АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней
АРЫЕНТУЕ НА АДКРЫЦЦЁ
ВЫТВОРЧАСЦЯЎ, ЯКIЯ
ПРЫНОСЯЦЬ ХУТКI ПРЫБЫТАК
Аб гэтым iшла размова ўчора падчас яго рабочай паездкi ў Вiцебскую вобласць, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка прыгадаў наведанае напярэдаднi фруктасховiшча ў ААТ «Александрыйскае» i iх вопыт па вырошчванні грыбоў вешанка. Тады ж кiраўнiк дзяржавы прыняў рашэнне аб будаўнiцтве завода
па вытворчасцi грыбоў. Гэта эфектыўная вытворчасць са стапрацэнтнай
рэнтабельнасцю, пры гэтым не патрабуе практычна нiякiх укладанняў.
«Попыт на гэту прадукцыю шалёны. А гэта хуткiя грошы. Працуе тры
чалавекi, а якая аддача ад вытворчасцi, — сказаў Прэзiдэнт. — Калi
ёсць попыт, значыць, трэба рабiць. Трэба шукаць, дзе можна зарабiць
хуткiя грошы».
У цэлым характарызуючы папярэднi дзень рабочай паездкi, Прэзiдэнт
зноў загаварыў аб Шклоўскiм раёне як аб своеасаблiвым узоры вядзення
гаспадаркi для iншых рэгiёнаў краiны. «Я лiчу, ёсць сэнс прыгледзецца
да Шклоўскага раёна. Мы недзе навобмацак, недзе планава, але выйшлi
на тое, што трэба. Гэта адзiн з варыянтаў таго, як трэба рабiць. У гэтым
годзе практычна ўсе гаспадаркi Шклоўскага раёна будуць працаваць
рэнтабельна i без датацый», — падкрэслiў Прэзiдэнт. Ён таксама дадаў, што ёсць раёны, куды дзяржава ўклалася, але пакуль не адчувае
патрэбнай аддачы. Шклоўскi ж раён працуе добра ў гэтым годзе, таму
кiраўнiк дзяржавы лiчыць, што такую структуру вядзення гаспадаркi
могуць прымяняць у сябе i iншыя рэгiёны краiны.
Што датычыцца Вiцебскай вобласцi, то Аляксандр Лукашэнка пахвалiў губернатара Аляксандра Косiнца за значныя зрухi ў вядзеннi
сельскай гаспадаркi. «Зрухi вялiкiя ў Вiцебскай вобласцi па культуры
земляробства. Але яшчэ ёсць над чым працаваць», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы. «Калi вы ўсюды так працуеце, як там, дзе я праляцеў, то
гэта вялiкi зрух. Але гэта толькi палавiна. За бягучы год трэба зрабiць
усё астатняе», — дадаў ён.
У той жа час Аляксандр Лукашэнка строга папярэдзiў аб недапушчальнасцi выпадкаў безгападарчасцi. «Як толькi знойдзем безгаспадарчасць, адразу ўрэжам усе дзяржпраграмы на гэту суму», — падкрэслiў Прэзiдэнт.
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УРАД БЕЛАРУСІ ПРЫНЯЎ
МЕРЫ ПА НАСЫЧЭННІ
ЎНУТРАНАГА РЫНКУ
СПАЖЫВЕЦКІМІ ТАВАРАМІ
Адпаведныя мерапрыемствы прадугледжаны пастановай Савета Міністраў ад 12 мая № 601, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА
ў прэс-службе беларускага ўрада. Гэта пастанова ўступае ў сілу з
дня яе прыняцця.
Ва ўрадзе Беларусі адзначылі, што цяпер у рэспубліцы праводзіцца
работа па забеспячэнні стабільнасці на ўнутраным рынку, паляпшэнні
гандлёвага абслугоўвання насельніцтва, задавальненні плацежаздольнага
попыту спажыўцоў на асноўныя харчовыя і нехарчовыя тавары. За студзень-сакавік гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага
года вытворчасць спажывецкіх тавараў павялічылася на 10,1 працэнта, у
тым ліку харчовых — на 11,6 працэнта, нехарчовых — на 8,3 працэнта.
У той жа час у рознічнай гандлёвай сетцы назіраюцца факты звужэння
асартыменту асобных спажывецкіх тавараў, а таксама неабгрунтаванага
павелічэння цэн на іх. У мэтах стабільнага забеспячэння ўнутранага рынку шырокім асартыментам спажывецкіх тавараў, у тым ліку сацыяльна
значных, Савет Міністраў абавязаў аблвыканкамы, Мінскі гарвыканкам,
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, прамысловасці, архітэктуры і будаўніцтва, энергетыкі, канцэрны «Белдзяржхарчпрам», «Беллегпрам», «Беллеспаперапрам», «Белнафтахім» ажыццяўляць бесперабойную пастаўку спажывецкіх тавараў, у першую чаргу сацыяльна значных,
на ўнутраны рынак пад поўную патрэбнасць арганізацый гандлю ў неабходным асартыменце і аб'ёмах, а таксама прыняць меры па недапушчэнні
пагаршэння дагаворных умоў і схем пастаўкі тавараў на ўнутраны рынак.
Пры гэтым неабходна забяспечваць па заяўках гандлёвых арганізацый
апераджальную пастаўку тавараў на ўнутраны рынак.
Рэкамендавана аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму па ўзгадненні з Міністэрствам гандлю вызначаць аб'ёмы і пералік тавараў і аптовых аператараў па забеспячэнні гандлёвых арганізацый таварамі, якія не
вырабляюцца ў Беларусі або вырабляюцца ў недастатковай колькасці,
для задавальнення патрэбнасці ў іх насельніцтва. Даручана таксама
Міністэрству гандлю, аблвыканкамам і Мінскаму гарвыканкаму забяспечыць пастаянны маніторынг сітуацыі на ўнутраным рынку і прымаць
неабходныя меры па стабільным забеспячэнні насельніцтва спажывецкімі таварамі, у тым ліку сацыяльна значнымі, а таксама таварамі, якія не
вырабляюцца ў Беларусі або вырабляюцца ў недастатковай колькасці.
Міністэрству эканомікі даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім
гарвыканкамам забяспечыць маніторынг адпускных і рознічных цэн на
спажывецкія тавары, прымаць меры па выяўленні і спыненні фактаў іх
неабгрунтаванага павелічэння. Будзе ўзмоцнены дзяржаўны кантроль за
дзейнасцю арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюць дамінуючае становішча на таварным рынку, суб'ектаў натуральных
манаполій. Прадугледжана таксама ў мэтах выключэння неарганізаванага вывазу тавараў за межы Беларусі прымаць меры па недапушчэнні
цэнавага дыспарытэту.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
НАРОДНЫ ФРОНТ ВЫСТУПІЎ
З ДЭКЛАРАЦЫЯЙ
Праект дэкларацыі аб стварэнні Агульнарасійскага народнага фронту быў апублікаваны
ў пятніцу афіцыйным сайтам «Адзінай Расіі».
Дакумент стане прадметам абмеркавання на
кан фе рэн цы ях і фо ру мах гра мад скіх аб' яднанняў.
Ініцыятыва стварэння Агульнарасійскага народнага фронту належыць прэм'ер-міністру Расіі
Уладзіміру Пуціну. Выступаючы раней на міжрэгіянальнай канферэнцыі партыі «Адзіная Расія» ў
Валгаградзе, ён прапанаваў аб'яднаць намаганні блізкіх па духу палітычных сіл перад выбарамі
ў Дзяржаўную Думу. Пуцін мае намер узначаліць
каардынацыйную раду новага палітычнага аб'яднання, а сам Народны фронт, у выпадку станоўчай працы на парламенцкіх выбарах, можа стаць
пляцоўкай для вылучэння кандыдата ў прэзідэнты
ў 2012 годзе.

ШВЕЙЦАРЫЯ МОЖА ВЫЙСЦІ
З ШЭНГЕНА
У Швейцарыі далучэнне да Шэнгенскай зоны
назвалі памылкай.
«Швейцарцы зрабілі памылку, адмовіўшыся
ад кантролю на сваіх межах», — заявіў
віцэ-прэзідэнт Швейцар скай на род най
партыі Крыстоф Блохер, які ў мі нулым
займаў пост міністра
юстыцыі. Швейцарыя,
якая не была членам
Еўрасаюза, далучылася да Шэнгенскай зоны ў 2008
годзе. У цяперашні час, паводле статыстыкі, пятая
частка з 7,7 млн насельніцтва Швейцарыі — былыя замежнікі. Паводле апытання кампаніі M.І.S.,
59% швейцарцаў падтрымліваюць абмежаванні для
мігрантаў, прапанаваныя палітыкамі. Пры гэтым
уступленне Швейцарыі ў ЕС падтрымлівае толькі
25% насельніцтва. У канцы мінулага года Народная
партыя вынесла на рэферэндум пытанне аб тым,
каб мігрантаў, якія здзейснілі на тэрыторыі Швейцарыі злачынства, высылаць з краіны, і жыхары
ўхвалілі гэтае рашэнне.
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«Шмат дзяцей не бывае!»

Ганцавіцкім матулям дома не сядзіцца.

На Міншчыне плануюць абагнаць сталіцу
Сяргей ГРЫБ

М

ІНСКАЯ вобласць мае ўсе шанцы дагнаць сталіцу па ступені
ўдзелу ў фарміраванні валавога ўнутранага прадукту Беларусі — пра гэта падчас сустрэчы з журналістамі заявіў старшыня
Мінскага аблвыканкама Барыс Батура. Дарэчы, па выніках І квартала доля валавога рэгіянальнага прадукту вобласці ў ВУП нашай
краіны складала 14 працэнтаў.
каркасаў малочнатаварных ферНа ферму — месяц
маў, — паведаміў Барыс Батура.
Адзін з рэзерваў росту эканомі— Тэрмін будаўніцтва непасрэдна
кі Міншчыны — перспектыва выфермы на 600 галоў буйной раганасу на яе тэрыторыю некаторых
тай жывёлы зойме ўсяго месяц, і
прадпрыемстваў сталіцы. Разам з
да таго ж — сам кошт будаўніцтва
тым галоўны шлях іншы — павеліатрымліваецца параўнальна нечэнне інвестыцый у вытворчасць,
высокім. Дарэчы, плануецца, што
а таксама развіццё сярэдняга і
ўжо сёлета на Міншчыне з'явіцца
малога бізнэсу. Дарэчы, па выні10 такіх фермаў. А ўвогуле праках І квартала яго доля ў бюджэектная магутнасць прадпрыемства
це вобласці дасягнула амаль 35
ў Капылі — 20-25 падобных аб'екпрацэнтаў. Летась гэты паказчык
таў у год.
быў нашмат больш сціплым — 23
працэнты.
«Дажынкі»
— Цяпер стаіць задача стваў графіках
рыць у кожным раёне вобласці бізДаволі няпростая праблема —
нэс-інкубараты, — распавёў Барыс
Батура. — І менавіта тут пры жа- жыллё. Не сакрэт, што льготнае
данні кожны зможа атрымаць пад- крэдытаванне на гэтыя мэты скаказку — як хутчэй і з найменшай рачаецца. Тым не менш, падкрэсрызыкай распачаць сваю справу. ліў губернатар, аб'ёмы будаўніцтва
Сапраўды, заўважыў старшы- ў рэгіёне не павінны змяншацца
ня аблвыканкама, пакуль перш-на- — і ў тым ліку дзякуючы павеліперш бізнэс развіваецца ў навакол- чэнню тэмпаў камерцыйнага булі сталіцы. Аднак не толькі. Даволі даўніцтва.
Не змяняюцца і планы падцікавыя праекты з'яўляюцца і на
перыферыі. Адзін з прыкладаў — рыхтоўкі да рэспубліканскіх «Данабыццё інвестарамі жалезабетон- жынак». Сёлета яны пройдуць у
Маладзечне.
нага завода на Капыльшчыне.
— Усе запланаваныя работы
— Пас ля за кан чэн ня рэ канструкцыі гэтае прадпрыемства на- будуць вы ка на ныя свое ча со ва,
ладзіць вытворчасць паўназборных прычым без павелічэння іх кошту,

АНІШЧАНКА ЗАБАРАНІЎ ДЗЕЦЯМ
КОЛУ І СНІКЕРСЫ
Расійскім дзецям,
якія будуць адпачываць гэтым летам у
аздараўленчых лагерах, не давядзецца
ўжываць салодкую
газіроўку і шакаладныя батончыкі. Падобныя прадукты ў
меню забароненыя
Расспажыўнаглядам.
«Мы сочым за разнастайнасцю страў у дзіцячых
летніках, наяўнасцю гародніны, рыбы, бялку, за адсутнасцю снікерсаў, кока-колы, пепсі-колы — гэта
забароненыя стравы для нашых дзетак у летніх
аздараўленчых лагерах», — паведаміў кіраўнік Расспажыўнагляда Генадзь Анішчанка. Ён адзначыў,
што ў параўнанні з мінулым годам «кошт пуцёвак
узрастае — ідуць павышэнні цэн, дэвальвацыя».
Кіраўнік Расспажыўнагляда звярнуў адмысловую
ўвагу на неабходнасць дбайнай апрацоўкі тэрыторыі летнікаў ад кляшчоў, якія з'яўляюцца разносчыкамі клешчавога энцэфаліту.

ГІПЕРТОНІКАМ ЛЕПШ ПРЫМАЦЬ
ЛЕКІ НА НОЧ
Вельмі важна, калі вы прымаеце лекі для сэрца. Канадскія навукоўцы высветлілі, што інгібітары АПФ, якія выкарыстоўваюцца для лячэння
высокага крывянога ціску і сардэчнай недастатковасці, лепш прымаць перад сном. Так яны
больш эфектыўныя.
У медыцыне ёсць кірунак — хронатэрапія, які
засноўваецца на тым, што час прыёму прэпарата
павінен суадносіцца з прыродным рытмам чалавека. Між тым, шматлікія гіпертонікі паку туюць ад
высокага ціску і ўдзень, і ўвечары. Але менавіта
ўначы высокі ціск можа зрабіць самую вялікую
шкоду, бо сэрца не мае магчымасці аднавіць сілы.
Даследчыкі праверылі гэта, даючы мышам з высокім ціскам у розны час су так прэпарат каптапрыл,
вядомы як Capoten (Капатен). «Калі мы давалі
жывёлам прэпарат перад сном, структура і праца
сэрца значна паляпшалася. Але калі лекі даваліся падчас няспання, то эфекту наогул ніякага не
назіралася. Лічу, аналагічныя вынікі мы ўбачым і
ў людзей», — расказаў аў тар даследавання Тамі
Марціна.

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ,
НБ РБ З 14.05.2011 Г. (ДЛЯ Б/Н РАЗЛІКАЎ)

1 долар ЗША.............3 084,00
1 еўра ........................4 408,27
1 латвійскі лат ..........6 232,19
1 літоўскі літ..............1 279,93
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

ПРЫЛЯЦЕЛІ ДАЖДЖЫ І ПАХАЛАДАЛА
Пасля працоўнага сонечнага тыдня менавіта ў суботу надвор'е сапсавалася. Адразу пахаладала: удзень будзе толькі 11—17, у Брэсцкай
вобласці — да 20 градусаў. Моцныя дажджы былі ўначы на суботу, а
ўдзень сур'ёзныя ападкі толькі ў паўночна-ўсходняй палове краіны.
Ужо ў нядзелю атмасферны ціск істотна павялічыцца і надвор'е палепшыцца. Ападкаў амаль не будзе. Уначы на нядзелю на ўсходзе, а ўдзень
у Брэсцкай і Гродзенскай абласцях чакаюцца кароткачасовыя дажджы,
месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы будзе толькі 3—9, а
ўдзень — ад 16 цяпла на ўсходзе да 24 градусаў на паўднёвым захадзе.
Зменлівым захаваецца надвор'е і ў пачатку наступнага тыдня. Паўсюдна будуць ісці дажджы, часам навальніцы. Уначы чакаецца 6—13,
удзень 15—21, толькі ў Гомельскай вобласці да 25 цяпла. І далей да
сярэдзіны наступнага тыдня месцамі невялікія дажджы, магчымы навальніцы. Уначы 3—12, удзень 17—23 градусы. У сераду ўдзень у Брэсцкай
і Гомельскай абласцях — ужо да 25 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.
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— адзначыў Барыс Батура. — І ў
тым ліку гаворка пра новы спартыўна-відовішчны цэнтр у Маладзечне. Увогуле стандартны тэрмін будаўніцтва падобных аб'ектаў
складае тры з паловай гады, мы ж
збіраемся ўкласціся ў 9-10 месяцаў. Па сутнасці, з улікам гэтага
спартыўна-відовішчны цэнтр можна будзе заносіць у Кнігу рэкордаў
Гінэса.
Правядзенне «Дажынак» падштурхвае развіццё інфраструктуры
не толькі ў Маладзечне. Так, сёлета ў вобласці можа з'явіцца каля
10 новых аб'ектаў прыдарожнага
сэрвісу.
— Тым больш што ўмовы для
стварэння падобных аб'ектаў значна палепшыліся, — заўважыў старшыня аблвыканкама. — Калі раней
інжынерную інфраструктуру фактычна аплачвалі інвестары, то цяпер вызначана, што гэта — справа
дарожнікаў.

Тэст для зоны
адпачынку
Чым бліжэй лета, тым больш
ак туальнай становіцца тэма адпачынку. Сёлета ў рэгіёне адчыніцца каля тысячы летнікаў, і 400
з іх — у кругласутачным рэжыме.
Такім чынам, зазначыў старшыня
аблвыканкама, будзе наладжана
аздараўленне 65 тысяч дзяцей, і
пытання «дэфіцыту пуцёвак» тут
узнікаць не павінна. Да таго ж на
пуцёўкі прадугледжаныя датацыі
— у выніку бацькі з уласнай кішэ-

«ІНТЭГРАЛ»:

ні стануць плаціць не больш за 15
працэнтаў ад рэальнага кошту адпачынку дзіцяці.
Таксама не сакрэт, што Міншчына — традыцыйна папулярнае месца адпачынку як жыхароў
вобласці, так і сталіцы. У сувязі з
гэтым, адзначыў Барыс Батура, цяпер ідзе падрыхтоўка да сезона —
з тым, каб сёлета не было скаргаў
на стан пляжаў.
— На мой погляд, рашэнні аб
забароне купання з прычыны кепскіх санітарных умоў — гэта вынік
неўладкаванасці зон адпачынку,
— заўважыў губернатар. — І мы
будзем імкнуцца да таго, каб падобных рашэнняў было нашмат
менш.

Пра «чарніла» і віно
З пачаткам лета на Міншчыне
распачнецца даволі цікавы эксперымент. У Слуцкім раёне будзе
ўведзена забарона на рэалізацыю
пладова-агародніннага віна тэрмінам на два месяцы.
— Калі хочаце, то можаце лічыць гэта ініцыятывай аблвыканкама ці саміх жыхароў Случчыны,
— адзначыў Барыс Батура. — Пры
гэтым не выключана, што эксперымент працягнецца і ў іншых рэгіёнах — мы будзем імкнуцца да таго,
каб спажыванне пладова-ягаднага
віна ў вобласці спынілася. Адначасова вядзецца работа з грузінскімі
кампаніямі — з мэтай наладзіць на
тэрыторыі Міншчыны разліў па-сапраўднаму якаснага віна па даступных цэнах.

ЖЫЦЬ
ЗА ЎЛАСНЫ КОШТ

На выязным пасяджэнні Прэзідыума Савета
Міністраў учора вечарам было разгледжанае
пытанне аб далейшым развіцці ААТ «Інтэграл»
на перыяд з 2011 да 2015 года. Генеральны
дырэктар «Інтэграла» Віталь САЛАДУХА
напярэдадні сустрэўся з журналістамі,
дзе расказаў пра сённяшні стан свайго
прадпрыемства:
— Вынікі працы ў першым квартале 2011 года дазваляюць упэўнена казаць, што мы спрацуем з
тэмпам 120% па экспарце і забяспечым станоўчае сальда на ўзроўні
55 мільёнаў долараў, — паведаміў
Віталь Саладуха.
Калі казаць больш падрабязна
пра экспарт, то асноўная частка прадукцыі беларускага «Інтэграла» ідзе
ў Расію, але сярод пакупнікоў ёсць і
краіны Паўднёва-Усходняй Азіі:
— Што тычыцца асноўных экс- добраахвотны продаж, — сказаў
партных напрамкаў, то на сёння Віталь Саладуха.
асноўным спажыўцом з'яўляецца
Ге не раль ны ды рэк тар «Ін тэРасійская Федэрацыя — летась грала» таксама расказаў, што яго
аб'ём адгрузкі туды склаў 50% ад прадпрыемства вядзе працу па
усяго экспарту (гэта больш за 40 пошуках інвес тара: працэс гэты
мільёнаў долараў), прычым на 90 складаны, але ўжо ёсць сумесныя
з лішнім працэнтаў — гэта прадук- праекты з расійскімі прадпрыемцыя для прадпрыемстваў абарон- ствамі.
нага комплексу Расіі. Мы плануем
Вяртаючыся да тэмы дзяржаўаб'ём адгрузак туды нарошчваць: най падтрымкі прадпрыемства, Віу 2015 годзе ён павінен вырас- таль Аляксандравіч выказаў разуці да 80 мільёнаў долараў. Другі менне сённяшняй сітуацыі і заявіў,
напрамак нашага экспарту — да- што субсідый прадпрыемства не
лёкае замежжа, у першую чаргу просіць:
— Паўднёва-Усходняя Азія, Кітай,
— Сёння мы разлічваем атрыПаўднёвая Карэя. Аб'ём экспарту маць растэрміноўку існуючай заў гэтыя краіны па выніках 2011 го- пазычанасці. Такім чынам, мы не
да плануем на ўзроўні 20 мільёнаў просім дадатковых грошай — у нас
долараў, — сказаў Віталь Саладу- дастаткова напружаны графік вярха, адзначыўшы пры гэтым, што на тання сродкаў на 2011 і 2012 гады
тым рынку ідзе вельмі жорсткая і мы яго проста хочам выраўняць,
канкурэнцыя.
каб вяртаннямі не пагоршыць бяДзякуючы станоўчаму сальда, гучае становішча. Бо ёсць у нас
«Інтэграл» не мае праблем і па ва- заказы, па іх будзе рост як па РФ,
люце ў сённяшняй сітуацыі:
так і па далёкім замежжы, але каб
— Мы ж экспартаарыентаванае іх выконваць, патрэбны абаротныя
прадпрыемства, у нас станоўчае сродкі для нармальнага ходу высальда. Недзе 70% выручкі — гэта творчасці. Таму на пасяджэнні Прэвалюта, таму па закупках па імпар- зідыума Саўміна мы будзем прасіць
це ў нас на сёння няма праблем. падтрымаць праект указа кіраўніАкрамя 30% абавязковага прода- ка дзяржавы, які падрыхтаваны і
жу, частку валюты, калі патрэбны ўзгоднены з усімі зацікаўленымі, па
беларускія грошы, мы пускаем і ў рэструктурызацыі запазычанасці,

не мяняючы пры гэтым канчатковага тэрміну вяртання, — тлумачыць
Віталь Саладуха. — Мы разумеем,
што сітуацыя складаная і дзяржаўныя субсідыі, як гэта было ў мінулыя
гады, наўрад ці будуць. І мы проста
будавалі сваю дзейнасць, зыходзячы з таго, што дзяржпадтрымкі не
будзе, усю працу накіроўвалі на
тое, каб жыць за ўласны кошт. І
тое, што атрымалася за гэты час,
можаце ацаніць самі, бо параметры
працы «Інтэграла» я вам назваў.
Так, у гэты перыяд былі невялікія
льготы па электраэнергіі на ўзроўні
1,5 мільярда рублёў за год, але іх
можна было і не браць — гэта вельмі малы аб'ём, але ён накладвае
вялікія абавязацельствы.
Напрыканцы журналісты пацікавіліся, ці плануе «Інтэграл» паўдзельнічаць у выпуску планшэтаў
для беларускіх школьнікаў, калі такое рашэнне будзе прынятае:
— У прадпрыемства «Інтэгралтэхніс» (яго заснавальнікам з'яўляецца ААТ «Інтэграл». — Аўт.) у
свой час былі распрацаваны тэхнічныя ўмовы на ноўтбук і планшэт,
але ў той перыяд вялікай патрэбы ў
такой прадукцыі не было, таму яны
распрацавалі і на гэтым спыніліся.
Калі раптам планшэты будуць запатрабаваныя, то прадпрыемства
гатовае іх вырабляць без нейкіх
дадатковых выдаткаў, зразумела,
на пакупной камплек тацыі і г.д.
Але ў мяне сваё меркаванне: ну
дадзім дзецям у школу планшэт —
ён, па-першае, цяжкі, а па-другое,
дастаткова дарагі будзе. Таму я
неадназначна стаўлюся да таго, ці
патрэбны першакласніку планшэт.
Ён будзе ўспрымаць яго не як падручнік, а як цацку. І ці зможа ён з ім
правільна абыходзіцца? А ў цэлым,
калі заказ ад Міністэрства адукацыі будзе, то прадпрыемства «Інтэгралтэхніс», невялікае па складзе,
я мяркую, зможа наладзіць выпуск.
Гэта ўсё роўна будзе больш танна,
чым купляць гатовыя планшэты,
вырабленыя недзе за мяжой.
Павел БЕРАСНЕЎ.

Як будуць вызначацца пляцоўкі для правядзення эксперымента
па ўкараненні ў школах электронных планшэтаў, ці захаваецца сёлета асобны конкурс для абітурыентаў з сельскай мясцовасці, у якой
форме пройдзе праз два гады выпускны экзамен за курс сярэдняй
школы па замежнай мове, ці заўсёды апраўдваюць сваё існаванне
гімназіі або за зменай шыльды на сярэдняй школе нічога не стаіць,
калі, нарэшце, спыніцца ў школах «папяровая вакханалія» — адказы
на гэтыя і многія іншыя пытанні даў у ходзе анлайн-канферэнцыі,
што праходзіла ў рэдакцыі «Народнай газеты», міністр адукацыі
нашай краіны Сяргей МАСКЕВІЧ.
— Прызнаюся, я таксама, як і многія бацькі школьнікаў, асцярожна
стаўлюся да ўкаранення ў навучальны працэс электронных планшэтаў.
Таму размова сёння ідзе толькі пра арганізацыю эксперымента. Прычым
мы не збіраемся планшэтам замяняць школьныя падручнікі — размова
ідзе пра паралельнае выкарыстанне і планшэта, і падручніка. Будзем прапаноўваць школам варыянт «кніга плюс планшэт», — патлумачыў міністр.
— Сёння вядзецца праца над «начынкай» для электроннага планшэта, каб
той можна было выкарыстоўваць у навучальных мэтах, над распрацоўкай
метадычных рэкамендацый па выкарыстанні планшэтаў для школьных
настаўнікаў. Вывучаецца досвед па выкарыстанні ў навучальным працэсе
электронных планшэтаў ва Украіне і Расійскай Федэрацыі. Пляцоўкі, дзе
будзе праводзіцца эксперымент, пакуль не вызначаны. Эксперымент будзе
праводзіцца толькі ў тым выпадку, калі згоду на яго дадуць і школьнікі,
і іх бацькі. Прычым бацькам не давядзецца выдаткоўваць з сямейнага
бюджэту грошы на набыццё вельмі нятанных электронных планшэтаў. У
нас ёсць ужо прапановы ад фірм-пастаўшчыкоў, якія гатовы прапанаваць
сваю прадукцыю для правядзення эксперымента. Акрамя таго, жаданне далучыцца да эксперымента гучала і з боку сем'яў, якія ўжо маюць
электронныя планшэты. Адной з мэтаў правядзення эксперымента будзе
вывучэнне ўплыву на стан здароўя школьнікаў электронных сродкаў навучання. Напэўна, калі дзіця будзе засынаць з планшэтам пад падушкай, то
гэта не будзе спрыяць умацаванню яго здароўя. Таму медыцынскі аспект
мае для нас выключна важнае значэнне.
У аснову абавязковага выпускнога экзамену па замежнай мове за
курс сярэдняй школы, які ўпершыню беларускім школьнікам давядзецца
здаваць у 2013 годзе, будзе пакладзена ацэнка маўленчай дзейнасці
вучня, таму экзамен будзе праходзіць пераважна ў вуснай форме. Гэта
будзе гутарка з экзаменатарамі...
— Такое выпрабаванне неабходнае для таго, каб на выхадзе са сцен
школы выпускнікі маглі размаўляць хоць бы на адной замежнай мове, —
падкрэсліў Сяргей Маскевіч. — Над фарматам іспытаў, метадычнымі, дыдактычнымі матэрыяламі сёння шчыруюць спецыялісты Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.
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ЗА ВАДЖЭННЕ Ў П'ЯНЫМ ВЫГЛЯДЗЕ
МОЖА БЫЦЬ УВЕДЗЕНА КАНФІСКАЦЫЯ
ТРАНСПАРТНАГА СРОДКУ
У Беларусі абмяркоўваецца пытанне канфіскацыі транспартнага
сродку за ваджэнне ў п'яным выглядзе. Аб гэтым у ходзе оnlіnеканферэнцыі «Змяненні ПДР: чаканні і вынікі» на сайце БЕЛТА
паведаміў начальнік УДАІ МУС Беларусі Юрый ЛІТВІН.
«Я схільны да таго, каб акрамя зніжэння дапушчальнага ўзроўню
колькасці алкаголю ў крыві прыняць якія-небудзь іншыя меры, такія,
напрыклад, як канфіскацыя транспартных сродкаў, што ёсць, дапусцім, у Літве, Украіне і шэрагу іншых краін. У нас таксама гэта пытанне
абмяркоўваецца», — сказаў Юрый Літвін.
Паводле яго слоў, праз тры месяцы (у пачатку жніўня) уступіць у сілу
дакумент, згодна з якім дапушчальны ўзровень колькасці алкаголю ў
крыві зніжаны з 0,5 да 0,3 праміле. Юрый Літвін лічыць, што гэта дасць
магчымасць палепшыць сітуацыю на дарогах.
Наведвальнiк сайта задаў пытанне: «Калi адменяць тэхагляд?»
Адказваючы на яго, Юрый Лiтвiн адзначыў, што ў краiне цяпер ужо
спрошчаны шэраг працэдур i правiл. «Мы i так iдзём па шляху спрашчэння. Палiтыка мiнiстэрства накiравана на тое, каб было як мага
менш перашкод для нармальных i цывiлiзаваных адносiн», — паведамiў Юрый Лiтвiн. Ён выказаў меркаванне, што працэдура праходжання
тэхагляду таксама будзе спрошчана.
Суму ўрону ад ДТЗ, пры якiм вадзiцелi маюць права не выклiкаць
ДАI, трэба павысiць. Такi пункт гледжання выказаў Юрый Лiтвiн.
З лiпеня мiнулага года ў Беларусi вадзiцелi атрымалi магчымасць
не выклiкаць ДАI, калi ўрон ад ДТЗ не перавышае 200 еўра. Такой магчымасцю скарысталiся толькi каля 1,5 тыс. вадзiцеляў. На думку Юрыя
Лiтвiна, прычына ў тым лiку i ў недаверы людзей, боязi ўсяго новага.
«Iншая справа, што эквiвалент 200 еўра не зусiм вялiкi. Мая думка —
яго трэба павышаць», — сказаў начальнiк УДАI МУС. Ён дадаў, што ў
тых вадзiцеляў, якiя ўжо скарысталiся новаўвядзеннем, не было нiякiх
праблем з выплатамi ў страхавых кампанiях.

АБ'ЁМ ЗДЗЕЛАК КУПЛI-ПРОДАЖУ ЗАМЕЖНАЙ
ВАЛЮТЫ Ў ПУНКТАХ АБМЕНУ РАСЦЕ
Пасля адмены Нацыянальным банкам Беларусi рэкамендацыйных абмежаванняў па ўстанаўленні банкамi курсаў здзелак на наяўным валютным рынку назiраецца рост аб'ёму здзелак куплi-продажу замежнай валюты ў пунктах абмену валют. Аб гэтым паведамiла
БЕЛТА крынiца ў банкаўскiх колах.
Паводле iнфармацыi дзяржаўных банкаў, за 12 мая ў параўнаннi з
папярэднiм днём аб'ём аперацый у пунктах абмену валют узрос да 70
працэнтаў. Чакаецца, што ў далейшым аб'ёмы аперацый, якiя праводзяцца насельнiцтвам на наяўным валютным рынку, будуць узрастаць.

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»,
расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 20 МАЯ 2011 ГОДА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
2. О внесении изменений в решения Общего собрания акционеров по вопросам об оказании безвозмездной (спонсорской)
помощи.
Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с
информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетень
для заочного голосования (до 17 мая), а также с решениями,
принятыми внеочередным Общим собранием акционеров банка (после 20 мая) по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн.
704(в), а также в филиалах – областных (Минском) управлениях,
филиалах банка.
Дата окончания приема бюллетеней – 17 мая 2011 года.
Телефоны для справок: (8 017) 218 84 12, 218 84 73.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

