на
WWW.ZVIAZDA.BY
газета
мове
С А М А Я П—
ОЎ
Н 12
А Ягадзін
Т Э Лраней
Е П Р А Г Р А М А Н А Родная
ТЫДЗ
Е Н Ьна
: 3роднай
1 КАН
АЛ

30

СНЕЖНЯ 2011 г.
ПЯТНІЦА

№ 250
(27114)

Кошт 800 рублёў

Б

Е

Л

А

Р

У

С

К

А

Я

Г

А

З

Е

Т

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ
ВЫХАВАНЦАЎ ЖОДЗІНСКАГА
ДЗІЦЯЧАГА ДОМА

Аляксандр Лукашэнка рэкамендаваў
кіраўнікам працоўных калектываў Беларусі
аб'явіць 2 студзеня выхадным днём
У сувязі са шматлікімі зваротамі да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь зрабіць 2 студзеня 2012 года выхадным
днём кіраўнік дзяржавы прыняў рашэнне рэкамендаваць
кіраўнікам працоўных калектываў па іх меркаванні аб'явіць
гэты дзень выхадным.
Таксама Прэзідэнт даручыў адпаведным службам прыняць меры па стабільнай рабоце ў святочныя дні аб'ектаў
жыццезабеспячэння краіны, у першую чаргу аховы здароўя, энергетыкі, жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка напярэдадні Новага
года наведаў Жодзінскі дзіцячы дом і павіншаваў выхаванцаў
з надыходзячымі святамі.
Аляксандр Лукашэнка паразмаўляў з дзецьмі і работнікамі дзіцячага
дома, азнаёміўся з умовамі, у якіх жывуць і выхоўваюцца дзеці. Кожнаму дзіцяці кіраўнік дзяржавы ўручыў салодкі падарунак, а дзіцячаму
дому ў дар ад Прэзідэнта былі перададзены дзіцячыя спартыўныя трэнажоры і гімнастычныя мячы. Дзеці таксама не пакінулі без падарунка
Аляксандра Лукашэнку і паднеслі яму зробленую сваімі рукамі ёлку і
кнігу. Прэзідэнт разам з выхаванцамі дзіцячага дома паглядзеў навагодні паказ, падрыхтаваны выхавальнікамі і дзецьмі, а таксама павадзіў
з хлопчыкамі і дзяўчынкамі карагод вакол упрыгожанай ёлкі. Затым для
дзяцей было арганізавана чаяпіцце са святочнымі тартамі. Аляксандр
Лукашэнка пажадаў усім здароўя, шчасця і добрага настрою.
Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Алег ПРАЛЯСКОЎСКІ:

«Дарыць дзецям
радасць — патрэба душы
кожнага з нас»
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фота БЕЛТА.

ГРАШОВЫЯ НОРМЫ НА ЎТРЫМАННЕ
ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ УЗРАСТУЦЬ
З 1 СТУДЗЕНЯ

ДОБРЫ НАСТРОЙ —
НА ДОБРАЕ СВЯТА
Сталічная сям’я на прагулцы па перадсвяточным горадзе.

У Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва грошы ёсць
Грашовыя нормы на ўтрыманне дзяцей-сірот і дзяцей, якія
засталіся без апекі бацькоў, узрастуць у Беларусі з 1 студзеня 2012 года, паведаміў журналістам прэм'ер-міністр Беларусі
Міхаіл Мясніковіч, які наведаў Дзіцячы гарадок Ленінскага раёна Мінска ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай
акцыі «Нашы дзеці», перадае БЕЛТА.
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ДЗЕЦІ НЕ ПАВІННЫ БЫЦЬ АБДЗЕЛЕНЫ
ЦЕПЛЫНЁЙ І КЛОПАТАМ
Такое меркаванне выказаў учора кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макей, наведваючы ў рамках акцыі
«Нашы дзеці» неўралагічнае аддзяленне 3-й гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы г. Мінска.
«Сёння па ўсёй краіне праходзіць акцыя «Нашы дзеці», і я хацеў бы
разам з Дзедам Марозам, Снягуркай падарыць вам падарункі. Гэта
не нейкая разавая акцыя. Упэўнены, што такія мерапрыемствы будуць
праводзіцца часта. Наша задача ў тым, каб усе дзеці — няважна, знаходзяцца яны разам з бацькамі або без іх, у дзіцячым доме, бальніцы ці ў
сям'і — не былі абдзелены цеплынёй», — адзначыў Уладзімір Макей.

СНОЎНЫЯ выдаткі дзяржаўнага паА
забюджэтнага Фонду сацыяльнай
абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь (каля 80% усіх сродкаў) прыпадаюць на выплату пенсій, прыкладна
18% выдаткаў складае выплата розных
дапамог, у тым ліку дзіцячых і па часовай непрацаздольнасці. Удакладненне
асобных паказчыкаў яго бюджэту на
2011 год (Указе Прэзідэнта ад 8.12. 2011
№ 571) было выклікана неабходнасцю
расставіць кропкі над «і» ў даходнай і
расходнай частках бюджэту.
Як паведаміла на прэс-канферэнцыі намеснік кіраўніка Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва Наталля Шаўлоўская, неабход-

насць удакладнення даходнай часткі бюджэту
фонду была абумоўлена тым, што павялічыўся чаканы фонд аплаты працы, які, дарэчы,
з'яўляецца адзінай крыніцай фінансавання і
выплаты пенсій і дапамог у краіне. Акрамя
таго, павялічыліся паступленні з замежных
дзяржаў на выплату замежных пенсій людзям, якія пражываюць у Беларусі. У выніку
даходная частка фонду павялічылася ў 2011
годзе на Br2 трлн 754 млрд руб.
Неабходна было адкарэктаваць і расходную частку бюджэту фонду. Гэта звязана з
фінансаваннем у верасні са сродкаў фонду
выплаты аднаразовай матэрыяльнай дапамогі непрацуючым пенсіянерам і атрымальнікам
дапамог у памеры 500 тыс. руб. Таксама з
1 кастрычніка ўдвая ўзраслі памеры дапамог

Фота БЕЛТА.

Ён ад імя Прэзідэнта ўручыў хлопчыкам і дзяўчынкам падарункавыя
сундучкі з ласункамі, павіншаваў усіх са святам і пажадаў здароўя, удачы, поспехаў і верных сяброў, добрага настрою, падзяліўся сваімі ўспамінамі з дзяцінства. Для дзетвары адбыўся навагодні паказ, хлопчыкі і
дзяўчынкі вадзілі карагоды вакол навагодняй ёлкі, гулялі ў гульні.
БЕЛТА.

Дыпламатычным сувязям Беларусі і Украіны — 20 гадоў

віншуе ўсіх працаўнікоў
гаспадаркі, нашых
кліентаў і партнёраў,
чытачоў газеты
з надыходзячым
Новым годам і Калядамі.
Зычым усім добрага
настрою на ўвесь наступны год.
Няхай кожны з Вас зможа
ажыццявіць задуманае
і кожнаму спадарожнічае Удача!

— Беларусь як сяброўская
суседняя краіна заўжды займала і працягвае па праву займаць
прыярытэтнае месца ў знешнепалітычных інтарэсах Украіны,
— пацвярджае Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Украіны
ў Беларусі Віктар ЦІХАНАЎ,
з якім мы, скарыстаўшыся святочнай нагодай, абмеркавалі
будзённыя клопаты дзвюх краін.
Калі сустрэнуцца два прэзідэнты, як пакінуць беларускі бензін
на ўкраінскім рынку і ўкраінскае
піва — на беларускім, чаму суседзі любяць нашы прадукты,
чым пужалі дыпламата перад
прыездам у Беларусь і якія ў яго
ўражанні ад прыезду FEMEN.
— Віктар Мікалаевіч, зараз
мусіруецца магчымасць увядзення Украінай загараджальных увазных пошлін на беларускі бензін. Ці пойдзе яна на
такі крок, нявыгадны ні ўкраінскаму спажыўцу, ні беларускаму пастаўшчыку?
— Так, самы высокі працэнт пастаўкі бензіну з Беларусі менавіта
ва Украіну, таму гэта адчувальнае
пытанне — як для Беларусі, так і
для Украіны. Справа ў тым, што
Беларусь звязана эканамічнымі
і палітычнымі вузамі з Расіяй і
Казахстанам, а мы — з Еўропай.
Таму і правілы эканамічнай гульні ў нас адрозніваюцца. Вось вы
непакоіцеся за бензін, а мы ўжо
трэці дзень вядзём перамовы па
піве «Абалонь», — па-майстэрску зводзіць размову ў свой бок
дыпламат. — Каб не дапусціць павышэння цэн на 50%, інакш гэты
буйны і добра вядомы ўсім вам пастаўшчык проста пакіне беларускі

ГОД СІНАПТЫЧНЫХ АНАМАЛІЙ
далі даволі нераўнамерна. Сухімі сёлета
былі сакавік, красавік, жнівень, верасень,
кастрычнік і лістапад. Вельмі напружанае
становішча з ападкамі назіралася вясной,
калі ў краінах Заходняй Еўропы пачыналася нават засуха. Да нашай краіны засуха
не дабралася. Больш за тое, потым быў
вельмі вільготны ліпень, калі ў краіне выпала ў сярэднім 130 мм ападкаў, што адпавядае 150 працэнтам кліматычнай нормы.
Самым сухім месяцам года стаў лістапад,
калі ў Беларусі выпала 14 мм ападкаў, або
ўсяго 29 працэнтаў ад кліматычнай нормы.
У сувязі з гэтым сёлета было вельмі мала
грыбоў.
Самая моцная хваля анамальнага цяпла назіралася
сёлета ў снежні. Амаль праз
кожныя два-тры дні ў нашай краіне былі сапраўды
цёплыя перыяды з сярэднясу тачнай тэмпературай
на 4—6 гра ду саў вы шэй
за норму. Вельмі моцная
тэм пе ра тур ная ана ма лія
назіралася 15—16 снежня,
калі сярэднясу тачная тэмпература была ўжо на 7—10
градусаў вышэй за норму.
Аднак цяплей за ўсё не па
сезоне было 27 снежня, калі
пры кліматычнай норме мінус 4—6, у Мінску сіноптыкі

зафіксавалі ажно плюс 9 градусаў.
Згодна з папярэднімі прагнозамі айчынных сіноптыкаў, даволі няўстойлівае надвор'е чакае Беларусь і ў першай палове
студзеня. Час ад часу з боку Еўропы ў наш
бок будуць рухацца актыўныя цёплыя цыклоны. Таму існуе меркаванне, што ў першыя
два тыдні новага года магчымыя ападкі, пераважна ў выглядзе мокрага снегу і дажджу,
а вось сапраўднае снежнае покрыва нам
трэба чакаць крыху пазней. Спецыялісты
прагназуюць наступленне сур'ёзнага холаду не раней, чым у другой палове першага
месяца года. Разам з тым, не выключаецца
верагоднасць таго, што і ў першай палове
студзеня будзе падмарожваць у асобныя
дні, але не вельмі моцна і не надоўга.
Сяргей КУРКАЧ.
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Фота БЕЛТА.

У першай палове студзеня
будзем без снегу?

пры нараджэнні дзяцей (пры нараджэнні першага дзіцяці — з 5 БПМ да 10 БПМ, другога
і наступных дзяцей — з 7 БПМ да 14 БПМ).
Змянілася і фінансаванне дзіцяча-юнацкіх
спартыўных школ у сувязі са змяненнем зарплаты іх работнікаў (выплата зарплаты асобам, якія працуюць у ДЮСШ, ажыццяўляецца
за кошт сродкаў Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва). На названыя мерапрыемствы
спатрэбілася дадаткова амаль 2 трлн руб.
У цэлым, па выніках 2011 года бюджэт
Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва будзе выкананы з прафіцытам у Br800 млрд.
Бюджэт фонду на 2012 год, як і папярэднія
бюджэты, сфарміраваны таксама з прафіцытам.
Святлана БУСЬКО.

Напярэдадні Новага года міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі завітаў у «SОS-Дзіцячую вёску» ў Мар'інай Горцы, каб
асабіста павіншаваць яе выхаванцаў з надыходзячым святам
і ўручыць падарункі.
Як вядома, кожная арганізацыя стараецца зрабіць падарункі ў адпаведнасці са сваім профілем, таму кіраўнік Міністэрства інфармацыі, апроч
традыцыйных салодкіх пачастункаў, перадаў дзецям з сацыяльнай вёскі
кнігі, нататнікі, канцтавары і вялікі тэлевізар з плоскім экранам.
Выступаючы перад маленькімі выхаванцамі і іх бацькамі, Алег
Вітольдавіч расказаў, што, як і многія яго калегі, бярэ прыклад з кіраўніка дзяржавы і ўжо шмат гадоў напярэдадні навагодніх святаў
прыязджае ў дзіцячыя калектывы з віншаваннямі і падарункамі.
— Гэта патрэба душы кожнага з нас, — прызнаўся міністр.
Ён нагадаў, што яшчэ ў 90-х гадах мінулага стагоддзя беларускі
лідар адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі абраў клопат аб
мацярынстве і дзяцінстве.
— Вы бачыце, колькі ўвагі надаецца ў нас пытанням аховы здароўя
дзяцей, іх адукацыі, умовам пражывання. І сёння ўжо можна сцвярджаць, што такая палітыка дзяржавы дае сур'ёзныя вынікі. Варта
ўзгадаць шматлікія поспехі нашых дзетак у творчасці (на тым жа «Еўрабачанні»), у спорце, у адукацыі, шмат перамог на розных алімпіядах...
Наша дзяржава і надалей будзе рабіць усё, каб падрастаючае пакаленне расло шчаслівым, здаровым, паспяховым. Нашы дзеці — гэта наша
будучыня, гэта тыя, хто праз некалькі гадоў заменіць нас.
Асобліва кіраўнік міністэрства звярнуў увагу на высокі ўзровень
камфортнасці пражывання выхаванцаў SОS-Дзіцячай вёскі:
— Як чалавек, як бацька і як чыноўнік, я вельмі рады таму, што
нашы дзеткі маюць магчымасць жыць у такіх годных умовах.
Пасля невялічкага канцэрта, які дзеці падрыхтавалі для высокага госця,
міністр наведаў дамкі, дзе жывуць асобныя сем'і, пагутарыў з бацькамі.
Размаўляючы з журналістамі, Алег Праляскоўскі прызнаўся, што
падчас такіх сустрэч з дзецьмі атрымлівае моцны зарад станоўчай
энергіі, бо мала дзе яшчэ можна знайсці такую цеплыню і шчырасць.
Інга МІНДАЛЁВА. Пухавіцкі раён.

СПРАВЫ СУСЕДСКІЯ

АГРАКАМБІНАТ
«ЖДАНОВІЧЫ»

Паводле арыенціровачных падлікаў
беларускіх сіноптыкаў, сярэдняя па
краіне тэмпература паветра ў 2011
годзе склала крыху больш за плюс
7 градусаў, што ажно на 1,3—1,5 градуса вышэй за кліматычную норму,
паведаміла рэдакцыі спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга Фядотава.
Анамальна цёплае надвор'е было ў адыходзячым годзе ва ўсе месяцы сезона, за
выключэннем лютага, калі адхіленне тэмпературы паветра ад кліматычнай нормы
было адмоўным (-2,1 °С). А вось максімальнае станоўчае адхіленне тэмпературы паветра ад нормы было ў студзені (+3,0 °С).
Потым была ранняя вясна, даволі цёплыя
лета і восень. Аднак, згодна з папярэднімі прагнозамі, самым анамальна цёплым
стане сёлетні снежань, дзе рэальная тэмпература паветра ажно на 4 градусы стане
вышэй за кліматычную норму.
Увогуле, халадней за ўсё сёлета было 19
лютага на крайнім паўночным усходзе Беларусі — на станцыі Езярышча Глыбоцкага
раёна, калі тэмпература паветра апускалася да мінус 35 градусаў. Тэмпературны
максімум быў зафіксаваны ў Жыткавічах 15
ліпеня, ён раўняўся 33,3 градуса.
Сіноптыкамі было падлічана, што сёлета ў Беларусі выпала каля 580 мм ападкаў,
што складае прыкладна 90 % ад кліматычнай нормы. На працягу года ападкі выпа-
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Гэтымі днямі ў снежні 1991-га
Беларусь і Украіна, якія ледзь
толькі ўставалі на кволыя ногі
самастойнасці і толкам не разумелі яшчэ, што рабіць з гэтым
скарбам, усталявалі дыпламатычныя адносіны. І 20-ю гадамі
пазней можна з упэўненасцю
сказаць, што ўсё яшчэ толькі
пачынаецца. Жыць побач нам
наканавана лёсам. Таму, што б
ні здаралася ў адносінах дзвюх
краін, якія б непаразуменні ні
ўзнікалі, усім зразумела — суседзі не сварацца. Так толькі
— чубяць адно аднаго. А ў нас
кажуць, хто каго чубіць, той таго і любіць...
рынак. Нам гэтага не хацелася
б. Што да бензіну, то літаральна
ўчора Міжведамасная камісія па
міжнародным гандлі Украіны вырашыла не ўводзіць абмежавальныя захады ў дачыненні да імпарту нафтапрадуктаў, незалежна ад
краіны паходжання. Такім чынам,
беларускія нафтапрадукты будуць
і надалей паспяхова прадавацца
на нашым рынку. Цяпер справа
за вамі — вырашыць пытанне з
«Абалонню». Беларускі бок і так
больш прадае Украіне, чым закупляе ў нас. Маім урадам мне пастаўлена задача звесці двухмільярднае адмоўнае сальда да нуля,
пазіцыю падтрымлівае і беларускі
ўрад. Таму перамоўны працэс ідзе
па многіх пазіцыях: вялікіх узаемных пастаўках угнаенняў, сельгастэхнікі. Нядаўняе 20-е пасяджэнне
Міжурадавай камісіі па гандлёваэканамічным супрацоўніцтве паказала: у нас ёсць самае галоўнае
— агульнае разуменне, што трэба
шукаць шляхі, як пазбегнуць уза-

ПЕНСІЯНЕРАМ — ЗНІЖКІ
У сферы гандлю Магілёўскай вобласці ствараецца сістэма лаяльнасці для падтрымкі малазабяспечаных
людзей.
Паводле інфармацыі ўпраўлення гандлю і паслуг Магілёўскага аблвыканкама,
больш за 130 сацыяльных крам і харчовых
аддзелаў аказваюць адрасную дапамогу,
найперш, пенсіянерам. Крамы, дзе на сацыяльна значныя тавары робяцца мінімальныя гандлёвыя надбаўкі, ёсць ва ўсіх
сельскіх раёнах вобласці. З'явіліся таксама
сацыяльныя пакеты: сабраныя ў іх прадукты (макарона, цукар, масла і іншыя) каштуюць разам танней, чым калі набываць
іх паасобку. Некаторыя гандлёвыя сеткі
Магілёва (напрыклад, «Квартал» і «Перек-

НАЛАВІЛІ НА... 11 МІЛЬЁНАЎ
На рацэ Ілья ў Вілейскім раёне работнікі Вілейскай міжрайінспекцыі затрымалі браканьера, які
здабываў рыбу невадам. Ім аказаўся непрацуючы 36-гадовы мужчына.

емных эканамічных страт і павялічыць таваразварот.
— Сё лет нія рэ корд ныя
6 млрд долараў — яшчэ не тое,
чым варта задавольвацца?
— Гэта абсалютна не тая лічба, якую дзве такія краіны, як
нашы, могуць напрацаваць, —
спрак тыкаваным поглядам чалавека з багатым вопытам кіравання ацэньвае сітуацыю пасол.
— Задача налета ставіцца — 8
млрд, абсалютна рэальная. А калі
паднатужыцца, то і ўсе 10 млрд
будуць. Прычым два бакі павінны
быць роўныя. З боку ўкраінскага
бізнэсу інтарэс да супрацоўніцтва
з Беларуссю вялікі. Ёсць шмат
намаганняў па стварэнні сумесных прадпрыемстваў. Мноства
кантрак таў заключана ў рамках работы Міжурадавай камісіі.
Створаны, напрыклад, беларуска-расійска-ўкраінскі канцэрн па
выпуску трамваяў, тралейбусаў,
аў тобусаў са зборкай у Кіеве.
Свой плён прынёс інавацыйны

Цэны

рёсток») увялі для пенсіянераў спецыяльныя накапляльныя карткі, што дазваляе
людзям эканоміць 3% ад кошту пакупкі.
— Мы таксама вядзём перамовы з ААТ
«Абутак», каб прадпрыемства рабіла зніжкі
пры набыцці абутку (у першую чаргу —
дзіцячага) для малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў, — расказаў начальнік абласнога ўпраўлення гандлю Алег Буянаў.
— Падобную сістэму мы ўжо апрабіравалі
напярэдадні навучальнага года, калі магілёўскі ўнівермаг «Цэнтральны» рабіў зніжкі
на набыццё адзення школьнага асартыменту для шматдзетных сем'яў.
Аказанне адраснай дапамогі такога роду будзе рабіцца і ў наступным годзе.
Ул. інф.

Асобы іншых «рыбакоў», якія былі разам з ім, пакуль
невядомыя. Але налавіць яны паспелі — ажно 618 рыбін.
Натуральна, і ўлоў, і прылада лоўлі канфіскаваныя. Вілейскім РАУС ужо заведзена крымінальная справа. Шкода ад
«рыбалкі» ацэнена ў больш чым 11 мільёнаў рублёў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

тыдзень у Мінску. Неўзабаве будзе створаны сумесны навукова-інавацыйны цэнтр. Ёсць даручэнне ўраду наконт узаемных
паставак цукерак.
— Як вам самому беларускія
цукеркі, спадар пасол?
— Яны нагадваюць мне дзяцінства: назвы і смак захаваліся
нязменнымі. І гэта здорава. У вас
вытворчасць больш натуральная, — пад са лодж вае пі люлю
дыпламат, перш чым сказаць:
— Аднак украінскія кандытарскія
кампаніі пайшлі далей: абсалютна змянілі асартымент, аформілі
па-еўрапейску, у адпаведнасці
з па тра ба ван ня мі СГА. Та му,
мяркую, узаемныя пастаўкі дапа мо гуць нам да поў ніць ад но
аднаго.
— Што самі возіце знаёмым
з Беларусі?
— Замаўляюць чорны хлеб,
згушчанае малако, зуброўку, —
задумліва пералічвае суразмоўца, і мы пачынаем здагадвацца, як
атрымліваецца нарошчваць таваразварот (жартуем!)... — У Кіеве
і яшчэ некаторых гарадах, дарэчы, з'явіліся невялікія беларускія
крамы. Яны досыць папулярныя.
Праўда, кажуць, тыя ж самыя прысмакі каштуюць там разоў у пяць
даражэй, чым тут. Але ж купляюць, попыт ёсць. Асабліва на каўбасы, якія вырабляюцца з дакладным выкананнем стандартаў. Калі
там павінна быць 80 % мяса, то ў
беларускай каўбасе роўна столькі
і будзе, а не соя замест яго, як у
іншых. У беларускай прадукцыі
ўкра ін скім біз нэс менам ёсць на чым
нажыцца.
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