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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
УРАД ЗША ЗНОЎ ПА ВІ НЕН СПЫ НІЦЬ РА БО ТУ 
З-ЗА АД СУТ НАС ЦІ СРОД КАЎ

Мі ніс тэр ствы, фе дэ раль ныя ве дам ствы і служ бы 

ЗША ўжо дру гі раз за год за ста юц ца без срод каў 

для пра ця гу ра бо ты, бо кан грэс не пры няў за ко на-

пра ект аб пад аў жэн ні фі нан са ван ня ўра да.

Апош нім тэр мі нам пры няц ця за ко на пра ек та бы ла поў-

нач з чац вяр га на пят ні цу, ка лі сваё дзе ян не спы ні ла па-

пя рэд няя рэ за лю цыя, на пад ста ве якой і функ цы я на ва-

лі дзярж уста но вы. У за ка на даў цаў быў доб ры шанц не 

да пус ціць гэ та га — на раз гля дзе се на та зна хо дзі ла ся

іні цы я ты ва, якая да зва ля ла вы дзе ліць ура ду срод кі да 

23 са ка ві ка, што да ло б маг чы масць кан грэ су за вяр шыць 

ра бо ту над бюд жэ там на ка нец 2018 фі нан са ва га го да, 

які за вяр ша ец ца 30 ве рас ня.

Ад нак су праць за ко на пра ек та вы сту піў се на тар-рэс пуб-

лі ка нец Рэнд Пол. Яго не за да во ліў за кла дзе ны ў тэкс це 

план бюд жэ ту ад ра зу на 2018 і 2019 га ды. На яго дум ку, 

пра ду гле джа нае па вы шэн не рас хо даў пры вя дзе да іс-

тот на га па ве лі чэн ня дэ фі цы ту фе дэ раль най каз ны. Ён 

за па тра ба ваў ад ка лег раз гле дзець яго па праў ку.

Атрым лі ва ю чы ад мо ву, се на тар кож ны раз вы ка рыс-

тоў ваў сваё пра ва за пя рэ чыць, ад цяг ва ю чы тым са мым 

га ла са ван не па за ко на пра ек це ў цэ лым. У гу тар цы з тэ-

ле ка на лам Fox News сам се на тар за явіў, што ён су праць 

спы нен ня ра бо ты ўра да, але так са ма не мо жа мі рыц ца 

«з гэ ты мі без ад каз ны мі рас тра та мі, якія вый шлі з-пад 

кант ро лю».

СА БЧАК ЗА РА БІ ЛА БОЛЬШ ЗА ЎСІХ 
СЯ РОД КАН ДЫ ДА ТАЎ У ПРЭ ЗІ ДЭН ТЫ РА СІІ

Ксе нія Са бчак, за рэ гіст ра ва ная кан ды да там у прэ зі-

дэн ты Ра сіі, ад чы та ла ся ў ЦВК, што за шэсць га доў 

за ра бі ла 404 млн ра сій скіх руб лёў (7 млн до ла раў). 

Гэ та са мы вя лі кі за ро бак ся род усіх удзель ні каў 

сё лет ніх ра сій скіх вы ба раў.

У якас ці кры ніц да хо ду па зна ча ны зар пла та Са бчак 

у якас ці вя ду чай на тэ ле ка на ле «Дождь», ра дыё стан-

цыі «Се реб ря ный дождь» 

і ТАА «ВД «Гло бал ме дыя 

груп». Так са ма ў кры ні-

цах да хо ду ў кан ды да та 

ў прэ зі дэн ты — «да хо ды 

ад укла даў і каш тоў ных 

па пер, ад прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці, ад про-

да жу ма ё мас ці, вы пла-

ты па да га во рах гра ма дзян ска-пра ва во га ха рак та ру». 

Са бчак мае 28 бан каў скіх укла даў, на якіх за хоў ва ец ца 

417,1 млн руб лёў.

Ва ўлас нас ці ў Са бчак — дзве ква тэ ры ў Маск ве і ад-

на ў Санкт-Пе цяр бур гу, жы лы дом і зя мель ны ўчас так у 

Пад мас коўі, а так са ма во сем па мяш кан няў (сем у Маск ве 

і ад но ў Пе цяр бур гу). Са бчак ва ло дае аў та ма бі лем Bentley 

Contіnental 2008 го да.

СЯСТ РА КІМ ЧЭН ЫНА ПРЫ ЛЯ ЦЕ ЛА 
Ў ПАЎ ДНЁ ВУЮ КА РЭЮ 
НА ПРЫ ВАТ НЫМ СА МА ЛЁ ЦЕ

Сяст ра лі да ра КНДР Кім Чэн Ына — Кім Е Чжон 

— пры бы ла ў Паў днё вую Ка рэю ў рам ках ві зі ту, 

пры мер ка ва на га да па чат ку зі мо вай Алім пі я ды ў 

Пхёнч ха не. Яна пры ля це ла на пры ват ным са ма-

лё це, які пры зям ліў ся ў між на род ным аэ ра пор це 

Ін чхон, па ве дам ляе Reuters.

Сва яч ка Кім Чэн Ына на зі ра ла за цы ры мо ні яй ад крыц-

ця Алім пі я ды, якая прай шла ў пят ні цу, 9 лю та га. Так са ма 

яна і ас тат нія чле ны паў ноч на ка рэй скай дэ ле га цыі на ве-

да лі вя чэ ру ад імя прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Ка рэя Мун Чжэ 

Іна, на якой пры сут ні ча лі пер шыя асо бы яшчэ пры клад на 

двац ца ці дзяр жаў або іх прад стаў ні кі, пе рад ае ТАСС са 

спа сыл кай на паўд нё ва к арэй скі тэ ле ка нал YTN.

У су бо ту, 10 лю та га, дэ ле га ты вер нуц ца ў Се ул, дзе 

ад бу дзец ца іх су стрэ ча з паўд нё ва к арэй скім лі да рам. 

Мяс цо выя СМІ не вы клю ча юць, што пад час пе ра га во-

раў Кім Е Чжон мо жа пе ра даць Мун Чжэ Іну па слан не 

ад Кім Чэн Ына з за пра шэн нем на ве даць КНДР.

ГЕ НАДЗЬ ДА ВЫ ДЗЬКА
СТАЎ СЕ НА ТА РАМ

Ге надзь Да вы дзька пры зна ча ны чле нам Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі шос та га склі кан ня. 

Ад па вед ны Указ № 54 ад 6 лю та га афі цый на апуб лі ка ва ны 

на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле, па ве дам ляе 

БЕЛ ТА. Ра ней Ге надзь Да вы дзька быў абра ны стар шы нёй 

рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь».

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

ПА ЧУЦЬ 
І ДА ПА МАГ ЧЫ

З са мы мі роз ны мі пы тан ня мі звяр ну лі ся жы ха ры 

Са лі гор ска га ра ё на пад час вы яз но га пры ёму гра-

ма дзян да стар шы ні Мі набл вы кан ка ма Ана то ля 

ІСА ЧАН КІ. Ад ны праб ле мы вы ра ша ны на мес цы, 

ін шыя па тра бу юць да дат ко ва га вы ву чэн ня. Ад ка зы 

на іх бу дуць да дзе ны ў ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам.

Жы хар аг ра га рад ка За жэ ві чы Аляк сей Іва на віч па скар-

дзіў ся, што ву лі ца Пі я нер ская, дзе ён пра жы вае, у не над та 

доб рым ста не, асаб лі ва пас ля даж джоў, не па га дзі. І грэй-

дзі ру ец ца не рэ гу ляр на, апош ні раз ра бо ты па ўлад ка ван ні 

вяс ко вай ар тэ рыі вы кон ва лі ся ў кан цы жніў ня мі ну ла га 

го да. На дум ку муж чы ны, праб ле му мож на вы ра шыць раз 

і на заў сё ды, ка лі па клас ці тут ас фальт.

Ву лі цы аг ра га рад ка аб слу гоў вае прад пры ем ства «Жыл-

лё ва-ка му наль ная гас па дар ка «Комп лекс». Вы кон ва ю чы 

аба вяз кі ды рэк та ра Дзміт рый Люц ко рас тлу ма чыў, што ў мі-

ну лым го дзе грэй дар па ста ян на вы яз джаў у на се ле ны пункт. 

Спец тэх ні ка па бы ва ла ў аг ра га рад ку сям нац цаць ра зоў.

З пы тан нем ас фаль та ван ня пад' яз ной да ро гі звяр нуў ся 

і Ва ле рый Сця па на віч з вёс кі Пру жан ка.

Рай вы кан кам вы зна ча ец ца з тым, якія да ро гі ў пер шую 

чар гу трэ ба ас фаль та ваць, бе та на ваць, грэй дзі ра ваць, 

ад зна чыў гу бер на тар. Але яны па він ны ўтрым лі вац ца ў 

па рад ку ў ад па вед нас ці з нор ма мі і пра ві ла мі. «Зра зу-

мей це, я не дам ка ман ду не ад клад на зра біць цвёр дае 

па крыц цё ме на ві та ў ва шай вёс цы. Я не ма гу за браць у 

ка гось ці срод кі на гэ тыя мэ ты і ад даць вам, — звяр нуў ся 

Ана толь Іса чан ка да за яў ні ка. — Ёсць план фі нан са ван ня 

на ўзроў ні абл вы кан ка ма, ён аба ро не ны. Тое, што за пла-

на ва лі, бу дзем вы кон ваць».

Ка ця ры на Ка ча ноў ская з му жам вы хоў ва юць тра іх дзя-

цей: адзі нац ца ці, ча ты рох га доў і адзі нац ца ці ме ся цаў, 

жы вуць у ін тэр на це. З 2007 го да яны ста яць на агуль-

най чар зе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў. Пас ля та го

як у 2017-м на ра дзі ла ся не маў ля, іх па ста ві лі на чар гу 

як шмат дзет ную сям'ю. У гэ тым спі се яны зна чац ца пад 

ну ма рам 439.

У ра ё не вя дзец ца жыл лё вае бу даў ніц тва. І, як вы ні кае 

з ад ка зу спе цы я ліс таў, сям'і прый дзец ца па ча каць яшчэ 

га ды два-тры, каб здзейс ніць жа дан не.

— Пад лі чы це, што змо жа це ў гэ тым го дзе па бу да ваць 

з улі кам ма гут нас цяў, вы дзе ле ных участ каў і чар го вас ці. 

Ду маю, ра ё ну трэ ба па ска ра цца, — рэ зю ма ваў Ана толь 

Іса чан ка.

Жы хар Са лі гор ска Анд рэй Ула дзі мі ра віч па скар дзіў ся, 

што ў ад ным па коі яго ква тэ ры цёп ла, а ў дру гім ха лад ней 

на не каль кі гра ду саў. Тым больш што ў су се дзяў да стат-

ко ва кам форт ная тэм пе ра ту ра. Ка му наль ні кі не вы яві лі 

ней кіх дэ фек таў. Улас нік пра сіў яшчэ раз пра вес ці за ме ры 

з да па мо гай спе цы яль на га аб ста ля ван ня. Ка лі па ка жа, 

што цяп ло «вы па ра ец ца» па яго ві не, то ён га то вы за свой 

кошт вы праў ляць не да хо пы. Ана толь Іса чан ка да ру чыў 

спе цы я ліс там за да во ліць прось бу за яў ні ка.

Фё дар Іг на та віч з са до ва га та ва рыст ва лі чыць, што 

ўла даль ні кі двух участ каў са ма воль на іх па шы ры лі, тым 

са мым за браў шы част ку ву ліч на га пра ез да. Акра мя та го, 

ён па скар дзіў ся на ін тэр вал ру ху не ка то рых марш ру таў 

га рад скіх аў то бу саў. А ў мяс цо вай баль ні цы, на яго дум ку, 

не так улад ка ва ны ду ша выя ка бін кі, ту а ле ты.

Па зя мель ным пы тан ні пра ца ва ла ад па вед ная ка мі сія, 

якая прый шла да вы сно вы, што ўсе ўчаст кі аформ ле ны ва 

ўста ноў ле ным па рад ку, даў жы ня не пе ра вы шае па ме раў, 

якія па зна ча ны ў пра ва ўста ноў чых да ку мен тах, са ма воль-

на га за хо пу зям лі не вы яў ле на. Ад мя ніць дзяр жаў ную рэ-

гіст ра цыю на пра ва ва ло дан ня участ кам мо жа толь кі суд.

— Усе пы тан ні мы ўзя лі «на ало вак», яны бу дуць вы ву-

ча ны. Што да ты чыц ца гра фі ка ру ху аў то бу саў, то гэ тым 

зой муц ца спе цы я ліс ты аб лас ной служ бы, — кан ста та ваў 

Ана толь Іса чан ка.

Вік тар Паў ла віч з га рад ско га па сёл ка Ста ро бін звяр-

нуў ся на конт вы дзя лен ня яму ўчаст ка для ства рэн ня ба зы 

па ра мон це спец тэх ні кі.

Спра ва ў тым, што ра ней быў за цвер джа ны акт вы ба ру, 

на асно ве яко га прад пры маль нік па ві нен быў пад рых та-

ваць пра ект і прай сці экс пер ты зу, пас ля ча го звяр нуц ца па 

ад вод зям лі. Але ён па спя шаў ся: па ста віў ва кол ка пі таль-

ную ага ро джу. Атрым лі ва ец ца, са ма воль на за няў зям лю 

і раз гар нуў не да зво ле нае бу даў ніц тва, за што атры маў 

штраф. Ад па вед на зя мель на му за ка на даў ству муж чы на 

па ві нен знес ці не за кон ную па бу до ву, пры вес ці ўчас так у 

пер ша па чат ко вы стан і па чаць пра цэ ду ру па но вай.

— Вя до ма, ён па ру шыў за кон. Але па спра бу ем па ды сці 

да яго з ра зу мен нем. Вазь мі це пы тан не на кант роль, ня хай 

раз бя рэц ца ў ім ка мі тэт эка но мі кі, бу дзем пры маць ра шэн не 

ў ад па вед нас ці з за ко нам, — рэ зю ма ваў гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



Ме на ві та та кім го дам аб' яў ле ны 

ў кра і не 2018-ы. Пра гэ та Прэ зі-

дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

ве да міў на ўра чыс тай цы ры мо ніі 

ўру чэн ня дзяр жаў ных уз на га род 

най леп шым ра бот ні кам аграр най 

га лі ны.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

для ўсіх ма лая ра дзі ма — гэ та неш та 

сваё: для ка гось ці, на прык лад, род ная 

вёс ка, для ін шых — ка ва ла чак не кра-

ну тай пры ро ды. «Прый шоў час кож на-

му не толь кі ўспом ніць аб сва іх ка ра-

нях, аб мес цы, дзе за ста ла ся час цін ка 

ду шы, але і ад даць доўг гэ та му ка ва-

лач ку зям лі. Вель мі хо чац ца, каб гэ та 

да па мо га іш ла ад сэр ца, ста ла ўлас най 

іні цы я ты вай», — ска заў Прэ зі дэнт.

На цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня са-

бра лі ся тыя, хто не па чут ках ве дае, 

што лёг ка га хле ба не бы вае. Мі ну лы 

год прай шоў у ня прос тых клі ма тыч-

ных умо вах, але аг ра рыі за бяс пе чы лі 

кра і ну хле бам і пе ра вы сі лі па пя рэд ні 

вынік. Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 

сло вы ўдзяч нас ці лі да рам го да па збо-

ры збож жа вых. Гэ та гас па дар кі Гро-

дзен скай і Мін скай аб лас цей. «Са мая 

вы со кая ўра джай насць атры ма на 

ў ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 

«Гас тэ лаў скае» Мінск ага ра ё на (амаль 

100 цэнт не раў з гек та ра)», — пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Ле тась доб рых пос пе хаў да сяг ну лі 

і ў жы вё ла га доў лі. Упер шы ню ся рэд-

не га да вы ўдой ма ла ка да сяг нуў пя ці 

ты сяч кі ла гра маў. «Ад нак для мно гіх 

гас па да рак гэ та даў но прой дзе ны ру-

беж. У лі да рах — «Мо ла да ва-Аг ра» 

Іва наў ска га ра ё на, «Ві тэкс» Уз дзен ска-

га, «Аг ра кам бі нат «Сноў» Ня свіж ска га 

і «Ла ры наў ка» Ар шан ска га ра ё наў. 

У кож ным вы раб ля ец ца звыш 10 тон 

ма ла ка на ка ро ву ў год», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Па вы ні ках мі ну ла га го да вы твор-

часць пра дук таў хар ча ван ня па вя лі-

чы ла ся больш чым на 3 %. Хар чо вая 

бяс пе ка кра і ны — ас но ва па спя хо вай 

эка но мі кі. На дум ку між на род ных экс-

пер таў Хар чо вай і сель ска гас па дар чай 

ар га ні за цыі ААН, на ша кра і на ўва хо-

дзіць у пер шую гру пу дзяр жаў з вы со-

кім уз роў нем за бес пя чэн ня на сель ніц-

тва пра дук та мі хар ча ван ня.

Ка лі па гля дзець на рэй тын гі, Бе ла-

русь зна хо дзіц ца на чац вёр тым мес цы 

ў све це па экс пар це сы роў, на пя тым 

— па экс пар це су хо га абяс тлу шча на га 

ма ла ка, ува хо дзіць у трой ку па ганд лі 

мас лам. Ле тась на ша пра дук цыя жы-

 вё ла га доў лі вый шла на ры нак Кі тая. 

А ту ды тра піць да во лі скла да на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, 

што «па спра ба ваў у сва ім жыц ці вель-

мі мно гае. Але са мыя вы дат ныя мае 

га ды — гэ та ра бо та на зям лі, на вёс цы. 

Па вер це, гэ та са мая цяж кая пра ца, гэ-

та са мая скла да ная і цяж кая пра фе сія. 

Та му што, асаб лі ва кі раў ні ку, фер ме ру, 

трэ ба ве даць усё. Там усё жы вое — 

гле ба, рас лі ны, жы вё лы, лю дзі. Там 

трэ ба ве даць і ве тэ ры на рыю, і аг ра-

но мію, быць ін жы не рам... Гэ та са мыя 

шмат гран ныя лю дзі — якія зай ма юц ца 

сель скай гас па дар кай». На цы ры мо ніі 

Прэ зі дэн ту па да ры лі су ве нір — Грам-

ніч ную свеч ку, якая лі чыц ца сім ва ліч-

ным абя рэ гам бе ла ру саў.

Кі раў нік дзяр жа вы ўру чыў дзяр жаў-

ныя ўзна га ро ды, Па дзя кі Прэ зі дэн та 

і па да рун ка выя сер ты фі ка ты най леп-

шым гас па дар кам і ра бот ні кам аграр-

най га лі ны, у тым лі ку ор дэ нам Па ша-

ны ўзна га ро джа ны мі ністр сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід За яц.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ГОД МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

Дзень па мя ці во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў мы бу дзем 

яшчэ ад зна чаць 15 лю та га, а ўчо ра ў Шкло ве ад бы ла-

ся 20-я Між рэ гі я наль ная су стрэ ча ўдзель ні каў ба я вых 

дзе ян няў у Аф га ні ста не са Шкло ўска га, Бя лы ніц ка га, 

Круг лян ска га і Ма гі лёў ска га ра ё наў. 

Пад час жа лоб на га мі тын гу яны ўскла лі квет кі да па мят-

на га зна ка во і нам-ін тэр на цы я на ліс там і ўша на ва лі па мяць 

та ва ры шаў, якія не вяр ну лі ся з вай ны, хві лі най маў чан ня. 

Са сло ва мі па дзя кі да іх звяр нуў ся стар шы ня Шкло ўска га 

рай вы кан ка ма Ва сіль Ві цю ноў. Чле ны ма ла дзёж на га пар-

ла мен та Шкло ва ўру чы лі бы лым сал да там ліс ты са сло ва мі 

ўдзяч нас ці за іх муж насць і вер насць Ра дзі ме. У го нар за гі ну-

лых зем ля коў дзе ці за пус ці лі ў не ба бе ла кры лых га лу боў.

Пад гу кі ар кест ра бы лыя аф ган цы прай шлі ва ўра чыс тай 

ка ло не па цэнт раль най ву лі цы го ра да — Са вец кай. У шэс ці 

пры ня лі ўдзел сал да ты, га на ро выя гос ці, ка дэ ты, якія нес лі ў 

ру ках парт рэ ты за гі ну лых сал дат і тых, якія по тым па мер лі ад 

ба я вых ран. На пе ра дзе ка ло ны ру ха ла ся ба я вая тэх ні ка. Пе рад 

ра ён ным До мам куль ту ры вай скоў цы 103-й асоб най ма біль най 

бры га ды з Ві цеб ска пра дэ ман стра ва лі ін сцэ ні роў ку бою. А ў 

фае ўста но вы мож на бы ло азна ё міц ца з вы стаў кай, дзе бы лі 

прад стаў ле ны фо та і аса біс тыя рэ чы во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. 

Ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ге ро ям вай ны ў Аф га ні ста не ўру чы лі 

юбі лей ныя ме да лі, у іх го нар ад быў ся кан цэрт.

У гэ ты ж дзень у Шкло ве прай шоў 29-ы Між дзяр жаў ны 

тур нір па ва лей бо ле і мі ні-фут бо ле, пры све ча ны па мя ці 

за гі ну лых во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў. Трэ ба да даць, што 

ак тыў ны ўдзел у фі нан са ван ні ме ра пры ем стваў гэ тай су-

стрэ чы і на быц ці су ве нір най пра дук цыі пры ня лі ар га ні за цыі 

і прад пры ем ствы го ра да і ра ё на, фер мер скія гас па дар кі, 

ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, гра мад скія та ва рыст вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Па мяцьПа мяць  

З БО ЛЕМ ПРА АФ ГАН


