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Аў стрыя вы бра ла са ма га ма ла до га 
лі да ра кра і ны ў све це

Па вод ле па пя рэд ніх вы-
ні каў пад лі ку га ла соў, на 
пар ла менц кіх вы ба рах у Аў-
стрыі лі дзі руе кан сер ва тыў на 
на стро е ная «На род ная пар-
тыя» (НП), якую ўзна чаль вае 
31-га до вы Се бас ты ян Курц. 
Ка лі пе ра мо га НП афі цый на 
па цвер дзіц ца, у Аў стрыі з'я віц ца са мы ма ла ды ў све це 
лі дар кра і ны. Да вы ба раў Курц быў са мым ма ла дым у 
Еў ро пе мі ніст рам за меж ных спраў. Ён быў пры зна ча ны 
на гэ тую па са ду ва ўзрос це 27 га доў. Як па ве дам ля ец ца, 
«На род ная пар тыя», курс якой у апош ні час пры кмет на 
ссу нуў ся на пра ва, атры ма ла больш чым 31% га ла соў.

Мад рыд лі чыць не ле гі тым ным 
ад каз кі раў ні ка Ка та ло ніі

Афі цый ны Мад рыд на зваў «не ле гі тым ным» ліст Кар-
ле са Пуч дэ мо на, у якім той не даў ад ка зу на пы тан не, 
ці збі ра ец ца Ка та ло нія аб вяс ціць не за леж насць, але 
пра па на ваў рас па чаць дыя лог. «У спа да ра Пуч дэ мо-
на ёсць маг чы масць вы пра віць сі ту а цыю, вяр нуц ца да 

за кон на сці і сфар му ля ваць сваю па зі цыю там, дзе ў 

на шай кра і не гэ та заў сё ды ад бы ва ец ца, а ме на ві та — у 

Кан грэ се дэ пу та таў», — за ўва жы ла на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Іс па ніі Са рая Са энс дэ Сан та ма рыя. Пуч дэ мо-

ну быў па стаў ле ны но вы ўльты ма тум — ад мо віц ца ад 

аб вя шчэн ня не за леж нас ці да чац вяр га. Прэм' ер-мі ністр 

Іс па ніі Ма ры я на Ра хой ра ней па пя рэ дзіў, што ў вы пад-

ку, ка лі не бу дзе ад ка зу ў па ня дзе лак, Мад рыд га то вы 

за дзей ні чаць 155-ы ар ты кул Кан сты ту цыі Іс па ніі, які 

да зва ляе аб ме жа ваць пра вы рэ гі ё на на са ма кі ра ван-

не — пры не аб ход нас ці сі лаю.

Коль касць ах вяр вы бу ху ў ста лі цы 
Са ма лі пе ра вы сі ла 300 ча ла век

У вы ні ку вы бу ху ў ста лі цы Са ма лі Ма га дзі ша за гі ну лі 

больш чым 300 ча ла век. Пра гэ та за явіў мі ністр ін фар-

ма цыі Аб дзі рах ман Асман. Ула ды не вы клю ча юць, што 

коль касць ах вяр мо жа вы рас ці па ме ры та го, як вы ра-

та валь ныя служ бы бу дуць раз бі раць за ва лы на мес цы 

вы бу ху. Як вя до ма, у мі ну лую су бо ту ка ля га тэ ля Safarі ў 

Ма га дзі ша быў па да рва ны на чы не ны ўзрыўчаткай гру за-
вы аў та ма біль. Па вод ле да ных ула даў, тэ ракт здзейснілі 
ба е ві кі звя за най з «Іс лам скай дзяр жа вай» гру поў кі 
«Аш-Ша баб». У кра і не аб' яў ле на трох дзён ная жа ло ба 
па за гі ну лых.

Гра мад стваГра мад ства  

З дум кай аб пар тыі
На па ся джэн ні Рэс пуб лі кан ска га са ве та Гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе лая Русь» бы ло за яў ле на пра не аб ход насць 
ства рэн ня іні цы я тыў най гру пы па раз гля дзе пы тан няў аб 
пе ра хо дзе на пар тый ную сіс тэ му. 

Удзель ні кі па ся джэн ня азна ё мі лі ся са спра ва зда чай Рэс пуб-
лі кан ска га са ве та аб ра бо це, якую здзейс ні ла ар га ні за цыя за 
пяць га доў. Асоб на бы ла ага во ра на но вая рэ дак цыя Ста ту та 
і Пра гра мы аб' яд нан ня.

За вяр шаль ная част ка су стрэ чы бы ла пры све ча на пла нам пад-
рых тоў кі і ўдзе лу ар га ні за цый ных струк тур у вы бар чай кам па ніі 
па вы ба рах дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў двац цаць 
вось ма га склі кан ня.

Як ад зна чыў стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб'-
яд нан ня Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ, «Бе лая Русь» возь ме ўдзел 
ва ўсіх эта пах вы бар чай кам па ніі. Акра мя та го, што ар га ні за цыя 
пад тры мае сва іх чле наў, якія хо чуць стаць дэ пу та та мі, аб' яд нан-
не вы лу чыць улас ных прад стаў ні коў у вы бар чыя ка мі сіі. Чле на мі 
«Бе лай Ру сі» бу дзе ар га ні за ва на на зі ран не за хо дам вы ба раў, а 
так са ма рэа лі за ва на ін фар ма цый ная ра бо та, мэ та якой — рас-
ка заць пра функ цыі мяс цо вых Са ве таў, пра іх ро лю ў гра мад скім 
жыц ці Бе ла ру сі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by



Су стрэ чы з прад стаў ні ка мі СМІ рэ гі ё-
 на пра хо дзяць раз на квар тал. Чар-
 го вая прэс-кан фе рэн цыя ад бы ла ся 
ў На ва груд ку. Ста ра жыт ны го рад 
быў пер шай ста лі цай ВКЛ, а за раз 
Мі ніс тэр ства куль ту ры аб' яві ла цэнтр 
го ра да зо най, якая ахоў ва ец ца дзяр-
жа вай. Эка но мі ка ра ё на цес на звя за-
на з раз віц цём ту рыз му, але не толь-
кі. Ра ён — лі дар па аль тэр на тыў най 
энер ге ты цы ў воб лас ці. Тут ак тыў на 
раз ві ва ец ца «зя лё ная» энер ге ты ка, 
ство ра ны са мы буй ны ў рэс пуб лі цы 
вет ра парк. Пра мыс ло вы па тэн цы-
ял так са ма знач ны і скла дае 4%, а 

сель ска гас па дар чы — 6% Гро дзен-

скай воб лас ці, ад зна чыў Ула дзі мір 

Краў цоў.

Кі тай скі ры нак і «Еў ра рэ гі ё н»
Што да ты чыц ца ра бо ты Гро дзен шчы ны 

ў цэ лым, эка на міч ны рост па каз ва юць усе 

га лоў ныя сфе ры, ёсць пад ста вы лі чыць, 

што за дзевяць ме ся цаў усе пра гноз ныя па-

каз чы кі бу дуць вы ка на ны. На 114% вы рас лі 

ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал у па раў на нні 

з та кім жа пе ры я дам мі ну ла га го да. Па спя-

хо вы вы нік на зі ра ец ца ў знеш не эка на міч-

най дзей нас ці. Больш чым на 20% вы рас 

экс парт та ва раў, амаль на 40 — экс парт 

па слуг. На дум ку гу бер на та ра, ёсць доб рыя 

перс пек ты вы па вы ха дзе на кі тай скі ры нак. 

«Пра рыў» пла ну ец ца за бяс пе чыць пра дук-

цы яй дзі ця ча га хар ча ван ня.

Пра цяг ва ец ца ра бо та з кі тай скай пра-

він цы яй Гань су. У най блі жэй шы час кі-

тай скія ін вес та ры пры сту пяць да рэ кан-

струк цыі гас ці ні цы «Грод на». У Дзят ла ве 

кі тай скія парт нё ры ку пі лі аб' ект для ар га ні-

за цыі дрэ ва ап ра цоў кі. Так са ма пла ну ец ца 

па бу да ваць у Грод не ла гіс тыч ны цэнтр, які 

звя жа еў ра пей скія і азі яц кія чы гу нач ныя 

марш ру ты. Рас пра цоў ва ец ца пы тан не вы-

ка ры стан ня кі тай ска га крэ ды ту на бу даў-

ніц тва но ва га комп лек су «Грод на Азот» і 

хол дын га «Грод на мя са малп рам».

Жур на ліс ты па ці ка ві лі ся вы ні ка мі са-

ма га буй но га эка на міч на га фо ру му і кір-

ма шу «Еў ра рэ гі ён «Нё ман», які прай шоў 

у ве рас ні ў Грод не.

Ула дзі мір Краў цоў ад зна чыў, што гэ-

та доб рая пля цоў ка для но вых дзе ла вых 

кан так таў і іх трэ ба раз ві ваць. На апош-

нім «Еў ра рэ гі ё не» за клю ча ны шэ раг да-

га во раў і па гад нен няў. З'я ві лі ся ці ка выя 

для рэ гі ё на парт нё ры з Азер бай джа на, 

упер шы ню су стрэ лі ся і знай шлі агуль-

ныя кі рун кі дзей нас ці з ру мы на мі. Ня ма-

ла кант рак таў пад пі са на з тра ды цый ны мі 

парт нё ра мі — ра сі я на мі, у тым лі ку з Рэс-

пуб лі кай Ко мі. Прад пры ем ства мі «Грод-

на мя са малп ра ма» за клю ча ны кант рак ты

на па стаў ку пра дук цыі ў 2018 го дзе на 
1,8 мільёна до ла раў. Знай шлі парт нё раў 
і ёсць да га во ры на про даж та ва раў 
у пры ват ных гро дзен скіх фір маў. На бір жы 
дзе ла вых кан так таў бы ло прад стаў ле на 
80 іна ва цый ных рас пра цо вак.

«Шляхам Ты зен гаў за»
На прэс-кан фе рэн цыі бы ло агу ча на пы-

тан не аб удзе ле Гро дзен шчы ны ў транс-
гра ніч ных пра ек тах «Поль ша — Бе ла русь — 
Укра і на» і «Лат вія — Літ ва — Бе ла русь», 
якія з'яў ля юц ца важ ным ін стру мен там у 
пры цяг нен ні ін вес ты цый ва ўсіх сфе рах.

Як вя до ма, за раз ідзе ад бор пра ек таў, 
і шан цы ў гро дзен цаў вы со кія, пад крэс ліў 
кі раў нік абл вы кан ка ма. Уся го сфар мі ра-
ва на 200 пра ек таў па роз ных кры тэ ры ях 
з лі тоў скі мі і поль скі мі парт нё ра мі. Па ло ва 
з іх прай шлі ў дру гі тур, а не ка то рыя ўжо 
за цвер джа ны. Ся род іх — пра ект «Шлях
Ты зен гаў за», на які вы дзя ля ец ца 
1,3 мільёна еў ра. На гэ тыя срод кі бу дзе 
ство ра ны му зей у бу дын ку ча соў вя до ма га 
гро дзен ска га ста ро́с ты Ан то нія Ты зен гаў-
за. Ра бо ты пач нуц ца ў на ступ ным го дзе.

Дру гі пра ект пра ду гледж вае бу даў ніц-
тва рэ гі я наль ных цэнт раў па да сле да ван ні 
і за ха ван ні пом ні каў. У яго рам ках у цэнт-
ры го ра да бу дзе ство ра ны Цэнтр ра мёст-
ваў. Кошт пра ек та — 600 тысяч еў ра.

У рам ках пра гра мы мяр ку ец ца па бу да-
ваць ста ды ён у Шчу чы не. Гэ та бу дзе тэ ры-
то рыя як для спар тыў ных, так і для куль тур-
ных ме ра пры ем стваў, дзе бу дзе па бу да ва на 
сцэ на, за куп ле на не аб ход нае аб ста ля ван не. 
У раз рад па спя хо вых увай шлі і ка ля дзя сят-
ка транс парт ных пра ек таў на пры гра ніч ных 
тэ ры то ры ях, што асаб лі ва важ на для ту рыс-
тыч най пры ваб нас ці рэ гі ё на.

Пра «здароўе» вёскі
Жур на ліс ты ці ка ві лі ся, як бу дзе вес ці ся 

фі нан са вае азда раў лен не сель ска гас па-
дар чых прад пры ем стваў, якія зна хо дзяц ца 
ў ста дыі банк руц тва. Гу бер на тар пад крэс-
ліў, што іс нуе за ка на даў чая ба за, ме ры 
дзяр жаў най пад трым кі ад пра ца ва ны і 
вы зна ча ны з улі кам су свет най прак ты кі. 
Ёсць не каль кі ўка заў па фі нан са вым азда-
раў лен ні. За па зы ча насць не спіс ва ец ца, а 
прад пры ем ства пра хо дзіць рэ струк ту ры-
за цыю, у хо дзе якой за па зы ча насць па га-
ша ец ца па этап на, у тым лі ку з да па мо гай 
дзяр жа вы. Но вы па ды ход ан ты кры зіс на га 
кі ра ван ня бу дзе ад пра ца ва ны на сель гас-
прад пры ем стве «Мас таў чан ка».

У рэ гі ё не вы зна ча ны 52 гас па дар кі, якія 
з'яў ля юц ца не пла це жаз доль ны мі. І «ля-
чыць» іх бу дуць па-роз на му, рас тлу ма чыў 
Ула дзі мір Краў цоў, у тым лі ку «хі рур гіч ны мі» 
ме та да мі. Важ на за ха ваць сель гас вы твор-
часць. Адзін з вы ха даў — про даж за меж ным 
ін вес та рам. У рэ гі ё не та кія пры кла ды ёсць.

Да зі мы га то вы
Важ ным пы тан нем, якое бы ло агу ча на 

пад час прэс-кан фе рэн цыі, гу бер на тар на-
зваў пад рых тоў ку да ацяп ляль на га се зо-
на. Як вя до ма, гро дзен цы атры ма лі цяп ло 
ў лі ку пер шых па кра і не. І гэ ты пра цэс прай-
шоў па спя хо ва. Пра ве дзе на знач ная ра бо-
та, каб за бяс пе чыць на леж нае функ цы я-
на ван не цеп ла се так. Пе ра кла дзе на ка ля 
100 кіламетраў цеп ла тра сы, гэ та ў два ра-
зы больш, чым ле тась. Пры гэ тым боль-
шую па ло ву труб за мя ні лі на су час ныя, 
ма ро за ўстой лі выя. Ство ра ны не аб ход ныя 
за па сы па лі ва. Вя дзец ца ра бо та па ма дэр-
ні за цыі ка цель няў. Ста іць за да ча пе ра хо ду 
на но выя тэх на ло гіі, што зні жае рас хо ды. 
Так, у На ва груд ку пла ну ец ца пры цяг нуць 
срод кі Еў ра са ю за для пе ра во да ка цель най 
на шчэп кі. У воб лас ці пад рых та ва ны 34 
аў та ном ныя кры ні цы цяп ла для вы ка ры-
стан ня ў вы пад ку ава рый ных сі ту а цый.

«Бяз ві з» і Еў рагуль ні
Гэ та пы тан не не за ста ло ся па-за ме жа мі 

прэс-кан фе рэн цыі. Пад лі ча на, што амаль 
за год дзе ян ня бяз ві за вай зо ны на тэ ры то-
рыі Грод на і част кі Гро дзен ска га ра ё на тут 
па бы ва ла больш за 40 тысяч бяз ві за вых 
ту рыс таў, у асноў ным су се дзяў — лі тоў цаў і 
па ля каў. Да 1 сту дзе ня не аб ход на пры няць 
ра шэн не аб яго да лей шым лё се.

Гу бер на тар па ве да міў, што мяс цо выя 
ўла ды ма юць на мер пра доў жыць дзе ян не 
ўка за і вый шлі з пра па но вай па шы рыць 
як геа гра фію зо ны, так і транс парт ны ка-
лі дор. Гэ та зна чыць да дзе ю чых аў та ма-
біль ных і ве ла сі пед ных пунк таў про пус ку 
да лу чыць чы гу нач ны вак зал і аэ ра порт, а 
ў склад бяз ві за вай зо ны ўклю чыць увесь 
Гро дзен скі ра ён. Пы тан не па він на вы ра-
шыц ца да па чат ку сту дзе ня.

Вы ні кі дзе ю ча га ўка за ві да воч ныя. Ажы-
віў ся ма лы і ся рэд ні біз нес, бу ду ец ца пяць 
гас ці ніц, ад кры ва юц ца ка фэ і рэ ста ра ны, 
ства ра юц ца му зеі. А гэ та спры яе раз віц цю 
эка но мі кі, бо пад лі ча на, што ў ся рэд нім 
ту рыст тра ціць сто до ла раў у су ткі.

Жур на ліс ты па ці ка ві лі ся, як рэ гі ён 
бу дзе на во дзіць па ра дак на пя рэ дад-
ні Еў ра пей скіх гуль няў, якія ад бу дуц ца 
ў 2019 го дзе. Як вя до ма, у су вя зі з гэ тым 
ёсць да ру чэн не Прэ зі дэн та.

Асаб лі вая ўва га бу дзе звер ну та на ра-
бо ту пры да рож на га сэр ві су, ад зна чыў Ула-
дзі мір Краў цоў. У на ступ ным го дзе з'я віц ца 
не каль кі но вых аб' ек таў на рэс пуб лі кан скіх 
тра сах, у тым лі ку на ма гіст ра лі Грод на —
Мінск. Не ка то рыя АЗС бу дуць рэ кан стру я-
ва ны. Не каль кі аб' ек таў бу дуць поў нас цю 
зне се ны, а на іх мес цы па бу да ва ны но выя, 
су час ныя, з вя лі кім асар ты мен там па слуг. 
Так са ма на тра се М6, якая за раз ак тыў на 
ра ман ту ец ца, бу дзе ад ноў ле на шэсць бы-
лых і па бу да ва на пяць но вых пля цо вак для 
ад па чын ку. Вы дзе ле ны ўчаст кі для раз мя-
шчэн ня ін вес та ра мі пры да рож ных ка фэ.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by
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АЦЯП ЛЯЛЬ НЫ СЕ ЗОН І ІНШАЕ 
Кіраўнік Гро дзен скай воб лас ці Ула дзі мір Краў цоў ад ка заў на пы тан ні жур на ліс таў

ПРА ВЕ РАК 
СТА НЕ МЕНШ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 

Указ №376 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні кант-

роль най (на гляд най) дзей нас ці».

Да ку мент вы да дзе ны ў мэ тах мі ні мі за цыі ўмя-

шан ня кант ра лё раў у гас па дар чую дзей насць суб'-

ек таў прад пры маль ніц тва, па ве дам ляе прэс-служ-

ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Пра ду гледж ва ец ца зру шэн не ак цэн ту ў дзей-

нас ці кант ра лё раў на пра фі лак тыч ную ра бо ту, па-

шы рэн не пры мя нен ня за мест пра ве рак ме ра пры-

ем стваў тэх ніч на га (тэх на ла гіч на га, пра ве рач на га) 

ха рак та ру, па вы ні ках якіх ме ры ад каз нас ці пры мя-

няц ца не бу дуць, ка лі суб' ект лік ві дуе вы яў ле ныя 

па ру шэн ні.

У да ку мен це за кла дзе ны ады ход ад сіс тэ мы пла-

на вых пра ве рак, у рам ках якой на ве даць суб' ект 

гас па да ран ня мож на на ват пры ад сут нас ці па ру-

шэн няў з яго бо ку або без ін шых важ кіх пры чын. 

За мест пла на вых пра па ну ец ца ажыц цяў ляць вы-

ба рач ныя пра вер кі, пра вя дзен не якіх у да чы нен ні 

да прад пры ем ства маг чы ма толь кі пры на яў нас ці 

комп лек су пад стаў. На прык лад, вы яў лен не не ад на-

ра зо вых па ру шэн няў, вы ні кі ана лі зу чэк-ліс та.

Ска ра ча юц ца пад ста вы для пры зна чэн ня па-

за пла на вых пра ве рак. Пры гэ тым у хо дзе па за-

пла на вай пра вер кі пад ля га юць вы ву чэн ню толь кі 

вы яў ле ныя ў да чы нен ні да кан крэт ных суб' ек таў 

фак ты і аб ста ві ны, якія па слу жы лі пры чы най для 

пры зна чэн ня да дзе най па за пла на вай пра вер кі.

Вы клю ча ец ца маг чы масць да ваць да ру чэн ні 

на пра вя дзен не пра вер кі па ма тэ ры я лах пра ва-

ахоў ных ор га наў, якія зна хо дзяц ца ў вы твор час ці. 

Пра вер кі бу дуць пра во дзіц ца толь кі па за ве дзе най 

кры мі наль най спра ве.

Так са ма вы клю ча ец ца маг чы масць вы ня сен ня 

кант ра лё рам прад пі сан ня аб пры пы нен ні дзей нас-

ці пра ве ра на га суб' ек та, яго цэ хаў, аб ста ля ван ня, 

вы твор час ці. Пры пы няць сваю дзей насць ці не, 

бу дзе вы ра шаць вы ключ на кі раў нік прад пры ем-

ства на пад ста ве рэ ка мен да цый пра вя ра ю чых. Але 

пры гэ тым за свае дзе ян ні, звя за ныя з лік ві да цы яй 

вы яў ле ных па ру шэн няў, кі раў нік бу дзе нес ці ўсю 

паў на ту ад каз нас ці (аж да кры мі наль най).

Уста наў лі ва ец ца ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 

кант ра лё раў за здзяйс нен не гру бых па ру шэн няў 

пры пра вя дзен ні пра ве рак (не ўня сен не за пі су аб 

пра вя дзен ні пра вер кі ў кні гу ўлі ку пра ве рак, ад сут-

насць пад стаў для пра вя дзен ня пра вер кі і ін шае). За 

здзяйс нен не па доб ных дзе ян няў пра ду гледж ва ец ца 

на кла дан не на служ бо вую асо бу кант ра лю ю ча га (на-

гляд на га) ор га на штра фу да 30 ба за вых ве лі чынь.

Пры Ка мі тэ це дзяр жаў на га кант ро лю пра ду-

гледж ва ец ца ства рэн не Між ве да мас на га са ве та 

па кант роль най (на гляд най) дзей нас ці, асноў най 

за да чай яко га бу дзе ана ліз ста ну кант роль най (на-

гляд най) дзей нас ці ў кра і не. Пры вы яў лен ні не га-

тыў ных тэн дэн цый у пра цы кант ра лю ю чых ор га наў 

Між ве да мас ны са вет бу дзе ўпаў на ва жа ны вы но сіць 

рэ ка мен да цыі аб лік ві да цыі па ру шэн няў. У вы пад ку, 

ка лі гэ тыя рэ ка мен да цыі не бу дуць вы ка на ны кант-

ра лю ю чы мі ор га на мі, ад па вед ная ін фар ма цыя бу дзе 

да во дзіц ца да ве да ма ўра да і кі раў ні ка дзяр жа вы.

Рэ фар му ец ца сіс тэ ма ве да мас на га кант ро лю з 

пе ра ары ен та цы яй да дзе ных служ баў на пра вя дзен-

не ана лі зу (аў ды ту) і пры няц це мер па па вы шэн ні 

эфек тыў нас ці дзей нас ці прад пры ем ства. Па сут нас-

ці, гэ тыя служ бы ста нуць для дзяр жаў ных ор га наў, 

уклю ча ю чы вы кан ка мы, ін стру мен та мі рэа лі за цыі 

паў на моц тваў улас ні ка для за бес пя чэн ня эфек тыў-

нас ці ра бо ты пад на ча ле ных ар га ні за цый.

Бу дзе так са ма ап ты мі за ва ны пе ра лік кант ра-

лю ю чых (на гляд ных) ор га наў і сфер іх дзей нас ці, 

у вы ні ку якой паў на моц твы на пра вя дзен не пра-

ве рак стра цяць трэць кант ра лё раў, а коль касць 

сфер кант роль най (на гляд най) дзей нас ці ска ро-

ціц ца амаль удвая.
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