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Тэ рэ зу Мэй вы ра шы лі ад пра віць у ад стаў ку
Ка ля 50 бры тан скіх пар ла мен та ры яў-кан сер ва та раў пра-

вя лі су стрэ чу, на якой аб мер ка ва лі ад стаў ку прэм' ер-мі ніст-

ра Тэ рэ зы Мэй. Пра гэ та па ве дам ляе gazeta.ru са спа сыл кай 

на Sky News. Га лоў ная пры чы на не за да во ле нас ці ця пе раш-

нім прэм' е рам — гэ та ад сут насць вы раз на га пла на і ўмоў па 

вы ха дзе Бры та ніі з Еў ра са ю за. BBC так са ма па ве дам ляе 

пра бунт кан сер ва та раў су праць Мэй. «Усе, ка го я ве даю, 

ка жуць, што яна па він на сыс ці», «яна ка та стро фа» і «гэ та 

не мо жа пра цяг вац ца», ка жуць су раз моў цы тэ ле кар па ра цыі. 

Для ад стаў кі Мэй не аб ход на на браць 48 за яў ад пар ла мен-

та ры яў з па тра ба ван нем вы нес ці во тум не да ве ру прэм' е ру. 

Гэ тае пы тан не мо жа быць уз ня та пуб ліч на на пра ця гу не-

каль кіх тыд няў.

На Фі лі пі нах больш за 820 ты сяч ча ла век 
эва ку і ру юць з-за су пер тай фу ну

Пра гэ та па ве дам ляе агенц тва «Сінь хуа» са спа сыл кай 

на мяс цо выя ўла ды. Па сло вах прад стаў ні ка На цы я наль на га 

са ве та па зні жэн ні ры зык і кі ра ван ні ка та стро фа мі (NDRRMC) 

Эд га ра Па са дас, пра хо дзіць «па пе рад жаль ная эва ку а цыя» 

раё наў, якія 

бу дуць зна хо-

дзіц ца ў зо не 

раз гу лу сты-

хіі. Вы ка наў-

чы ды рэк тар 

NDRRMC Ры-

кар да Джа лад 

уд а к  л а д  н і ў , 

што га вор ка ідзе пра эва ку а цыю ка ля 824 ты сяч ча ла век 

у пра він цы ях Ка га ян, Іса бель, Апа яа, Аб ра, Іфу гаа, Паў-

днё вы Іло кас, Паў ноч ны Іло кас і Гор най пра він цыі. Ула ды 

за клі ка лі ўсіх, хто зна хо дзіц ца ў зо не тай фу ну, сха вац ца 

ў цэнт рах эва ку а цыі, пад крэс ліў шы, што «Манг хут» мо жа 

стаць пры чы най сур' ёз ных раз бу рэн няў, а так са ма спра-

ва ка ваць па вод кі і апоў зні. Тай фун на блі зіў ся да Фі лі пі наў 

у се ра ду. Бы ло аб ве шча на штар ма вое па пя рэ джан не. Ча-

ка ец ца, што сён ня ён да сяг не мак сі маль най сі лы, пе рад ае 

Фі лі пін скае ўпраў лен не ат мас фер ных, геа фі зіч ных і аст ра-

на міч ных служ баў (PAGASA). «Манг хут» кла сі фі ку ец ца як 

су пер тай фун, мак сі маль ная сі ла вет ру скла дае 270 кі ла-

мет раў у га дзі ну.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Па спя хо выя стар ты 
ў Ме хі ка

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў чле-

наў на цы я наль най ка ман ды Бе ла ру сі па су час ным пя ці бор'і 

На стассю Пра ка пен ку і Іры ну Пра сян цо ву з вы дат ным 

вы ступ лен нем на чэм пі я на це све ту па су час ным пя ці бор'і 

ў Ме хі ка, па ве да мі ла прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.

«За ла ты ме даль На стас сі 

ў аса біс тым алім пій скім ві дзе 

пра гра мы і ва ша су мес ная пе-

ра мо га ў эс та фе це па цвяр джа-

юць вы со кі ўзро вень ай чын най 

шко лы су час на га пя ці бор'я. 

«Вы — ма лай цы! — га во рыц ца 

ў він ша ван ні. — Як і шмат лі кія 

бе ла рус кія ба лель шчы кі, спа-

дзя ю ся, што на шы прад стаў ні кі 

гэ та га ві ду спор ту гэ так жа яр-

ка і па спя хо ва вы сту пяць на Алім пі я дзе ў То кіа ў 2020 го дзе».

Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў спарт смен кам і ўсёй ка ман дзе 

моц на га зда роўя і ўда чы.

Да рэ чы, лі да ру збор най Бе ла ру сі па су час ным пя ці бор'і На стас-

сі Пра ка пен цы ўчо ра ўру ча на брон за вая ўзна га ро да Алім пі я ды 

2008 го да ў Пе кі не.

У ста лі цы Кі тая дзе сяць га доў та му бе ла рус ка за ня ла чац-

вёр тае мес ца, са сту піў шы трэ цяе мес ца на п'е дэс та ле ўкра ін цы 

Вік то рыі Це ра шчук. Ад нак до пінг-про ба ўкра ін скай спарт смен кі 

пас ля пе ра пра вер кі ана лі заў да ла ста ноў чы вы нік на ана ба ліч-

ныя стэ ро і ды.

У ад па вед нас ці з ра шэн нем Між на род на га алім пій ска га ка мі-

тэ та ўзна га ро да пе ра да дзе на прад стаў ні цы Бе ла ру сі На стас сі 

Пра ка пен цы.

Уру чэн не ме да ля ад бы ло ся пад час чэм пі я на ту све ту па су-

час ным пя ці бор'і ў Ме хі ка (Мек сі ка), дзе спарт смен ка за ва я ва ла 

«зо ла та» ў аса біс тым за лі ку і жа но чай эс та фе це. Та кім чы нам, 

у ме даль най скар бон цы Бе ла ру сі ў Пе кі не-2008 ста ла 14 уз на-

га род (3—4—7).

Ор дэн знай шоў ся 
праз 75 га доў

По шу ка выя атра ды, якія пра цу юць у на шай кра і не, 

да гэ туль ад кры ва юць та ям ні цы, якія з ва ен ных 

ча соў за хоў вае зям ля. Ня даў на член ва ен на-гіс-

та рыч на га клу ба «По шук» Анд рэй Емяль я нен ка 

знай шоў ор дэн Алек санд ра Не ўска га ў ле се ка ля 

вёс кі Да вы да ві чы ў Ка лін ка віц кім ра ё не Го мель-

скай воб лас ці. У 1943 го дзе тут іш лі вель мі моц ныя 

баі. По шу ка вік збі раў ін фар ма цыю пра ня ўлі ча ныя 

вай ско выя за ха ван ні.

А ўчо ра мі ністр аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь ге не-

рал-лей тэ нант Анд рэй Раў коў пе ра даў Ге рою Са вец ка га 

Са ю за лёт чы ку-кас ма на ўту Аляк санд ру Вік та рэн ку гэ тую 

ўзна га ро ду. 75 га доў та му яе атры маў дзядзь ка кас ма-

на ўта, стар шы лей тэ нант Іван Вік та рэн ка.

— Ка ман дзір ро ты 69-га страл ко ва га пал ка стар шы 

лей тэ нант Іван Вік та рэн ка быў прад стаў ле ны да ўзна-

га ро джан ня ор дэ нам Чыр во най Зор кі, але ка ман ду ю-

чы 65-й ар мі яй аса біс та на ўзна га род ным ліс це на клаў 

рэ за лю цыю аб уз на га ро джан ні ор дэ нам Аляк санд ра 

Не ўска га, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 

аба ро ны. — З уз на га род на га ліс та вы ні кае, што ў ра ё-

не вёс кі Жыт цы Ло еў ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці 

мі на мёт ная ро та пад ка ман да ван нем стар ша га лей тэ-

нан та Іва на Вік та рэн кі па спя хо ва фар сі ра ва ла Дняп ро. 

Дзя ку ю чы вы раз на му кі раў ніц тву ўсё пад раз дзя лен не, 

ма тэ ры яль ная част ка і бо еп ры па сы бы лі хут ка і без страт 

пе ра праў ле ныя на пра вы бе раг. У да лей шым ка ман дзір 

ро ты ар га ні за ваў уме лае вя дзен не агню па аг ня вых пунк-

тах са пер ні ка. Тым са мым бы ло за бяс пе ча на па спя хо вае 

пра соў ван не пя хо ты. Пры ад біц ці контр ата кі аг нём мі на-

мё таў Іван Вік та рэн ка бяз лі тас на зні шчаў гіт ле раў цаў і 

за бяс пе чыў пос пех бою.

Іван Вік та рэн ка за гі нуў праз ме сяц пас ля гэ тых па дзей 

у ад ным з жорст кіх ба ёў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

На ле та — вы хад 
на са ма фі нан са ван не

Пу ха віц кі ра ён раз мяс-

ціў ся ў са мым сэр цы 

Бе ла ру сі. Ме на ві та тут, 

па блі зу вёс кі Ан та но ва, 

зна хо дзіц ца геа гра фіч-

ны цэнтр кра і ны. Пра 

сён няш ні дзень ра ё-

на і пла ны на бу ду чы-

ню стар шы ня Пу ха віц-

ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр гей 

ЛЕНКАВЕЦ рас ка заў «Звяз дзе».

— Вя до ма, што ў ва шым ра ё не адзін з са мых 

ніз кіх па каз чы каў бес пра цоўя ў воб лас ці. І гэ та 

не дзіў на, бо зар пла ты тут на блі жа юц ца да ста-

ліч ных...

— Наш рэ гі ён ужо пе ра вы ка наў мно гія пла ны і 

за дан ні на 2018 год. Ство ра на 150 но вых пра цоў ных 

мес цаў пры за пла на ва ных 102. Уз ро вень бес пра цоўя 

ў ра ё не скла дае 0,7 %. Пры гэ тым ся рэд ні за ро бак у 

сель скай гас па дар цы — 670 руб лёў, а агуль ны па рэ гі-

ё не за пер шае паў год дзе гэ та га го да — 812 руб лёў.

Вы спы та е це, ча му. На тэ ры то рыі рэ гі ё на зна хо дзіц-

ца 17 пра мыс ло вых прад пры ем стваў, і яны пры но сяць 

доб ры пры бы так. За пер шае паў год дзе 2018 го да пад-

атко выя па ступ лен ні ў мяс цо вы бюд жэт ад прад пры-

ем стваў ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў Пу ха віц кім ра ё не 

скла лі 290 мільярдаў руб лёў. Сён ня пе рад прад пры ем-

ства мі ста іць за да ча за ма ца ван ня са сва ёй пра дук цы-

яй на рын ках СНД. Асноў ны мі ганд лё вы мі парт нё ра мі ў 

іх на ця пе раш ні мо мант з'яў ля юц ца Ра сія, Кі тай, Укра-

і на, Поль шча і Літ ва. Вар та ад зна чыць, што ў гэ тым 

го дзе пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі толь кі за паў го да 

скла лі 44 мільёны до ла раў пры за дан ні ў 19 мільёнаў 

у год. Сё ле та наш рэ гі ён ушчыль ную на блі зіў ся да 

поў на га са ма фі нан са ван ня, а з 2019 го да Пу ха віц кі 

ра ён пе ра ста не быць да та цый ным.

Ак тыў на раз ві ва ец ца дроб ны і ся рэд ні біз нэс. У бя-

гу чым го дзе за рэ гіст ра ва на 117 ін ды ві ду аль ных прад-

пры маль ні каў, у мі ну лым го дзе за ана ла гіч ны пе ры яд 

гэ ты па каз чык склаў 98. У бюд жэт ад прад пры маль-

ніц ка га сек та ра ўжо па сту пі ла 23,5 міль ё на руб лёў. 

Ле тась за та кі ж пе ры яд ра ён ны бюд жэт атры маў 

13,5 міль ё на руб лёў.

Нас ці ка вяць ін вес та ры, якія хо чуць пра ца ваць у 

Пу ха віц кім ра ё не, у якіх ёсць перс пек тыў ная ідэя для 

вы твор час ці. Спа дзя ём ся, што дзя ку ю чы но вым прад-

пры ем ствам бу дуць ар га ні за ва ныя но выя пра цоў ныя 

мес цы з доб рай за ра бот най пла тай.

— Ка жуць, у вас раз ві ва ец ца та кі но вы кі ру нак 

у ме ды цы не, як плат ныя па слу гі для за меж ні каў?

— У ра ён на га ме дабс лу гоў ван ня ёсць аль тэр на-

тыў ныя кры ні цы да хо даў. Ця пер трэ ба прос та ўмець 

іх узяць. Так, боль шасць за меж ні каў ма юць ме ды-

цын скую стра хоў ку. Аказ ва ю чы ме ды цын скую да-

па мо гу за меж ным гра ма дзя нам, мы атрым лі ва ем 

ад стра ха вых кам па ній гра шо выя срод кі. За кошт 

су пра цоў ніц тва з гэ ты мі стра ха вы мі кам па ні я мі за 

сем мі ну лых ме ся цаў у бюд жэт ра ё на па сту пі ла ўжо 

больш за 7,5 ты ся чы до ла раў.

Так са ма дзя ку ю чы па спя хо вай пра цы ў нас ёсць 

маг чы масць на кі роў ваць рэ сур сы на раз віц цё са цы-

яль най сфе ры — мы кла по цім ся пра аду ка цыю, ме ды-

цы ну і жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку. У Пу ха віц-

кім ра ё не пра цуе 54 на ву чаль ныя ўста но вы, у тым лі ку 

24 шко лы і 18 дзі ця чых са доў. Пры чым ад мі ніст ра цыя 

ра ё на дбае не толь кі пра інф ра струк ту ру ўста ноў аду-

ка цыі, але і пра атры ман не якас ных ве даў.

Не менш знач нае і пы тан не ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гі на сель ніц тву Пу ха віц ка га ра ё на. У ра ё не 

пра цуе 40 уста ноў ме ды цын скай да па мо гі. Ад нак 

цэнт раль ным мес цам ака зан ня мед да па мо гі з'яў ля ец-

ца ме на ві та ра ён ная баль ні ца, дзе не ўза ба ве за вяр-

ша ец ца рэ кан струк цыя пя ці па вяр хо ва га кор пу са. Тут 

раз ме шча на шэсць ад дзя лен няў на 226 баль ніч ных 

мес цаў.

— Рас ка жы це пра перс пек ты вы ту рыз му 

ў рэгіё не.

— Най больш ці ка вы мі для ту рыс таў, зра зу ме ла, 

бу дуць два буй ныя комп лек сы — «Ду дут кі» і «Ду кор скі 

ма ён так». Але ёсць і ін шыя аб' ек ты, якія мо гуць пры-

цяг нуць ту рыс таў і эк скур сан таў. У Мар' і най Гор цы, 

на прык лад, за ха ва ла ся ся дзі ба мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў Ра сіі Льва Ма ка ва. Яна па бу да ва на ў дру гой 

па ло ве XІX ста год дзя і лі чыц ца пом ні кам эк лек тыч най 

ар хі тэк ту ры. У па чат ку XX ста год дзя ў гэ тым бу дын ку 

раз мя шчаў ся Дом твор час ці пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Тут 

не ка то ры час пра ца ва лі кла сі кі бе ла рус кай лі та ра ту-

ры Ян ка Ку па ла і Якуб Ко лас. У ра ё не 25 аг ра ся дзіб, 

якія за мі ну лы год пры ня лі больш за 14 ты сяч гас цей. 

Сён ня ідзе ак тыў ная ра бо та па ства рэн ні клас та ра і 

кан цэп цыі па раз віц ці ту рыз му.

Сяр гей КУР КАЧ



Афі цый ны ві зіт кі раў ні ка 

бе ла рус кай дзяр жа вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

ва Уз бе кі стан за вяр шыў ся. 

У аэ ра порт Прэ зі дэнт 

пры быў з рэ зі дэн цыі 

ўзбек ска га лі да ра «Кай нар сай». 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

стаў пер шым за меж ным 

кі раў ні ком дзяр жа вы, які на ве даў 

аса біс тую рэ зі дэн цыю Шаў ка та 

Мір зі ё е ва. Там прэ зі дэн ты 

пра цяг ну лі пе ра мо вы 

ў не фар маль ных аб ста ві нах, 

а пас ля — за ра бо чым 

сня дан кам, дзе яны аб мень ва лі ся 

мер ка ван ня мі больш 

за тры га дзі ны.

Днём ра ней Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Шаў кат Мір зі ё еў пра вя лі пе ра мо вы, па 

вы ні ках якіх бы ло пад пі са на 16 да ку-

мен таў. У той жа дзень кі раў ні кі дзвюх 

дзяр жаў ад кры лі вы стаў ку бе ла рус кіх 

вы твор цаў Made іn Belarus. Экс па зі цыя 

рас каз вае пра раз віц цё та кіх га лін, як 

ма шы на бу даў ніц тва, транс парт, хі мія і 

наф та хі мія, бу даў ніц тва, сель ская гас па-

дар ка, ахо ва зда роўя, на ву ка, аду ка цыя, 

спорт і ін шае. На вы стаў цы прэ зі дэн ты 

аб мер ка ва лі з біз нес ме на мі маг чы мыя 

су мес ныя пра ек ты і да лі ад каз ным асо-

бам да ру чэн ні іх пра пра ца ваць. У пры-

ват нас ці, раз мо ва іш ла пра па стаў ку 

пра дук цыі, ар га ні за цыю збо рач ных і 

пе ра пра цоў чых вы твор час цяў, ства-

рэн не ла гіс тыч ных цэнт раў. Так са ма 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Шаў кат Мір зі ё еў 

на ве да лі цы ры мо нію ад крыц ця но ва га 

вы твор ча га кор пу са бе ла рус ка-ўзбек-

ска га прад пры ем ства «Амка дор-Аг ра-

тэх маш».

Па вод ле Бел ТА.

ЭФЕК ТЫЎ НЫ ВІ ЗІТ
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