ТАБЕ, АБІТУРЫЕНТ!
ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ ТЫХ,
ХТО ЗБІРАЕЦЦА ПАСТУПАЦЬ

2 мая ў краіне
распачнецца рэгістрацыя
на цэнтралізаванае
тэсціраванне,
якая будзе доўжыцца
да 1 чэрвеня
ўключна.
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У чарзе на жыллё
застануцца толькі
льготнікі?
Пра змяненні ў сістэме
пастаноўкі
на ўлік маючых
патрэбу ў паляпшэнні
жыллёвых
умоў.
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Чаму вадзіцелі выбіраюць
штраф замест тэхагляду?
Карэспандэнт «Звязды»
паўдзельнічала ў рэйдзе
спецпадраздзялення
ДПС «Страла»
Міністэрства
ўнутраных спраў
Беларусі.
6

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ПАВАЖАНЫЯ СУАЙЧЫННІКІ!

ПАТАРОНАЎКА СЯМ’ЁЮ МОЦНАЯ

Сардэчна віншую вас са Святам працы.
Вось ужо больш чым стагоддзе Першамай адзначаецца па ўсім
свеце як дзень салідарнасці працоўных. Для нас гэта не толькі
памятная дата, але і даніна глыбокай павагі да людзей працы,
пацвярджэнне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці, сімвал
веснавога абнаўлення і душэўнага ўздыму.
Працавітасць нашага народа, імкненне да згоды і парадку
дазволілі дасягнуць поспехаў у пабудове трывалага сацыяльнаэканамічнага фундамента незалежнай Беларусі.
Нястомна, у карпатлівай і напружанай працы ствараецца нацыянальнае багацце і зацвярджаецца суверэнітэт краіны. Тым самым
мы ўмацоўваем дабрабыт і бяспеку нашага агульнага дому.
Сумеснымі намаганнямі мы зможам зрабіць жыццё яшчэ больш
годным і шчаслівым. І заўтрашні дзень прынясе нам толькі радасць
стваральнай дзейнасці.
Няхай гэтае свята падорыць усім упэўненасць у будучыні, зарад бадзёрасці і добрага настрою. Зычу вам здароўя, міру, дабра
і прафесійных дасягненняў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 28.04.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка канстатуе плённае развіццё адносін паміж Беларуссю і Туркменістанам ва
ўсіх сферах. Аб гэтым ён заявіў падчас сустрэчы з Прэзідэнтам Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедавым.
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Міністр працы і сацыяльнай
абароны Марыяна ШЧОТКІНА:

Сёння ў вёсцы Патаронаўка Клімавіцкага раёна пражывае каля 20 чалавек. Большасць з іх — родныя старэйшай жыхаркі
Марыі Максімаўны ТУПІЦЫНАЙ (на фотаздымку другая злева): сын Васіль з жонкай Вольгай і іхні 13-гадовы сын Валянцін.
Сям'я дачкі Галіны, іншыя родныя і сваякі. У чатырох з шасці вясковых дамоў жыве патаронаўскі род Тупіцыных.
Васіль працуе ў жывёлагадоўлі, займаецца пчалярствам. Галіна — медработнік дзіцячага садка і адначасова мясцовы
стараста. Сама Марыя Максімаўна шмат гадоў аддала працы паштальёна.

«У Беларусі працоўныя пенсіі павялічацца з мая гэтага года ў сярэднім на 18,2%. Павысяцца мінімальныя працоўныя
і сацыяльныя пенсіі, надбаўкі,
павышэнні да пенсій, а таксама даплаты да пенсій непрацуючых пенсіянераў ва ўзросце 75
гадоў і старэйшых».

ВЫГОДЫ І РЫЗЫКІ ЎЛАСНАЙ КВАТЭРЫ ПЕНСІІ
Перад уласнікамі жылля могуць паўстаць новыя пытанні
З МАЯ
ПАВЯЛІЧАЦЦА
Але можа здарыцца і так, што
людзі, якія будуць не ў стане
ўтрымліваць свае вялікія кватэры, будуць вымушаны прадаваць
іх і купляць альбо абменьваць на
меншыя. Ці, калі ў іх ва ўласнасці
дзве і больш кватэр, другую стануць здаваць бясплатна, толькі
для таго, каб кватаранты аплачвалі камунальныя рахункі, як гэта
зараз адбываецца ў Прыбалтыцы
і ва Украіне. Але давайце не будзем панікаваць. Проста цвяроза
зірнём на сітуацыю і прааналізуем
усе выгады і ўсе рызыкі наяўнага
ва ўласнасці жылля.

МАГЧЫМАСЦЬ
РАСПАРАДЖАЦЦА
— Зразумела, самы магутны
аргумент на карысць прыватызацыі — кватэру можна прадаць,
падарыць, наогул рабіць з ёй што
заўгодна, — гаворыць кансуль-

МЯДЗВЕДЗЕЎ ЗГАДЗІЎСЯ ЎЗНАЧАЛІЦЬ «АДЗІНУЮ РАСІЮ»
Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў згадзіўся ўзначаліць партыю «Адзіная Расія», паведамляюць інфармагенцтвы. Ён адзначыў, што «любы кіраўнік партыі павінен быць з ёй». «Калі ён у яе па
нейкіх прычынах не ўступіць, то ў пэўны момант пачне падзяляць
сябе і партыю. Гэта магчыма для нейкіх пасад — напрыклад, прэзідэнцкіх, але, у прынцыпе, гэта няправільна», — лічыць Дзмітрый
Мядзведзеў. Раней ён казаў, што не выключае магчымасці ўступіць у якую-небудзь партыю. Абраны прэзідэнт Уладзімір Пуцін
24 красавіка заявіў, што мае намер пасля сваёй інаўгурацыі 7 мая
адмовіцца ад пасады старшыні партыі «Адзіная Расія», і прапанаваў прызначыць
на гэтую пасаду Дзмітрыя Мядзведзева, які, як чакаецца, узначаліць урад.

ПАРЛАМЕНТ РУМЫНІІ ВЫНЕС ВОТУМ НЕДАВЕРУ ЎРАДУ
Парламент Румыніі адправіў у адстаўку ўрад Міхая-Рэзвана Унгурану, выказаўшы яму вотум недаверу. За гэтае рашэнне, якое прывядзе да абвастрэння
ўнутрыпалітычнай абстаноўкі ў Румыніі, па ўдакладненых даных, прагаласавалі
235 дэпутатаў пры 9 супраць, паведамляюць інфармагенцтвы. Прычынай для незадаволенасці парламентарыяў стала шырокая праграма прыватызацыі, абвешчаная
нядаўна кабінетам міністраў. Цяпер прэзідэнт краіны Траян Бэсеску, паводле канстытуцыі, павінен прапанаваць парламенту кандыдатуру новага прэм'ер-міністра,
правёўшы папярэдне кансультацыі з парламенцкімі партыямі. У лістападзе гэтага
года ў Румыніі павінны прайсці выбары ў парламент. У Румыніі сыходзіць у адстаўку
ўжо другі ўрад за апошнія тры месяцы.

У КАЗАХСТАНЕ ПРАПАНАВАЛІ
ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ЖЫЛЛЁМ ВЕКАВУХ
Дэпу тат казахстанскага парламента Нуртай
Сабільянаў прапанаваў разгледзець пытанне аб
забеспячэнні жыллём жанчын, якія ніколі не мелі сям'і і дзяцей. Парламентарый растлумачыў,
што да яго паступіла шмат падобных зваротаў
ад выбаршчыкаў. На думку Сабільянава, «старыя
дзевы» адносяцца да сацыяльна неабароненай
катэгорыі грамадзян.

тант упраўлен ня жыллёвай
гас па дар кі Мін жыл кам га са
Канстанцін КУЛІКОЎ. — Раней
ква тэ ру (не пры ва ты за ва ную)
можна было толькі абмяняць.
Як правіла, гэта было складанай
справай і забірала шмат часу і
сіл, выстройваліся заблытаныя
схемы, а калі абмен быў іншагароднім, яго складанасць значна ўзрастала. Сёння ўсё проста:
кватэра выстаўляецца на продаж,
тым часам вы падбіраеце сабе
падыходзячы варыянт — і ажыццяўляецца элементарная схема
куплі-продажу.
Калі хтосьці з членаў сям'і, не
дай Бог, цяжка захварэў і неабходна дарагая аперацыя, можна
таксама прадаць кватэру, каб
аплаціць лячэнне, а самім купіць
больш танную.
Ці такі прыклад: у кватэры жыве старэнькая бабуля, якая ма-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

СЕРЫЯ ВЫБУХАЎ
У ДНЕПРАПЯТРОЎСКУ:
27 ПАЦЯРПЕЛЫХ
У Днеп рапят роўску прагрымелі запар 4
выбухі, адна выбухная прылада
была абясшкоджана. Пра гэта
ў пятніцу ўвечары афіцыйна паведаміў прадстаўнік МУС.
У выніку выбу хаў пацярпелі 27 чалавек,
з якіх адзін знаходзіцца ў цяжкім стане.
Панічныя чуткі перашкаджалі аб'ектыўна
ацаніць сітуацыю ў горадзе. Распаўсюджвалася інфармацыя аб 11 выбухах і вялікай
колькасці ахвяр. Мясцовыя СМІ таксама
паведамляюць пра перастрэлку каля днепрапятроўскага гандлёвага цэнтра «Караван» паміж сілавікамі і тэрарыстам, у якой
быццам бы ёсць параненыя.
Паранены 27 чалавек — 25 з іх былі шпіталізаваны. Аднаму пацярпеламу ўжо праводзяць аперацыю па ампутацыі рукі, перадае
NЕWSru.uа. Карыстальнікі сацыяльных сетак
пішуць, што ёсць загінулыя. Пракуратура Днепрапятроўскай вобласці распачала крымінальную справу па артыкуле «Тэрарыстычны акт».
Ніякіх патрабаванняў і пагроз з боку якіх-небудзь асоб у сувязі з выбухамі не паступала, заявіў намеснік кіраўніка службы бяспекі Украіны
Уладзімір Ракіцкі. Варта адзначыць, што Днепрапятроўск не прымае чэмпіянат Еўра-2012, да
якога Украіна зараз актыўна рыхтуецца....

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У нашай краіне ва ўласнай маёмасці знаходзіцца больш за
85% жылля. Добра гэта ці дрэнна? У 90-я гады, калі пачалася
масавая прыватызацыя, так пытанне ніхто не ставіў. Вядома,
мець ва ўласнасці жыллё лепш, чым быць проста наймальнікам. Уласнік — паўнапраўны гаспадар маёмасці, тады як у
самім слове «наймальнік» чуецца нешта павярхоўнае.
Але рана ці позна ў нас будзе адменена перакрыжаванае субсідаванне (дарэчы, размовы аб гэтым вядуцца ажно з 1999 года).
Жылфонд перастане субсідавацца дзяржавай, і перад уласнікамі
жылля могуць паўстаць пытанні, вырашаць якія мы ў большасці сваёй нават псіхалагічна яшчэ не гатовыя. Праўда, ва ўрадзе
запэўніваюць, што гэта адбудзецца толькі пасля таго, як нашы
зарплаты дазволяць нам аплачваць камуналку «па поўнай»...
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ЦЫТАТА ДНЯ

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА
БАЧЫЦЬ ЗНАЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ
ДЛЯ НАРОШЧВАННЯ
СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ
З ТУРКМЕНІСТАНАМ

Кіраўнік беларускай дзяржавы з задавальненнем адзначыў, што
двухбаковае супрацоўніцтва развіваецца па ўсіх напрамках.
Звяртаючыся да свайго туркменскага калегі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што вітае яго ў Беларусі «як асабістага сябра,
як сябра беларускага народа». «Гэта не дзяжурныя словы. Вы
зрабілі для нас вельмі многае, вы далі магчымасць удзельнічаць
у дзяржаўных і недзяржаўных праграмах вашай краіны, гэта дало магчымасць дазагрузіць нашы прамысловыя прадпрыемствы,
асабліва гіганты», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Прэзідэнт Беларусі адзначыў, што ў Туркменістан з Беларусі пастаўляецца шмат сельскагаспадарчых машын, трактароў. З туркменскага боку ёсць зацікаўленасць працаваць з БелАЗам. Беларусь
удзельнічае ў будаўніцтве ў Туркменістане горна-ўзбагачальнага
камбіната па выпуску калійных угнаенняў. Аляксандр Лукашэнка
таксама звярнуў увагу на цесныя кантакты паміж вучонымі дзвюх
краін, а таксама ў адукацыйнай сферы: у Беларусі паспяхова вучацца студэнты з Туркменістана.
«Словам, супрацоўніцтва ідзе па ўсіх напрамках, у тым ліку і
ў сферы культуры, спорту», — канстатаваў кіраўнік беларускай
дзяржавы.
«За гады вашага прэзідэнцтва мы зрабілі больш, чым за гісторыю адносін паміж Беларуссю і Туркменістанам», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да Гурбангулы Бердымухамедава. «Мы ведаем, што калі ёсць роўныя ўмовы, вы заўсёды
аддаяце перавагу беларусам», — дадаў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Гурбангулы Бердымухамедаву за яго добрае стаўленне да Беларусі. «Але самае галоўнае
за тое, што вы трымаеце слова. Мы дамовіліся пракантраляваць
на вышэйшым узроўні нашы адносіны, і з гэтай мэтай вы прыехалі
да нас, вырашаць тыя праблемы, якія існуюць у нашых адносінах», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.
Прэзідэнты дамовіліся аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай і камунальнай тэхнікі ў Туркменістан.
Беларускі бок абавязуецца арганізаваць сэрвіснае абслугоўванне ў Туркменістане пастаўляемай тэхнікі на ўвесь час гарантыйнага перыяду, а таксама адпраўляць на працягу 10 гадоў
пасля спынення вытворчасці гэтага віду тэхнікі запасныя часткі
да яе. Акрамя таго, Беларусь арганізуе навучанне спецыялістаў
па рабоце з тэхнікай і яе абслугоўванні.
У прысутнасці прэзідэнтаў Беларусі і Туркменістана быў падпісаны вялікі пакет дакументаў па ўзаемадзеянні ў сферы адукацыі,
навукі, будаўніцтва, юрыспрудэнцыі, сельскай гаспадаркі.
Прэзідэнт Туркменістана адзначае добрыя зрухі ў развіцці
беларуска-туркменскага супрацоўніцтва і заяўляе аб далейшай
зацікаўленасці Туркменістана ва ўсебаковым умацаванні сувязяў
з Беларуссю.
Прэзідэнт Туркменістана падзякаваў Аляксандру Лукашэнку
за запрашэнне наведаць Беларусь. Ён нагадаў, што літаральна ў мінулым годзе Прэзідэнт Беларусі з афіцыйным візітам
пабываў у Туркменістане, тады былі намечаны добрыя планы
па супрацоўніцтве ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, гуманітарнай сферах.
«У палітычных пытаннях у нас падобныя пазіцыі, — падкрэсліў
Гурбангулы Бердымухамедаў. — Вы заўсёды падтрымліваеце нас
на міжнароднай арэне».
Прэзідэнт Беларусі бачыць значны патэнцыял для
нарошчвання супрацоўніцтва Беларусі з Туркменістанам у эканамічнай сферы.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 28
Віцебск + 25°
Гомель
+ 25°
Гродна
+ 26°
Магілёў + 24°
Мінск
+ 24°

рыць перадаць сваю маёмасць
любімай унучцы. Калі кватэра
прыватызаваная, усё проста: дастаткова напісаць завяшчанне,
прычым завяшчаць сваю маёмасць уласнік мае права любому, каму пажадае — хоць сваяку,
хоць не сваяку. Нават калі завяшчання не будзе зусім, кватэра
ўсё роўна пяройдзе ў спадчыну
(праўда, у гэтым выпадку ўжо
тым асобам, якіх вызначае закон, г.зн. бліжэйшым сваякам).
А што можна зрабіць з непрыватызаванай кватэрай? Адзіны
спосаб перадаць яе ўнучцы —
зарэгістраваць яе («прапісаць»)
на гэтай жылплошчы. Але тут карэніцца шмат праблем. Па-пер-

шае, «прапісаны» чалавек можа
быць толькі па адным адрасе
— каб зарэгістравацца ў кватэру да бабулі, унучцы давядзецца
зняцца з рэгістрацыйнага ўліку
ў тым месцы, дзе яна фактычна
пражывае. Па-другое, наяўнасць
лішняга «прапісанага» ў кватэры
павышае квартплату. Па-трэцяе,
уявім сабе, што адносіны бабулі і ўнучкі пагоршыліся. Зняць
чалавека з рэгістрацыйнага ўліку супраць яго волі практычна
немагчыма, прынамсі, вельмі
цяжка. А ў выпадку з прыватызаванай кватэрай расчараванай
бабулі дастаткова проста
скласці новае завяшчанне.

ФІНАНСАВЫ ТЫДЗЕНЬ

КУРС ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ПАСЛЯ ДОЎГІХ ВЫХАДНЫХ
ПАЧАЎ РАСЦІ
Пасля чатырохдзённага адпачынку наша
нацыянальная валюта трошкі саступіла
«замежнікам».
Так, долар падаражэў на 50 рублёў (плюс
0,6%) да 8050. «Еўрапеец» скокнуў ажно на
110 рублёў (плюс 1%) да 10620. Расійскі рубель дадаў чатыры грашовыя адзінкі (плюс
1,5%) і каштуе 275 рублёў. Таксама на гэтым
кароткім тыдні міжнародным рэйтынгавым
агенцтвам Standard & Poor's былі зменены
прагнозы да «стабільнага» па рэйтынгах некаторых беларускіх банкаў: Беларусбанка,
Белзнешэканамбанка, БПС-Ашчадбанка і
Белаграпрамбанка. Нагадаем, што на мінулым
тыдні былі праведзены аналагічныя дзеянні ў
дачыненні рэйтынгу Беларусі.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь паведамляе аб
штогадовым адкрытым рэспубліканскім
конкурсе для прызначэння стыпендый
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным на 2013 год, згодна
з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад
11.08.2005 № 367 «Аб удасканаленні стымулявання творчай працы маладых вучоных».
Падрабязная інфармацыя аб конкурсе размешчана на сайце httр://www.zvіаzdа.bу.
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Як заявіла журналіс там намеснік начальніка галоўнага
ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Мінпрацы і сацабароны Беларусі Ларыса ЯШКОВА,
згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 студзеня
2012 г. № 35 «Аб павышэнні пенсій», з 1 мая гэтага года будзе
праведзены пераразлік працоўных пенсій, зыходзячы з сярэдняй
заработнай платы работнікаў у рэспубліцы за першы квартал
бягучага года. Паводле звестак Белстата, сярэдняя заработная
плата склала 3 006 088 рублёў, што на 18,2% вышэй за паказчык, які ўжываўся пры пераразліку працоўных пенсій у лютым
гэтага года. У выніку працоўныя пенсіі, пры вылічэнні памеру
якіх не ўжываецца бюджэт пражытачнага мінімуму (БПМ), павялічацца на 18,2%.
Таксама ў маі будуць пераразлічаны мінімальныя працоўныя
і сацыяльныя пенсіі, надбаўкі, павышэнні да пенсій і даплаты
асобам, старэйшым за 75 гадоў у сувязі з ростам бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва. БПМ у
цэнах сакавіка 2012 года складаў 743 020 руб., што на 5,1%
перавышае нарматыў, які дзейнічае з 1 лютага па 30 красавіка
2012 года. Адпаведна, сацыяльныя пенсіі, надбаўкі і павышэнні
павялічацца на 5,1%.
З улікам новай велічыні БПМ памеры даплаты да пенсій непрацуючых пенсіянераў з мая складуць:
для асоб, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, — 139,3 тыс. руб.
(75% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце),
для асоб, якія дасягнулі ўзросту 80 гадоў — Br185, 8 тыс. руб.
(100% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце).
У цэлым сярэдняя пенсія па ўзросце, паводле ацэнкі, павялічыцца на 16,9% і складзе 1 467 500 руб.
Фінансаванне расходаў на павелічэнне пенсій будзе ажыццяўляцца са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі.
Святлана БУСЬКО.

ЦІ МАГЧЫМА СТВАРЫЦЬ
ІДЭАЛЬНУЮ ДЗЯРЖАВУ?
Алена АНІСІМ, намеснік старшыні Таварыства
беларускай мовы імя Францішка Скарыны,
старшыня Мінскай гарадской арганізацыі ТБМ:
— У думках, безумоўна, магчыма. У рэальнасці ж усё значна
складаней. Можна параўнаць з людзьмі: яны ж таксама не бываюць
ідэальнымі, маюць асабісты характар, адметныя ўласцівасці ды і
пэўныя хібы. Ідэал можа існаваць толькі ў нашым уяўленні. Аднак я,
вядома, мару аб ідэальнай Беларусі. Гэтага можна дачакацца, калі ў
дзяржаве кожны будзе аднолькава добра жыць, усе будуць паважаць
адзін аднаго і дапамагаць.

Аляксандр ШАЦЬКО, дэпутат Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
па адукацыі, культуры, навуцы і навуковатэхнічным прагрэсе:
— Тэарэтычна, думаю, магчыма. Аднак усё-такі гэта галіна фантастыкі. Ёсць розныя людзі — і таму дагадзіць кожнаму складана.
Калі б я ці хто-небудзь іншы ведалі, як пабудаваць такую дзяржаву,
то яна б ужо існавала. Я добра ўяўляю краіну, дзе мне хацелася б
жыць. Аднак уяўляць і стварыць — розныя рэчы.

Усевалад ШЫМАЎ, кандыдат палітычных навук,
дацэнт кафедры паліталогіі БДУ:
— Я лічу, што немагчыма, таму што грамадства вельмі складанае
— заўсёды будуць незадаволеныя. Можна толькі імкнуцца да ідэалу.
Разумееце, калі гаворыш пра ідэалы, то абавязкова трэба разумець,
што давядзецца чымсьці ахвяраваць. Калі ў дзяржаве сацыяльны кірунак будзе прыярытэтным, то эканоміка будзе слабая. А калі на першы
план выходзіць эканоміка — тады ўзнікае сацыяльная няроўнасць.
Запытаўся Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

