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Вы бух на АЭС у Фран цыі 
ад быў ся з-за ня спраў на га 
вен ты ля та ра

Аб гэ тым за явіў прэ фект дэ парт а-
мен та Манш Жак Віт коў скі. У вы -
ні ку вы бу ху ў ма шын най за ле АЭС 
«Фла ман віль» на паў ноч ным за ха дзе Фран цыі лёг кія атру чан-
ні ад за дым лен ня атры ма лі пяць ча ла век, па ра не ных ня ма. 
Мяс цо выя ўла ды не ўво дзі лі ў дзе ян не план па аба ро не на-
сель ніц тва на вы па дак ядзер най ава рыі. Ра бо та ад на го з двух 
рэ ак та раў АЭС спы не на пас ля вы бу ху.

Іран аб верг  за пуск ба ліс тыч най ра ке ты
Мі ністр аба ро ны Іра на Ха сейн Дех ган аб верг па ве дам лен не 

аме ры кан ска га тэ ле ка на ла Fox News аб пра вя дзен ні ў кра і не 
но ва га ра кет на га вы пра ба ван ня. «Гэ тае сцвяр джэн не аме ры-
кан цаў — фаль шыў ка. Яе мэ та — да лей шае на гня тан не іра-
на фо біі і ва ро жас ці», — за явіў ён агенц тву Tasnіm. Як вя до ма, 
Fox News са спа сыл кай на прад стаў ні коў Пен та го на па ве да міў, 
што Іран здзейс ніў за пуск ба ліс тыч най ра ке ты са стар та вай 
пля цоў кі, раз ме шча най на ўсход ад Тэ ге ра на. Па да ных тэ ле-
ка на ла, з гэ тай жа пля цоў кі ў кан цы сту дзе ня бы ла за пу шча на 
ра ке та ся рэд няй да лё кас ці.

Пры ўез дзе ў Кі тай 
трэ ба бу дзе прай сці дак ты лас ка пію

Ула ды Кі тая па чы на юць збі раць ад біт кі паль цаў ва ўсіх ін ша-
зем цаў, якія пры яз джа юць на тэ ры то рыю кра і ны, па ве да мі лі ў 
Мі ніс тэр стве гра мад скай бяс пе кі КНР. Но вая сіс тэ ма спа чат ку 
бу дзе апра ба ва ная ў між на род ным аэ ра пор це го ра да Шэнь-
чжэнь (паўд нё вая пра він цыя Гу ан дун). Там яна пач не пра ца ваць 
з 10 лю та га. Да кан ца гэ та га го да но вую прак ты ку ўвя дуць ва 
ўсіх пунк тах пе ра ся чэн ня мя жы.

Япо нія ле тась пры ня ла 28 бе жан цаў
Япо нія ў 2016 го дзе пры ня ла толь кі 28 бе жан цаў з амаль 

11 ты сяч ча ла век, якія па да лі пра шэн не аб атры ман ні пры-
тул ку. Па чы на ю чы з чэр ве ня кра і на рэз ка па ско рыць пра цэ-
ду ру раз гля ду ад па вед ных за явак. Мі ніс тэр ства юс ты цыі для 
па ска рэн ня пра цэ ду ры дэ ле гуе рэ гі я наль ным ад дзя лен ням 
іміг ра цый най служ бы свае паў на моц твы па раз гля дзе за-
явак ад тых, хто хо ча атры маць ста тус бе жан ца. Ця пер та кія 
за яў кі раз гля дае толь кі Мі нюст. Япо нію час та па пра ка юць у 
за кры тас ці і ў ня ўцяг ну тас ці ў праб ле му бе жан цаў у па раў-
на нні з яе парт нё ра мі па G7. Спа кой ную рэ ак цыю вы клі ка лі 
ў То кіа і ўка зы па міг ра цый най па лі ты цы но ва га прэ зі дэн та 
ЗША До наль да Трам па.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

ЗЫ ХО ДЗІЦЬ 
З ЖЫЦ ЦЁ ВЫХ РЭА ЛІЙ

Прэ зі дэнт да ру чыў вы ра шыць праб ле мы з пе ра да чай прад пры ем стваў 
у да вер нае кі ра ван не

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-
вёў на ра ду, на якой раз гля да ла-
ся пы тан не ўка ра нен ня ў кра і не 
ме ха ніз ма да вер на га кі ра ван ня 
прад пры ем ства мі.

На раз гляд Прэ зі дэн та ўне се ны пад-
рых та ва ны ўра дам пра ект ука за аб да-
вер ным кі ра ван ні прад пры ем ства мі як ма-
ё мас ны мі комп лек са мі. «Як мы да маў ля лі-
ся, пе рад пры няц цем важ ных ра шэн няў я 
ха цеў бы аб мер ка ваць гэ тыя пра па но вы. 
Тым больш, як бы ло за ўва жа на ня даў на, 
мы вель мі шмат уно сім на ва цый, а по тым 
праз паў го да па чы на ем крам саць пра ек-
ты за ка на даў чых ак таў, та му што яны не 
ад па вя да юць па тра ба ван ням сён няш ня га 
жыц ця», — цы туе сло вы Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ў су вя зі з гэ тым 
за па тра ба ваў да ла жыць, чым аб умоў ле-
на не аб ход насць рас пра цоў кі і пры няц ця 
но ва га нар ма тыў на-пра ва во га ак та. «Ці 
мо жам мы без яго рэ гу ля ваць тыя ад но-
сі ны, якія ўста наў лі ва юц ца гэ тым ука зам? 
— па ста віў пы тан не бе ла рус кі лі дар. — 
Ёсць страт нае або не рэн та бель нае прад-
пры ем ства. Яно пра цуе дрэн на. Трэ ба, 
каб пра ца ва ла эфек тыў на і доб ра. Дык 
да вай це да дзім пра ва ад каз ным ор га нам 
ула ды. Ка лі гэ та сель гас прад пры ем ства, 
у нас ад каз ва юць гу бер на та ры і стар шы ні 
рай вы кан ка маў. Ня хай яны вы зна чац ца, 
як кі ра ваць гэ тым прад пры ем ствам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пе ра сця-
рог аб па тэн цы яль най маг чы мас ці зло ўжы-
ван няў пры на зна чэн ні роз ных кі раў ні коў, 
каб іх дзей насць на прак ты цы не пе ра-
тва ра ла ся ў спро бы рэй дар скіх за хо паў. 
«Коль кі ў нас кі раў ні кі вы ра та ва лі страт ных 
прад пры ем стваў? Я на сва ёй па мя ці гэ та га 
не пом ню. Та му мя не хва люе, ці трэ ба на-
огул у гэ та ўла зіць?» — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што 
пры рэ гу ля ван ні тых ці ін шых пра цэ саў не-

аб ход на зы хо дзіць з жыц цё вых рэа лій. У 
якас ці пры кла ду ён пры вёў дзе ю чую нар-
ма тыў ную ба зу ў ад но сі нах да прад стаў-
ні коў біз не су. «Пра гу ча ла ліч ба — ка ля 
2 тыс. ак таў рэ гу лю юць уза е ма ад но сі ны 
ма ло га, ся рэд ня га біз не су і гэ так да лей. 
Хто іх чы таць бу дзе?» — пад крэс ліў бе-
ла рус кі лі дар.

«У нас ёсць улас нік — дзяр жа ва (рай-
вы кан кам, абл вы кан кам, урад). Да вай це 
кі ра ваць. Мы кі раў ні коў не мо жам знай сці 
нар маль ных для та го, каб кі ра ваць прад-
пры ем ствам, а сён ня вы зной дзе це да дат-
ко ва кі раў ні коў для да вер на га кі ра ван ня, 
— ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Ня ўжо пра сцей 
нель га зра біць, што бу дзе зра зу ме ла на-
шым лю дзям, кі раў ні кам».

Стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Анд рэй Га еў пас ля на ра ды па-
ве да міў жур на ліс там, што Прэ зі дэн там па-
стаў ле на за да ча апе ра тыў на ўрэ гу ля ваць 
праб лем ныя пы тан ні ва кол пе ра да чы ў 
да вер нае кі ра ван не ма ё мас ці ўні тар ных 
прад пры ем стваў. «Як і ў лю бых пы тан нях, 
па аб мяр коў ва е май тэ ме кі раў нік дзяр жа-
вы звяр нуў ува гу на не аб ход насць пра ца-
ваць ад жыц ця, не пла дзіць не па трэб ных 
да ку мен таў, а вы ра шаць пы тан ні ў рам ках 
пра да стаў ле ных паў на моц тваў, — ска заў 
Анд рэй Га еў. — Ёсць мо мант, які не аб ход-
на ўрэ гу ля ваць, — іс нуе аб ме жа ван не, 
уста ноў ле нае Гра ма дзян скім ко дэк сам, 
на маг чы масць пе ра да чы ў да вер нае кі-
ра ван не ма ё мас ці ўні тар ных прад пры ем-
стваў. Та му па вы ні ках на ра ды кі раў ні ком 
дзяр жа вы і да ру ча на пад рых та ваць клю-
ча вы да ку мент, які да зва ляе пе ра да ваць у 
да вер нае кі ра ван не ма ё масць та кіх прад-
пры ем стваў».

Стар шы ня Дзярж кам ма ё мас ці ад зна-
чыў, што та кі ме ха нізм — гэ та адзін са 
спо са баў па вы шэн ня эфек тыў нас ці дзей-
нас ці прад пры ем стваў. Сут насць у тым, 
што ма ё масць пе рад аец ца ў кі ра ван не 
юры дыч най асо бе на пэў ны тэр мін. «Юры-
дыч ная асо ба, якая бя рэ ў кі ра ван не ма ё-

мас ны комп лекс, атрым лі вае маг чы масць 
па шы рыць сваю вы твор часць на іс ну ю чай 
ба зе. Пры гэ тым даў гі, ка лі яны ёсць у 
прад пры ем ства, якое бя рэц ца ў кі ра ван не, 
за ста юц ца з гэ тым прад пры ем ствам. Але 
яно атрым лі вае маг чы масць вы ка рыс тоў-
ваць сы ра ві ну, ма тэ ры я лы, ды лер скую 
сет ку юры дыч най асо бы, якая бя рэ гэ ты 
комп лекс у да вер нае кі ра ван не», — рас-
тлу ма чыў Анд рэй Га еў.

У вы ні ку ўзні кае ста ноў чы эка на міч ны 
і са цы яль ны эфект для абод вух прад пры-
ем стваў. Да вер ны кі раў нік пры мае на ся-
бе аба вя за цель ствы вы во дзіць ма ё мас ны 
комп лекс на пры быт ко вую ра бо ту. А па 
вы ні ках да вер на га кі ра ван ня мо жа ста-
віц ца пы тан не аб яго на быц ці.

Анд рэй Га еў па ве да міў, што тэ а рэ тыч-
на ад па вед ны ме ха нізм мо жа быць пры-
ме не ны ад нос на больш як 2 тыс. прад пры-
ем стваў роз на га про фі лю, ма ё масць якіх 
зна хо дзіц ца ў рэс пуб лі кан скай і ка му наль-
най улас нас ці.

На пе ра дзе так са ма скру пу лёз ная ра бо-
та з бо ку ўра да і мяс цо вых ор га наў ула ды 
па пад бо ры юры дыч ных асоб, якія мо гуць 
вы сту піць у ро лі да вер ных кі раў ні коў. Пла-
ну ец ца, што гэ та бу дзе ад бы вац ца на кон-
курс най асно ве.

«Кі раў нік дзяр жа вы га ва рыў аб тым, 
што ка лі іс ну юць за ка на даў ча ўста ноў-
ле ныя бар' е ры, то трэ ба іх апе ра тыў на 
зні маць, а да лей кож ны па ві нен зай мац-
ца сва ёй спра вай, не пла дзіць за ліш ніх 
па пер», — за явіў стар шы ня Дзярж кам-
ма ё мас ці.

Ча ка ец ца, што но ва ўвя дзен ні бу дуць 
у пер шую чар гу на кі ра ва ны на вы ра шэн-
не пы тан няў фі нан са ва га азда раў лен ня 
прад пры ем стваў і пры цяг нен не доб ра-
сум лен ных ін вес та раў. Прэ зі дэнт да ру-
чыў апе ра тыў на без бю ра кра тыі і круч-
кат вор ства знай сці ап ты маль нае ра шэн не 
і ўрэ гу ля ваць аба зна ча ныя праб лем ныя 
мо ман ты.

Гро шыГро шы  ��
Прэ міі за кошт 

сэ ка ном ле ных срод каў
Уста ноў ле ны па вы шаль ныя ка э фі цы ен ты да та рыф най 

стаў кі для па ве лі чэн ня за роб каў бюд жэт ні каў
Гэ та ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў ад 

7 лю та га №100. Па вы шаль ныя ка э фі цы ен ты ўста наў лі ва юц ца ў 
гэ тым го дзе за кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд-
жэ таў, якія ўда ло ся вы зва ліць у вы ні ку ап ты мі за цыі струк ту ры 
і коль кас ці ра бот ні каў прад пры ем стваў ці сэ ка но міць у ме жах 
бюд жэт на га каш та ры са рас хо даў (за вы клю чэн нем вы дат каў на 
апла ту ка му наль ных па слуг і ка пі таль ных вы дат каў).

Па вы шаль ны ка э фі цы ент пры мя ня ец ца да акла ду су пра цоў-
ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый для вы зна чэн ня да дат ко ва га па ве-
лі чэн ня яго за роб ку. Па мер гэ та га па ве лі чэн ня не ўдзель ні чае ў 
фар мі ра ван ні та рыф най стаў кі і не ўліч ва ец ца пры вы да чы над-
ба вак, да плат і прэ мій.

Кан крэт ныя па ме ры па вы шаль ных ка э фі цы ен таў вы зна ча юць 
кі раў ні кі бюд жэт ных прад пры ем стваў і ўста ноў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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ФактФакт  �� Ін фля цыя
ў сту дзе ні — 0,9%

Спе цы я ліс ты На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та 
па ве дам ля юць, што ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры 
і па слу гі сё ле та ў сту дзе ні ў па раў на нні са снеж нем 
2016 го да склаў 100,9%.

Экс пер ты ка мі тэ та ад зна ча юць, што ба за вы ін дэкс спа жы-
вец кіх цэн, які вы клю чае змя нен не цэн на асоб ныя та ва ры і 
па слу гі, на якія ўплы ва юць фак та ры ад мі ніст ра цый на га і се-
зон на га ха рак та ру, у сту дзе ні ў па раў на нні са снеж нем 2016 
го да склаў 100,7%. Ра зам з тым бы ло пад лі ча на, што хар чо выя 
та ва ры ў пер шым ме ся цы го да па да ра жэ лі на 1,2% у па раў на нні 
са снеж нем і на 10,1% — у па раў на нні са сту дзе нем 2016-га. 
Цэ ны на не хар чо выя та ва ры па вя лі чы лі ся за ме сяц на 0,8% і 
6,3%. Ін дэкс цэн і та ры фаў на плат ныя па слу гі ў сту дзе ні пад рос 
толь кі на 0,3% да снеж ня і на 13,5% — да сту дзе ня 2016 го да.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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У На цы я наль ным алім пій скім ка мі тэ це прай шло 
па ся джэн не ка ле гіі Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз-
му. На ім кі раў ні кі га лі ны, фе дэ ра цый і трэ не ры 
пад вя лі вы ні кі ра бо ты ў 2016 го дзе і акрэс лі лі 
за да чы на 2017-ы.

Па вы ні ках па ся джэн ня Мінс пор ту бы лі вы дзе ле ныя 
асноў ныя на прам кі ра бо ты: пад рых тоў ка да лет ніх 
Дэ флім пій скіх гуль няў 2017 го да, зі мо вых Алім пій скіх 
і Па ра а лім пій скіх гуль няў 2018 го да, а так са ма ве дам-
ства па ста ві ла за да чу па вы шэн ня якас ці на ву ко ва га 
за бес пя чэн ня, па ве лі чэн ня за ра бот най пла ты ў га лі не, 
уз мац нен ня ро лі фіз куль тур на-ма са вых ме ра пры ем-
стваў і ак ты ві за цыі ра бо ты па раз віц ці ту рыс тыч най 
інф ра струк ту ры.

Асаб лі вая ўва га бы ла звер ну та на пад рых тоў ку да 
Еў ра пей скіх гуль няў, якія плануе бу дзе пры маць Бе-
ла русь у 2019 го дзе.

— Уся спар тыў ная га лі на бу дзе за дзей ні ча на ў гэ-
тым маш таб ным ме ра пры ем стве. На шым су пра цоў-
ні кам не аб ход на вы ву чаць за меж ныя мо вы, па він на 
быць па вы ша на ін фар ма ты за цыя спар тыў ных аб' ек-
таў, якія бу дуць вы ка ры ста ныя ў хо дзе Еў ра гуль няў, — 
пад крэс ліў пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та, пер шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК Бе ла ру сі 
Мак сім РЫ ЖАН КОЎ.

Так са ма ён за клі каў звяр нуць асаб лі вую ўва гу на 
пад рых тоў ку трэ нер скіх кад раў у спар тыў ных дзі ця ча-
юнац кіх шко лах і вы бу доў ван не спар тыў най вер ты ка лі 
на ра ён ным уз роў ні.

— Ка лі мы не вы бу ду ем спар тыў ную струк ту ру ў 
ра ё нах сён ня, заўт ра не бу дзе на ка го аба пер ці ся, — 
ад зна чыў Мак сім Ула дзі мі ра віч.

На пра цу на стаў ні каў і спарт сме наў, а так са ма на 
іх на ву чан не піль ную ўва гу за клі каў звяр нуць і на мес-
нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ва сіль ЖАР КО. Ён 
ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ство ра ны вы дат ныя ўмо вы 
для за ня ткаў фі зіч най куль ту рай і спор там і ад ат ле таў 
па він на быць ад па вед ная ад да ча.

— На мой по гляд, для да сяг нен ня па стаў ле ных мэт 
не ха пае па вы ша най ад каз нас ці кі раў ніц тва ў спар-
тыў най га лі не на ўсіх уз роў нях. Асаб лі ва вост рая тэ ма 
— якасць пад рых тоў кі і не да хоп трэ не раў. Не аб ход на 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць мэ та вую пад рых тоў-
ку, якая за бяс пе чыць спарт шко лы доб ры мі спе цы я ліс-
та мі, — ска заў Ва сіль Жар ко.

Акра мя гэ та га, на ка ле гіі бы лі раз гле джа ны пы тан-
ні ба раць бы з до пін гам, раз віц ця спар тыў най на ву кі, 
эфек тыў нас ці ра бо ты фе дэ ра цый па ві дах спор ту і 
ін шыя важ ныя праб ле мы спар тыў най га лі ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

Вы бу да ва ная 
спар тыў ная струк ту ра — 

за лог пос пе ху

На двор'еНа двор'е  ��

ХО ЛАД 
АД ПУС ЦІЦЬ

А на на ступ ным тыд ні ўдзень сі ноп ты кі 
абя ца юць не вя лі кі плюс

Ма ра зы ў нас пач нуць сла бець ужо ў гэ тыя 
вы хад ныя, па ве дам ляе на мес нік на чаль ні ка 
служ бы ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды Свят ла на 
РЫ БА КО ВА.

У вы хад ныя ма роз пач не губ ляць свае па зі цыі, бу-
дзе больш аб ло каў, а віль гот насць па вет ра па вя лі чыц-
ца. У су бо ту і ня дзе лю бу дзе пе ра важ на без апад каў, 
толь кі ра ні цай і ўдзень мес ца мі на ўсхо дзе маг чы мы 
не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег. Уна чы тэм пе ра ту ра па-
вет ра скла дзе 7—12 ма ро зу, ад нак пры пра яс нен нях 
мо жа па ні зіц ца да мі нус 15 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 
ад мі нус 3 да мі нус 8 гра ду саў. У па ня дзе лак да нас 
за ві та юць больш віль гот ныя па вет ра ныя ма сы і на-
двор' ем пач не кі ра ваць зо на па ні жа на га ат мас фер на га 
ціс ку. Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі, пе ра важ на без 
апад каў, толь кі па ўсхо дзе кра і ны прой дзе ка рот ка ча-
со вы снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 7—13 
ма ро зу, пры пра яс нен нях — да мі нус 15 гра ду саў. 
Удзень — ад мі нус 2 да мі нус 8 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе-
цы я ліс таў, больш іс тот нае па цяп лен не прый дзе ў Бе-
ла русь у аў то рак. Та ды пе ра важ на па ўсхо дзе кра і ны 
прой дзе ка рот ка ча со вы снег, мок ры снег, у не ка то рых 
ра ё нах ча ка ец ца сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі-
ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 5—12 ма ро зу, 
але ўдзень бу дзе ўжо ад мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла. 
У се ра ду ста не яшчэ больш кам форт на: амаль паў-
сюд на без апад каў, але па ўсхо дзе маг чы мы не вя лі кі 
ка рот ка ча со вы снег і мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўна чы скла дзе толь кі 3—10 ма ро зу, а ўдзень бу дзе 
со неч на, ад мі нус 5 гра ду саў да 2 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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