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Я зноў вы бі раю «Звяз ду»:Я зноў вы бі раю «Звяз ду»:  

Без за ліш няй пуб ліч най 
ры то ры кі

Эла ЯКУ БОЎ СКАЯ, на стаў нік фі зі кі жо дзін скай гім на зіі 
№1, на стаў нік-ме та дыст:

Са «Звяз дой» я зна ё мая ўжо 
мно га га доў, і ха чу ад зна чыць, што 
яна заў сё ды для мя не ці ка вая і ак-
ту аль ная! Па-пер шае, усе па дзеі, 
што ад бы ва юц ца ў на шай кра і не, 
аба вяз ко ва зна хо дзяць ад люст-
ра ван не на яе ста рон ках, пры чым 
на бе ла рус кай мо ве, што для мя не 
над звы чай важ на.

Па-дру гое, у на шай сям'і два 
педагогі (я і муж), і мы як лю дзі, што 
пра цу юць у шко ле, вель мі лю бім чы-
таць пра сва іх ка лег, да вед вац ца 
пра іх дум кі па тых ці ін шых ак ту аль-
ных пы тан нях, якія сён ня ва ўсіх на 
слы ху: ад па ды хо даў да ацэнь ван ня 

да сяг нен няў вуч няў — да атэс та цыі пе да го гаў. І, што нам ім па нуе, 
«Звяз да» не спра буе штось ці за ву а лі ра ваць, а на зы вае рэ чы сва і-
мі ім ёна мі, ка лі ёсць праб ле ма — зна чыць, яе трэ ба аб мяр коў ваць, 
на ват ка лі па зі цыя пе да го гаў і не су па дае з афі цый най.

Не каль кі га доў та му я бы ла дэ ле га там ІІІ з'ез да на стаў ні каў 
СНД, які пра хо дзіў у Мін ску. Усіх удзель ні каў з'е зду за ча пі ла 
вы ступ лен не мі ніст ра аду ка цыі і на ву кі Ар ме ніі Ар мэ на Аша-
ця на, па мя таю, што за ла яму доў га апла дзі ра ва ла. Але ад на 
спра ва — па слу хаць, а ін шая — паў та рыць па чу тае. Па ча лі з 
ка ле га мі шу каць ар ты ку лы са з'ез да ў СМІ, і вы свет лі ла ся, што 
толь кі «Звяз да» пра цы та ва ла яго да слоў на: «На стаў нік не з'яў-
ля ец ца ге ро ем дня, па-мой му, ні ў ад ной з бы лых пост са вец кіх 
рэс пуб лік. Ства ра ец ца ўра жан не, што ў на шых кра і нах аду ка цыя 
пе ра тва ры ла ся ў «свя шчэн ную ка ро ву», на якую зрэд ку мо ляц-
ца, дрэн на яе кор мяць, але кож ны імк нец ца на да іць па бо лей. 
Іс нуе без дань па між дэк ла ра ва най каш тоў нас цю аду ка цыі і стаў-
лен нем да яе з бо ку гра мад ства і ўра да. Для ўра да аду ка цыя — 
ад на з важ ных са цы яль ных сфер, дзе трэ ба ра біць па пу лісц кія 
за явы і пад крэс лі ваць яе важ насць для раз віц ця дзяр жа вы. Як 
пра ві ла, не да хоп фі нан са ван ня кам пен су ец ца праз мер най пуб-
ліч най ры то ры кай». Мы з ка ле га мі гэ тыя вель мі трап ныя сло вы 
за на та ва лі і па ста ян на да іх звяр та ем ся.

Уво гу ле, са мыя апе ра тыў ныя рэ парт ажы з важ ных пе да га гіч ных 
фо ру маў, апош нія звест кі пад час ус туп най кам па ніі, аб мер ка ван не 
за ко на пра ек таў я шу каю ме на ві та на ста рон ках ма ёй «Звяз ды».

За пі са ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nikalaeva@zviazda.by



У Ма гі лёў скай воб лас ці згу бі-

лі ся чац вё ра, а ў Ві цеб скай — 

ад ра зу дзя вя це ра грыб ні коў, 

па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве па 

над звы чай ных сі ту а цы ях.

У Ма гі лёў скай воб лас ці ў 16.40 
па сту пі ла па ве дам лен не аб пра-
паў шай у ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі 
Віш нёў ка 54-га до вай жан чы не. А ў 
19.30 прый шлі ана ла гіч ныя звест кі 
пра трох грыб ні коў, якія згу бі лі ся ў 
ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі Бор кі-1. 
У по шу ка вых ра бо тах бы лі за дзей-

ні ча ныя су пра цоў ні кі мі лі цыі і ра-
бот ні кі МНС. У 17.30 ра та валь ні кі 
знай шлі жан чы ну, а ў 21.30 — трох 
ін шых грыб ні коў.

Больш за ўсё за блу каў шых 
бы ло ў Ві цеб скай воб лас ці. У 
17.00 ра та валь ні кам па ве да мі лі 
пра двух гра ма дзян, якія пра па лі 
ў ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі Ка бі-
шча Га ра доц ка га ра ё на. Су вязь 
з 65-га до вым муж чы нам і з яго 
54-га до вай жон кай пад трым лі ва-
ла ся па тэ ле фо не. У 21.30 яны бы-
лі зной дзе ныя.

У 19.40 ар шан скім ра та валь ні-
кам ста ла вя до ма пра дзвюх жан-
чын і муж чы ну, якія знік лі ў ле се 
ка ля вёс кі Све та чоў ка. На по шу кі 
вы еха лі ра та валь ні кі і су пра цоў ні кі 
РА УС. У 20.57 грыб ні кі вый шлі на 
гу ка вую сі рэ ну і свет ла выя сіг на лы 
ра бот ні каў МНС.

Да цем ры блу ка лі грыб ні кі ў Дуб-
ро вен скім ра ё не. У 20.27 па сту пі ла 
па ве дам лен не пра знік лых ка ля вёс-
кі Кі ра ё ва трох пен сі я не рак. А ў 21.20 
ана ла гіч ная ін фар ма цыя прый шла з 
вёс кі Ан ці пен кі, у ле се ка ля якой за-

блу каў 70-га до вы муж чы на. У 22.02 
тры жан чы ны вый шлі з ле су на сі рэ-
ну ра та валь ні каў, а ў 22.17 на свят ло 
і гук аў та цыс тэр ны — знік лы муж чы-
на. Ва ўсіх вы пад ках да па мо га ме-
ды каў грыб ні кам не спат рэ бі ла ся.

Акра мя та го, на Ма гі лёў шчы-
не пра цяг ва юц ца по шу кі мін чан кі 
1963 го да на ра джэн ня і 53-га до-
ва га муж чы ны, які сы шоў у лес у 
гры бы на Ві цеб шчы не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by



Бе ла русь за ці каў ле на 
ў кан струк тыў ным 
дыя ло гу з між на род най 
біз нес-су поль нас цю, 
за явіў прэм' ер-мі ністр 
Анд рэй КА БЯ КОЎ 
на су стрэ чы з ак ты вам 
Між на род на га кан грэ са 
пра мыс лоў цаў 
і прад пры маль ні каў.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, 
ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, унут ра-
ныя і знеш нія праб ле мы, у Бе ла ру сі 
за бяс печ ва ец ца мак ра эка на міч ная 
зба лан са ва насць, устой лі васць на фі-
нан са вым і ва лют ным рын ках. Знач на 
па леп шы ла ся сі ту а цыя на крэ дыт на-
дэ па зіт ным рын ку. Стаў кі па крэ ды-
тах для рэ аль на га сек та ра эка но мі кі 
іс тот на зні жа ны. Ста біль ны ва лют ны і 
цэ на вы фон да лі маг чы масць толь кі ў 
2017 го дзе на 8,2% зні зіць ца ну за па-
зы ча нас ці для рэ аль на га сек та ра.

За бяс печ ва ец ца знеш не ганд лё-
вы ба ланс. Саль да ганд лю та ва ра-
мі і па слу га мі за сту дзень — лі пень 
сё ле та скла ла ся ста ноў чым для 
Бе ла ру сі ў па ме ры 490 млн до ла-
раў. Зні жэн не ўплы ву ма не тар ных 

фак та раў да зво лі ла вый сці на мі ні-
маль ны за апош няе дзе ся ці год дзе 
пры рост ін фля цыі. Па ляп ша юц ца і 
агуль ныя фі нан са выя па каз чы кі ра-
бо ты эка но мі кі. Ра зам з тым ёсць і 
праб ле мы, якія па этап на вы ра ша-
юц ца, кан ста та ваў кі раў нік ура да. 
Як і лю бая ін шая кра і на, Бе ла русь 
за ці каў ле на ў су пра цоў ніц тве з між-
на род ны мі кар па ра цы я мі.

«Ва ўмо вах ве лі зар най кан ку рэн-
цыі, а лепш ска заць — жорст кай 
ба раць бы за ін вес ты цыі і тэх на ло-
гіі, Бе ла русь па ста ян на пра цуе над 
па ляп шэн нем ін вест клі ма ту і ўмоў 
для ства рэн ня і функ цы я на ван ня 
вы твор час цяў. У нас дзей ні чае пра-
су ну тае ін вес ты цый нае за ка на даў-
ства з роз ны мі прэ фе рэн цый ны мі 
рэ жы ма мі», — звяр нуў ува гу прэм'-
ер-мі ністр. Гэ та ства рае эка на міч-
ныя пе рад умо вы для пры цяг нен ня 
ін вес та раў і раз мя шчэн ня імі свай го 
біз не су, асаб лі ва ў ма лых і ся рэд-
ніх га ра дах і сель скай мяс цо вас ці, 
у сва бод ных эка на міч ных зо нах, 
Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль-
ным пар ку «Вя лі кі ка мень», Пар ку 
вы со кіх тэх на ло гій. Ін дуст ры яль ны 

парк «Вя лі кі ка мень» ары ен та ва ны 
на раз віц цё вы со ка тэх на ла гіч най 
пра мыс ло вас ці, ла гіс ты кі, ства рэн-
не на ву ка ё міс тых вы твор час цяў. 
Парк вы со кіх тэх на ло гій з'яў ля ец ца 
ад ным з най буй ней шых ІT-клас та-
раў у Цэнт раль най і Ус ход няй Еў-
ро пе.

Анд рэй Ка бя коў ад зна чыў, што 
кам па ніі-рэ зі дэн ты вы зва ля юц ца ад 
усіх кар па ра цый ных па дат каў, уклю-
ча ю чы ПДВ і па да так на пры бы так. 
У на шай кра і не функ цы я ну юць 
шэсць сва бод ных эка на міч ных зон 
са спе цы яль ным мыт ным, рэ гіст ра-
цый ным і пад атко вым рэ жы ма мі. 
«Усе пра па на ва ныя на вы бар ін-
вес та ру рэ жы мы і тэ ры то рыі ма юць 
сур' ёз ныя пад атко выя, мыт ныя і ін-
шыя прэ фе рэн цыі пры га ран та ва най 
дзяр жа вай аба ро не ін вес ты цый», — 
пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. Анд рэй 
Ка бя коў так са ма на га даў, што ўрад 
пра цуе над ства рэн нем мак сі маль на 
спры яль ных умоў для фар мі ра ван ня 
і функ цы я на ван ня прад пры маль ніц-
ка га ася род дзя.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkach@zviazda.by



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Эка ло гія без ме жаў
Кі тай ская дэ ле га цыя на ча ле з на мес ні кам стар шы ні Ка мі сіі па за ка-

на даў чых пы тан нях Усе кі тай ска га схо ду на род ных прад стаў ні коў Сюй 
Ань бяа на вед вае на шу кра і ну. Па сло вах стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня 
і чар но быль скай ка та стро фы Тац ця ны КА НАН ЧУК, ад на з га лоў-
ных за дач дэ ле га цыі КНР — па зна ё міц ца з за ка на даў ствам Бе ла ру сі ў 
сфе ры пры ро да ахоў най тэ ма ты кі, за бес пя чэн ня ра ды я цый най бяс пе кі 
і пе ра адо лен ня на ступ стваў ава рыі на Чар но быль скай АЭС.

«Іх ці ка віць, якім чы нам удас ка наль ва ец ца эка ла гіч нае за ка на даў ства 
ў на шай кра і не. Мы так са ма пад рых та ва лі для на вед ван ня на шых ка лег 
аб' ек ты, каб па ка заць пры мя нен не за ка на даў ства на прак ты цы», — 
рас ка за ла яна. Акра мя та го, на су стрэ чы дэ ле га цыі ў До ме ўра да з 
на мес ні кам стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс ла вам Пірш ту ком 
ві цэ-спі кер пад крэс ліў, што двух ба ко выя ад но сі ны ма юць вы со кую ды-
на мі ку і шмат век тар насць. «На шы ад но сі ны з'яў ля юц ца стра тэ гіч ны мі, 
і Кі тай для нас — адзін з асноў ных парт нё раў. Вель мі шмат пра ек таў 
крэ ды ту ец ца ў роз ных га лі нах эка но мі кі. Бе ла русь мае да стат ко ва са лід-
ны во пыт парт нёр скай ра бо ты з кі тай скі мі кам па ні я мі», — рас тлу ма чыў 
Ба ляс лаў Пірш тук.

Сюй Ань бяа ў сва ім пры ві таль ным сло ве па га дзіў ся з ві цэ-спі ке рам і 
да даў, што ця пе раш ні ві зіт кі тай скай дэ ле га цыі дае маг чы масць дзвюм 
кра і нам яшчэ і аб мя няц ца во пы там, у тым лі ку за ка на даў чым, у сфе ры 
эка ло гіі і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, асаб лі ва з улі кам та го, што 
эка ла гіч ная праб ле ма до сыць вост ра ста іць пе рад Кі та ем.

Дэ ле га цыя з КНР на вед вае Бе ла русь з 14 па 17 ве рас ня. У пла-
нах гас цей на ве даць Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 
ка мень», На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цы я наль най ака дэ міі на вук 
па бія рэ сур сах, Між на род ны дзяр жаў ны эка ла гіч ны ін сты тут імя А.Д. 
Са ха ра ва і шэ раг ай чын ных прад пры ем стваў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. kryzhevіch@zvіazda.by



Вось і пад час су стрэ чы 
па моч ні ка Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі — ін спек та ра па Го-
мель скай воб лас ці Юрыя 
ШУ ЛЕЙ КІ з гра ма дзя на мі, 
якая прай шла ў Ка лін ка ві-
чах, лю дзі час та скар дзі-
лі ся не на ўла ды, а пра сі лі 
быць тра цей скім суд дзёй 
у сі ту а цы ях, якія вы ра-
шыць са мім не ўда ло ся.

Ад на сі ту а цыя: гру па лю дзей на 
ча ле са стар шы нёй ка а пе ра ты ва 
«Па рус-1» Пят ром Краў чан кам вы-
сту пае за тое, каб пус ціць аў то бус да 
са до ва га та ва рыст ва. На ват да ро гу 
і пры пы нач ны пункт для гэ та га зра-
бі лі. Ін шыя гра ма дзя не — су праць. 
Дру гая сі ту а цыя: Ры гор Дры неў-
скі па тра буе, каб быў ад кры ты рух 
па ву лі цы Чка ла ва ў Ка лін ка ві чах. 
Жы ха рам, якія на ёй жы вуць, та кая 
пра па но ва зу сім не па да ба ец ца. Хто 
больш мае ра цыю?

У кож най сі ту а цыі чы ноў нік раз бі-
ра ец ца з да па мо гай асоб, ад каз ных 
за тыя ці ін шыя пы тан ні, вы слу хоў-
вае ўсе ар гу мен ты «за» і «су праць». 
Ад ноль ка вых ра шэн няў тут быць не 
мо жа. І та му пер шае з азна ча ных 
пы тан няў прак тыч на ад ра зу вы ра-
ша ец ца на ка рысць пра ця гу аў то-
бус на га марш ру ту. Па дру гім яшчэ 
бу дзе вы ву чац ца сі ту а цыя і ў вы зна-
ча ны тэр мін рых та вац ца аб грун та-
ва ны ад каз.

Зра зу ме ла, не ка то рыя праб ле мы 
на кшталт пра вя дзен ня ка пі таль ных 
ра мон таў па тра бу юць знач на га ча-
су. Да рэ чы, чы ноў ні кі на мес цах, ка лі 
атрым лі ва юць скар гу, імк нуц ца хоць 
бы па чаць вы ра шаць праб ле му прак-
тыч на пас ля та го, як яна агу ча на за-
яў ні кам. І гэ та, лі чыць Юрый Шу лей-
ка, так са ма ста ноў чы вы нік пры ёмаў, 
якія ла дзяц ца па ўсёй кра і не:

— Ня ма пад стаў зу сім не да вя-
раць ор га нам мяс цо вай ула ды, — 
пад во дзіць вы ні кі чар го вай су стрэ чы 
з людзь мі Юрый Шу лей ка. — Мно гія 
пы тан ні мяс цо выя ўла ды імк нуц ца 
вы ра шыць не па срэд на пе рад пры-
ез дам чы ноў ні ка. Ча сам і за дзень 
да пры ез ду вы ра ша юць. Та му мож-
на ска заць, што ра бо та са зва ро та-
мі ідзе да стат ко вая. Тра ды цый ныя 
пы тан ні ёсць. Яны да ты чац ца экс-
плу а та цыі жы лых па мяш кан няў. Так-
са ма шмат пы тан няў аб пе ра дзе ле 
зя мель ных участ каў. Час та лю дзі не 
за да во ле ны ра шэн ня мі су доў і хо-
чуць да біц ца іх ад ме ны ці пе ра гля ду. 
Ад нак умя шан не ў дзей насць су доў 
су пя рэ чыць за ка на даў ству. Тым 
больш ка лі ра шэн не прай шло праз 
вы шэй шыя ін стан цыі.

Апош ні ка мен та рый да ты чыц ца зя-
мель на га пы тан ня, якое эма цы я наль-
на агу чы ла пен сі я нер ка На тал ля Ста-
ра вой та ва. Афі цый на яна са ма воль на 
за ха пі ла част ку су сед ска га ўчаст ка, 
вось толь кі сва ёй ві ны не пры знае, 
ня гле дзя чы на су до вае ра шэн не.

Уся го на пры ёме Юрыя Шу лей кі ў 
Ка лін ка ві чах па бы ва ла сем ча ла век. 
Па кож ным пы тан ні па моч нік Прэ-
зі дэн та даў тлу ма чэн ні, не ка то рыя 
ўзяў пад аса біс ты кант роль і даў рас-
па ра джэн ні ад па вед ным служ бам 
рай вы кан ка ма.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу

Фо румФо рум  

Эка на міч ныя пе рад умо вы для ін вес та раў

КАН ФЛІКТ ІН ТА РЭ САЎ
Ме на ві та з гэ тай пры чы ны час та пры хо дзяць на пры ём 

да вы со ка па стаў ле на га чы ноў ні ка лю дзі
Тым ча самТым ча сам

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг-
вае на пла на вай асно ве ажыц цяў-
ляць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян 
у рэ гі ё нах. З 18 па 22 ве рас ня 2017 
го да пры ёмы прой дуць у Брэсц-
кай, Ві цеб скай, Го мель скай, Ма гі-
лёў скай аб лас цях па на ступ ным 
гра фі ку:

18 ве рас ня з 10 да 13 га дзін у Ма-
гі лёў скім абл вы кан ка ме пры ём бу дзе 
вес ці ЛАЎ РАН КОЎ Ге надзь Мі хай ла віч, 
па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма-
гі лёў скай воб лас ці.

19 ве рас ня ў Мёр скім рай вы кан ка-
ме з 11 да 14 га дзін пры ём пра вя дзе 
ПО БАЛЬ Крыс ці на Габ ры і лаў на, пер шы 
на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен-
ня па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян і 
юры дыч ных асоб, на чаль нік упраў лен ня 
пісь мо вых і элект рон ных зва ро таў.

21 ве рас ня ў Жыт ка віц кім рай вы-
кан ка ме з 11 да 14 га дзін пры ём бу дзе 
пра во дзіць РЫ ЖАН КОЎ Мак сім Ула дзі-
мі ра віч, пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, а ў Пру жан скім 
рай вын кан ка ме з 10 да 13 га дзін бу дзе 
пра ца ваць на пры ёме на чаль нік га лоў на-
га ўпраў лен ня кад ра вай па лі ты кі КРЫ ВА-
ШЭ ЕЎ Юрый Ва сі ле віч.

22 ве рас ня па тра піць на пры ём да 
пер ша га на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Мак сі ма Ула дзі мі ра ві-
ча РЫ ЖАН КО ВА мож на бу дзе ў Пет ры-
каў скім рай вы кан ка ме з 9 да 12 га дзін, 
а МА ТЭЛЬ СКІ Анд рэй Фран ца віч, на-
чаль нік га лоў на га дзяр жаў на-пра ва во-
га ўпраў лен ня, у гэ ты ж дзень пра вя дзе 
пры ём у Глы боц кім рай вы кан ка ме з 10 
да 13 га дзін.

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ-
ле фо нах ад дзе лаў па ра бо це са зва-
ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб 
ад па вед ных вы ка наў чых ка мі тэ таў.

За су ткі 
ра та валь ні кі 

знай шлі 
13 грыб ні коў
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