, што мы падтрымліваем
дзяржаву, а не наадварот. Таму
спадзяёмся, што дзяржава падтрымае нас, пачуўшы голас грамадства.
P.S. Газета «Звязда» далучаецца да віншавання калег з газеты «Наша слова». І будзе працягваць друкаваць матэрыялы па
моўнай тэматыцы, таксама спадзеючыся, што калі-небудзь мы
пражывём разам Год беларускай
мо вы. А дасць Бог — і не
адзін!..
Ларыса ЦІМОШЫК.

На па да ючы на цы я наль най
зборнай па футболе і санкт-пецярбургскага «Зеніта» Сяргей
Карніленка стаў другім беларусам, які будзе гуляць у мацнейшым футбольным першынстве
свету — англійскай прэм'ер-лізе.
Чэмпіён Расіі зноў аддаў беларускага футбаліста ў арэнду, на гэты
раз англійскаму клубу «Блэкпул»
да канца сезона. Каманда з аднайменнага англійскага горада ў
се зо не 2010—2011 вый шла ў
Прэм'ер-лігу з другога дэвізіёна і
цяпер пасля 23 матчаў займае 12
месца сярод 20 каманд.

Абзац
 Возера Секлы ў Браслаўскім раёне выстаўлена на таргі ў форме
аўкцыёну для заключэння дагавора арэнды. Возера знаходзіцца на
паўднёвым захадзе раёна ў 34 км ад райцэнтра і ў 2 км ад пасёлка Відзы. Плошча воднай паверхні складае 98 га. Тут водзяцца ляшчы,
шчупакі, плоткі. Па ўмове таргоў возера будзе перададзенае ў арэнду
на 10 гадоў з правам вядзення прамысловага рыбалоўства і арганізацыі платнай аматарскай лоўлі. Пачатковая цана ўстаноўлена ў Br196
тыс. Зараз у раёне арандуецца 15 рыбалоўных угоддзяў. Па Віцебскай
вобласці гэтая лічба складае 180 водных аб'ектаў, якія здадзеныя 80
арандатарам. Усяго ў вобласці больш за 800 натуральных вадаёмаў.
 Аматар начных аўтапрагулак разбіў чужую машыну і непрыметна вярнуў ключы ад яе гаспадару. Кампанія сяброў адзначала
суботні вечар у сталічнай кватэры. 17-гадовы навучэнец мінскага
ПТВ заўважыў, што гаспадар кватэры паклаў ключы ад сваіх «Жыгулёў» у кішэню штаноў. Пасля таго, як гаспадар заснуў, хлопец
сцягнуў ключы і паехаў катацца па начной сталіцы. Праз 500 м ён
урэзаўся ў паркан. Ён вырашыў пра інцыдэнт прамаўчаць, а ключы
вярнуць на месца. Выявіўшы пашкоджаную машыну, гаспадар
звярнуўся ў міліцыю. Праваахоўнікі хутка «вылічылі» вінаватага
па адной дэталі, на якую не звярнуў увагі нават пацярпелы, — вінаваты пераблытаў кішэню, у якую клаў ключы.
 У ноч з пятніцы на суботу недалёка ад камвольнага камбіната дзве
іншамаркі засталіся без колаў. Спачатку пра крадзеж усіх чатырох колаў
у міліцыю паведаміла гаспадыня аўтамашыны «Хонда-Цывік», крыху
пазней з падобнай заявай у міліцыю звярнуўся ўладальнік «Аўдзі». У
першым выпадку страты ацэненыя ў 1,5 мільёна рублёў, у другім — у 5
мільёнаў. Аддзелам дазнання папярэдняга расследавання Ленінскага
РУУС па гэтых фактах распачатыя крымінальныя справы.

Поўны абзац
 У Днепрапятроўскім цырку ў праграме «Зоркі свету» выступае хор кракадзілаў. Правесці эксперымент з першымі ў свеце
кракадзіламі, якія спяваюць, кіраўніцтва незвычайнай цыркавой
праграмы вырашыла яшчэ ў 2004 годзе. Вучыць кракадзілаў даводзілася інстынктыўна. Дэманстраваць свой тэмбр алігатары
пачыналі так: некалькі хвілін гучала дастаткова цяжкая музыка, у
якой можна было пачуць голас кракадзіла. Далей, злавіўшы гук,
адна жывёла пачынала пець, пасля чаго астатнія падхоплівалі. У
канцы музыка зусім выключалася, і можна было пачуць гучнае і
звонкае рыканне. У хоры 5 місісіпскіх алігатараў, сярод якіх ёсць
асобіны як мужчынскага, так і жаночага полу. Спевакам у хоры ад
30 да 35 гадоў. У сярэднім гэтыя рэптыліі жывуць да ста гадоў і
больш. Рэпетыцыі праходзяць штодня. У будучыні дрэсіроўшчыкі
плануюць навучыць кракадзілаў, якія пяюць, яшчэ і танцаваць.
 68-гадовы Дэвід Гор з Мельбурна стаў пераможцам чэмпіянату
па гульні ў покер Сrоwn Аussіе Mіllіоns Mаіn Еvеnt 2011 і выйграў прыз
у памеры 2 млн долараў. Таксама яму дастаўся інкруставаны брыльянтамі бранзалет. Гор перамог у адным з буйнейшых картачным спаборніцтве 721 суперніка, сярод якіх былі і тытулаваныя ігракі сусветнага ўзроўню. У інтэрв'ю ён расказаў, што пачаў гуляць у покер у 40-х
гадах мінулага стагоддзя, калі быў дзіцем. Гор, камп'ютарны тэхнік па
адукацыі, працуе ў буйной страхавой кампаніі. Нягледзячы на тое, што
ўвесь мінулы тыдзень ён гуляў у карты па 12 гадзін у дзень, ніводнага
працоўнага дня пажылы аўстраліец не прапусціў. Вялізны выйгрыш ён
мае намер патраціць на сваіх пяцярых унукаў.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Сёння — Сусветны дзень
водна-балотных угоддзяў

БЕЛАРУСЬ РАТУЕ СВЕТ
Аднаўленне балот спыняе змяненне клімату
Вядома, што балоты на планеце — самыя важныя доўгатэрміновыя
сховішчы вугляроду на Зямлі. На думку сусветных экспертаў, у Еўропе
меліяраваныя балоты сталі цяпер галоўнай крыніцай выкідаў у паветра
вуглякіслага газу. У 1960-70 гадах тысячы гектараў беларускіх балот
былі асушаныя для выкарыстання ў лясной і сельскай гаспадарцы. Гэта
павялічыла выкіды дыяксіду вугляроду і страты месцаў жыхарства для
многіх відаў жывёл і раслін.
Прыкладна палова тарфянікаў нашай краіны (1,5 млн га з 3 млн га)
была асушана для здабычы торфу і для выкарыстання ў сельскай гаспадарцы. Выкіды вуглякіслага газу з гэтых тарфянікаў складаюць каля
15 мільёнаў тон штогод. Для памяншэння выкідаў парніковых газаў, захавання біялагічнай разнастайнасці і стварэння лепшых эканамічных
умоў для мясцовых жыхароў у Беларусі ў верасні 2008 года стартаваў
праект па аднаўленні тарфянікаў. Узнаўляецца звыш 14 тысяч гектараў
дэградаваных тарфяных балот. У Беларусі агульная плошча парушаных
балот складае каля 520 тысяч гектараў, што ў два разы больш за плошчу
Люксембурга.

Даведка «Звязды»:
Калі падлічыць, колькі вугляроду знаходзіцца ва ўсіх балотах свету,
то атрымаецца вельмі вялікая лічба — каля 550 гігатон. Гэта 75 працэнтаў усяго вугляроду, які ёсць у атмасферы, што ў два разы больш, чым
ва ўсіх лясах планеты. Выкід усяго гэтага сусветнага вугляроду з балот
у паветра павялічыў бы канцэнтрацыю двувокісу вугляроду ў атмасферы
амаль у два разы. Гэта можа выклікаць кліматычную катастрофу. Ужо
зараз навукоўцы ўпэўнены, што асушаныя балоты адказваюць за 10
працэнтаў усіх выкідаў двувокісу вугляроду ў атмасферу. Пасля аднаўлення балот Беларусі тарфянікі перастаюць выкідваць у паветра вуглякіслы газ, а робяцца сапраўды лёгкімі Еўропы.
Сяргей КУРКАЧ.

СПІЛАВАНАЕ ДРЭВА ЎПАЛА
НА ЧАЛАВЕКА
Жыхар вёскі Кісялёўцы Брэсцкага раёна, рабочы мясцовага СВК,
пілаваў лес. Адно дрэва ўпала і зачапіла 59-гадовага аднавяскоўца вальшчыка лесу. Ад атрыманых траўмаў чалавек памёр у бальніцы. Па падазрэнні ў парушэнні правілаў тэхнікі бяспекі ў дачыненні да трактарыста пракуратура завяла крымінальную справу.
Яна СВЕТАВА.

Наблюдательный совет ОАО «Универсам Рига»
сообщает о проведении очередного
общего собрания акционеров,
которое состоится 04 марта 2011 года в 14.00
со следующей повесткой дня:
1. О результатах работы Общества за 2010 год и основных направлениях деятельности Общества в 2011 году.
2. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2010 году.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2010 год. Рассмотрение результатов аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «прибыли и убытки» Общества за 2010 год.
5. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2010 год
и выплате дивидендов.
6. О направлениях использования чистой прибыли в 2011 году.
7. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Место проведения — Торговый центр «Рига»: г. Минск, ул. Сурганова, 50.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность; представителю акционера — доверенность.
Регистрация участников собрания с 12.30 до 13.00.
Наблюдательный совет.
УНП 100299678

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
сообщает о проведении внеочередного собрания акционеров.
Собрание состоится 15 февраля 2011 года в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, актовый зал.

Повестка дня:

У беларусаў «золата»
ў юніёрскім біятлоне
На юніёрскім чэмпіянаце свету
па біятлоне ў Нове Места (Чэхія)
у каманды Беларусі з'явілася першае золата — індывідуальную
гонку на 12,5 кіламетра з чатырма
агнявымі рубяжамі выйграў Павел Ганчароў, які прайшоў дыстанцыю за 35 хв. 54,3 сек., не дапусціўшы ніводнага промаху.

Каманда Штанге
згуляе з канадцамі
Зборная Беларусі па футболе
плануе 29 сакавіка згуляць таварыскі матч з камандай Канады ў
турэцкай Анталіі. А адкрые новы
сезон нацыянальная каманда 9
лютага сустрэчай са зборнай Казахстана, якая таксама адбудзецца ў Турцыі.

1. О реорганизации ОАО «Стройтрест № 4» путем присоединения
ОАО «120 УНЭР».
2. О приобретении ОАО «Стройтрест № 4» акций собственного
выпуска № 1.
3. Утверждение цены выкупа акций ОАО «Стройтрест № 4» выпуск № 1.
4. Утверждение величины чистых активов ОАО «Стройтрест № 4»
по состоянию на 01.01.2011 г.
5. Утверждение договора о присоединении ОАО «120 УНЭР» к
ОАО «Стройтрест № 4».
Регистрация участников собрания проводится с 14.00 до 14.45 по
предъявлении паспорта, а представителей акционеров — по доверенности.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет
составлен по данным реестра на 1 февраля 2011 года.
С материалами собрания можно ознакомиться с 8 февраля 2011 г.
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 203.

Справки по тел. в г. Минске: 334 11 65, 334 14 67.
Наблюдательный совет.

УНП 100055368

Работнікі Сакратарыята Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спачуванне галоўнаму
спецыялісту Аддзела па рабоце з дакументамі Русак Таццяне Вілораўне ў сувязі з напаткаўшым яе вялікім горам — смерцю БАЦЬКІ.

