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— Як доб ра кан ста та ваў на 
ві цеб скім біз нес-фо ру ме па сол 
Гер ма ніі, ва ўсім све це ідзе ба-
раць ба за ін вес та раў. На ват у 
ба га тых кра і нах. Ці ёсць у гэ-
тым пы тан ні пос пе хі на ра ён-
ным уз роў ні?

— З 2011 па 2017 год пры-
цяг ну лі за меж ных ін вес ты цый на 
су му 322 ты ся чы до ла раў. У тым 
лі ку на 172 ты ся чы — ле тась. 
План на бя гу чы год — ка ля 100 
ты сяч до ла раў.

Га лоў ны ін вес тар — фір ма 
«Міл ка на фо рэст». Кам па нія 
пе ра пра цоў вае драў ні ну (ел ка, 
хвоя, ліс тоў ні ца). Вы раб ляе пі-
ла ма тэ ры я лы: дош ку, брус, па ле-
ты... Яны экс пар ту юц ца ў Сер бію, 
Літ ву, Сла ве нію, Гер ма нію, Да-
нію, Поль шчу. За сна валь нік — 
гра ма дзя нін Сер біі. 

Дач чы ная кам па нія швей-
цар ска-ня мец ка га кан сор цы у ма 
«ТДФ Эка тэх АГ», якая прэ тэн-
дуе на ро лю вя ду ча га вы твор цы 
аль тэр на тыў най энер гіі ў СНД, — 
так са ма наш ін вес тар. У 2018-м 
дзя ку ю чы ёй пач не функ цы я на-
ваць комп лекс со неч ных ба та-
рэй. А праз год — вят рак. Больш 
за тое, па бу ду юць га тэль для 
за про ша ных «тэх на роў» вуз кай 

спе цы я лі за цыі. А ту тэй шыя зой-
муц ца да па мож ны мі ра бо та мі.

Бе ла рус кі ін вес тар на бе ра зе 
ад на го з азёр бу дуе ба зу ад па-
чын ку.

— А дзяр жаў ныя прад пры-
ем ствы па спя хо ва пра цу юць?

— Узор ным пры кла дам мож на 
на зваць Ба гу шэў скае прад пры-
ем ства «Прэ стыж». Яго спе цы-
я лі за цыя — вы твор часць швей-
ных вы ра баў. У асар ты мен це: 
па сцель ная і ста ло вая бя ліз на, 
мяш кі і ўпа ко вач ныя па ке ты, 
ра бо чае адзен не, ру ка ві цы, га-
лаў ныя ўбо ры, вы ра бы з дрэ ва. 
Ста біль ную і ня дрэн ную зар пла ту 
атрым лі вае ка ля 90 ча ла век.

Яшчэ ад на ар га ні за цыя дзяр-
жаў най фор мы ўлас нас ці зай ма-
ец ца за ку пам ма ла ка ў на сель-
ніц тва. У яе ёсць аб ста ля ван не 
для вы зна чэн ня якас ці ма ла ка, 
аў то... На што дзён ную і кар пат лі-
вую пра цу скар гаў не бы ло.

— Сяр гей Аляк санд ра віч, 
тэн дэн цыя ча су: ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў ста-
но віц ца менш. На пэў на, і ваш 
ра ён не вы клю чэн не?

— Так. На сён ня за рэ гіст ра-
ва на 215 ін ды ві ду аль ных прад-
пры маль ні каў. І больш за 90 

зай ма юц ца роз ніч ным ганд лем. 
На жаль. Бо нам ха це ла ся, каб 
бы ло больш вы твор час ці, у тым 
лі ку і па пра гра ме ім парт аза мя-
шчэн ня.

Пры ем на, ка лі ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі раз ві ва юц ца ў 
кам па ніі. У пры ват нас ці, ёсць 
фір ма, якая зай ма ец ца гру за-
пе ра воз ка мі. У 2000 го дзе яны 
ажыц цяў ля лі ся на ад ным аў то. 
На сён ня ў пры ват ным аў та пар-
ку 12 гру за ві коў. У до лі экс пар-
ту па слуг яны за бяс печ ва юць 
49%. Фу ры да стаў ля юць та ва ры 
ў Ра сію і Літ ву, Лат вію. У перс-
пек ты ве — Гер ма нія, Поль шча і 
Бал га рыя.

Мы бу дзем ра ды пад тры маць 
пры ват ную іні цы я ты ву. Плю соў у 
на ша га ра ё на ня ма ла. По бач — 
Ві цебск. Праз ра ён пра ля гае 
між на род ная тра са М1. Ёсць 
дзве вет кі чы гун кі: Ор ша—Ві-
цебск і Ор ша—Ле пель. Па тэн-
цы ял ра бо чай сі лы не ма лень кі. 
На сель ніц тва пра ца здоль на га — 
ка ля 9 ты сяч, а ўся го ў ра ё не — 
22 ты ся чы. Пры ваб насць і ў цу-
доў най пры ро дзе. Толь кі азёр у 
нас ка ля 70! І пры пра віль ным 
па ды хо дзе мож на доб ра за ра-
біць на ту рыз ме, пры да рож ным 
сэр ві се...

У рай вы кан ка ме я і мае ка-
ле гі ах вот на кан суль ту ем па чат-
коў цаў і вя дзём пе ра мо вы з ужо 
во пыт ны мі біз нес ме на мі. На гад-
ва ем пра дзяр жаў ныя прэ фе рэн-
цыі для ад крыц ця сва ёй спра вы ў 
глы бін цы. Умо вы на са мрэч вель-
мі пры ваб ныя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

І СОН ЦА З ВЕТ РАМ ПРЫ НЯ СУЦЬ ГРО ШЫ
Ле тась у Сен нен скім ра ё не прай шлі 
аб лас ныя «Да жын кі». 
Рай цэнтр знач на па пры га жэў. 
Але рэ гі ё ну па трэб ны на дзей ныя 
ін вес та ры, но выя прад пры ем ствы 
і ста біль ная пра ца тых, 
што ма юц ца, ак ты ві за цыя 
не дзяр жаў на га сек та ра эка но мі кі. 
Як з усім гэ тым у ра ё не? 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па гу та рыў з на мес ні кам стар шы ні па эка но мі цы 
Сяр ге ем ГА ЛЫН ЧЫ КАМ.

НО ВЫ АЛ ГА РЫТМ
Яго вы пра цоў ва лі ў Грод не ўдзель ні кі 
рэс пуб лі кан ска га се мі на ра па пы тан нях 
удас ка наль ван ня ідэа ла гіч най і вы ха-
ваў чай ра бо ты ў сіс тэ ме аду ка цыі.

— Мо ладзь сён ня па тра буе асаб лі ва га 
па ды хо ду, — пад крэс ліў пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак-
сім РЫ ЖАН КОЎ. — Усё мя ня ец ца, пры чым 
мо ладзь пер шая ўбі рае ў ся бе як па зі тыў ныя 
рэ чы, так і не га тыў. Та му на ша за да ча — сва-
е ча со ва пра па на ваць ім та кі ал га рытм жыц ця, 
які да па мо жа ўцяг нуць іх у па лі тыч ны, са-
цы яль ны і эка на міч ны пра цэс. Гэ та па він на 
са дзей ні чаць раз віц цю на шай кра і ны як ста-
біль най і раз ві той дзяр жа вы.

Мі ха іл Ры жан коў пад крэс ліў, што сён ня 
ёсць пры кла ды, ка лі мо ладзь імк нуц ца ўцяг-
нуць у дэ струк тыў ны рух, на вя заць не га тыў-
ныя звыч кі, та кія, як рас паў сюдж ван не нар-
ко ты каў, ады ход ад зда ро ва га ла ду жыц ця 
і вялікую ролю ў папярэджанні гэтага можа 
сыграць прафілактыка.

— Мы па він ны праводзіць яе так, каб бы ло 
ці ка ва, каб ад па вя да ла ма ла дзёж ным «фіш-
кам», — ад зна чыў Мак сім Ры жан коў. — Тут 
не аб ход на ін ды ві ду аль ная ра бо та вы клад-
чы каў, вы ха ва це ляў. Вель мі важ на па чуць 
мо ладзь, за ўва жыць іх іні цы я ты вы, пра па на-
ваць да па мо гу.

У рам ках се мі на ра яго ўдзель ні кі па зна-
ё мі лі ся з су час ны мі фор ма мі па тры я тыч на-
га вы ха ван ня мо ла дзі на пры кла дзе ўста ноў 
аду ка цыі Грод на. Ад бы ла ся су стрэ ча з ва-
лан цёр скім атра дам са цы яль на-пе да га гіч на-
га цэнт ра, зна ём ства з на ву чэн ца мі Гу ма ні-
тар на га ка ле джа ГрГУ імя Ян кі Ку па лы, якія 
пра вя лі ак цыі «Гу кі вай ны» і «Ко лер вай ны», 
да ве да лі ся аб во пы це ра бо ты ў шос ты школь-
ны дзень СШ №38 і пра фе сій на-тэх ніч на га 
лі цэя бу даў ні коў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. margo@zviazda.by

ЧАС СПА КОЮ — У РЫ БЫ НЕ РАСТ
З 20 са ка ві ка ў Бе ла ру сі пач не па этап-
на ўво дзіц ца за ба ро на на лоў лю ўсіх 
ві даў рыб.

Лоў ля ўсіх ві даў ры бы ва ўгод дзях Брэсц-
кай і Го мель скай аб лас цей за ба ра ня ец ца з 
20 са ка ві ка па 18 мая, Мін скай, Ма гі лёў скай 

і Гро дзен скай — з 1 кра са ві ка па 30 мая, Ві-
цеб скай — з 10 кра са ві ка па 8 чэр ве ня. Вы-
клю чэн не скла дае ама тар скае ры ба лоў ства 
ад ной ву дай з ад ным круч ком або ад ным спі-
нін гам, асна шча ным штуч най пры на дай з ад-
ным круч ком у свет лы час су так з бе ра га або 
са штуч ных збу да ван няў, акра мя чы гу нач ных 
і ін шых мас тоў, пла цін, шлю заў і ін шых гід ра-
тэх ніч ных збу да ван няў.

Акра мя на зва ных тэр мі наў за ба ро ны на 
лоў лю ры бы ў ры ба лоў ных угод дзях дзей-
ні ча юць за ба ро ны на лоў лю шчу па ка — з 
1 са ка ві ка па 15 кра са ві ка, у Ві цеб скай 
воб лас ці — з 9 са ка ві ка па 25 кра са ві ка; 
со ма звы чай на га — з 1 ліс та па да па 31 
са ка ві ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ПА ЯЗ ДЫ ПЕ РА ХО ДЗЯЦЬ 
НА ЛЕТ НІ ЧАС

У су вя зі з пе ра хо дам на лет ні час кра ін 
Еў ра пей ска га са ю за і Укра і ны ў ноч з 25 
на 26 са ка ві ка Бе ла рус кай чы гун кай су-
мес на з чы гу нач ны мі ад мі ніст ра цы я мі 
Лат віі, Літ вы, Поль шчы, Ра сіі і Укра і ны 
за га дзя пра ве дзе на ка рэк ці роў ка рас-
кла ду ру ху між на род ных па яз доў.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр ма гіст ра лі, на-
прык лад, по езд №805 Мінск — Віль нюс з 26 
са ка ві ка бу дзе пры бы ваць у Віль нюс у 10.30 
(час ад праў лен ня з Мін ска за ста нец ца без 
змя нен няў). По езд №806 Віль нюс — Мінск 
пас ля 26 са ка ві ка бу дзе ад праў ляц ца з Віль-
ню са ў 19.10. Час пры быц ця ў Мінск за ста-
нец ца ра ней шым.

Зме ны за кра ну лі і між на род ныя па яз ды ў 
зно сі нах з Укра і най і Поль шчай. Так, по езд 
№86 Мінск — Кі еў, які ад праў ляў ся з на шай 
ста лі цы ў 22.40 і пры бы ваў у Кі еў у 7.52, з 26 
са ка ві ка бу дзе ад праў ляц ца з Мін ска ў 22.40 
і пры бы ваць у Кі еў у 8.40. Пас ля пе ра хо ду на 
лет ні час у зва рот ным на прам ку цяг нік №85 
бу дзе ад праў ляц ца з Кі е ва ў 22.35 (да 26 са-
ка ві ка ад праў ляў ся ў 21.44) і пры бы ваць у 
на шу ста лі цу ў 8.38.

У су вя зі са змя нен ня мі ў гра фі ку ру ху між-
на род ных па яз доў ска рэк ці ра ва ны і рас клад 
ру ху асоб ных па яз доў, якія кур сі ру юць па тэ-
ры то рыі кра і ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ПЕ РА ЛІК ПТУ ШАК 
ДЛЯ ЗДА БЫ ЧЫ ПА ВЯ ЛІ ЧЫЎ СЯ

Па ля ван не на глуш ца і це це ру ка ад кры-
ва ец ца ў Бе ла ру сі з 20 са ка ві ка.

Се зон бу дзе доў жыц ца па 10 мая. Са мцоў 
гэ тых ві даў пту шак мож на зда бы ваць на та-
ка ві шчах збро е вым спо са бам з па ды хо ду і 
з за са ды.

Се зон па ля ван ня на пту шак у Бе ла ру сі 
ад крыў ся сё ле та 11 са ка ві ка з да зво лу на зда-
бы чу гу сей і ка чак. У ад па вед нас ці з Пра ві ла-
мі вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван-
ня гэ ты се зон па ля ван ня мо жа пра цяг нуц ца 
да 14 мая, але не больш за ча ты ры тыд ні (28 
ка лян дар ных дзён). 

З 1 кра са ві ка па 14 мая бу дзе да зво ле на 
па ля ван не на са мцоў слон кі «на ця зе». Да 31 
са ка ві ка пра цяг нец ца па ля ван не без збро е-
вым спо са бам на ан дат ру і аме ры кан скую 
нор ку, а так са ма па ля ван не на баб ра і выд ру 
як збро е вым, так і бяз збро е вым спо са ба мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

КЛІ МА ТЫЧ НЫ СЦЭ НА РЫЙ 
МОЖ НА СПРАГ НА ЗА ВАЦЬ?

Цэнтр клі ма тыч ных да сле да ван няў ство-
ра ны ў На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе-
ла ру сі. Та кое ра шэн не бы ло пры ня тае на 
па ся джэн ні бю ро Прэ зі ды у ма НАН.

Но вая струк ту ра бу дзе зай мац ца пра вя-
дзен нем на ву ко вых да сле да ван няў па шэ-
ра гу важ ных кі рун каў, ся род якіх да сле да-
ван не гла баль на га і рэ гі я наль на га клі ма ту 
і яго змя нен няў, на ву ко вае за бес пя чэн не 
між на род ных аба вя за цель стваў у га лі не клі-
ма та ло гіі, рас пра цоў ка фі зіч ных асноў для 

звыш доў га тэр мі но вых пра гно заў на двор'я 
і пра гно заў (сцэ на ры яў) змя нен ня клі ма ту, 
уклю ча ю чы пра гноз эк стрэ маль ных клі ма-
тыч ных з'яў (за сух, па во дак, су ро вых і цёп-
лых зім і г.д.).

Ад ным з га лоў ных кі рун каў ра бо ты Цэнт-
ра клі ма тыч ных да сле да ван няў ста не ацэн ка 
ўплы ву на двор'я на клі ма тыч на за леж ныя га-
лі ны эка но мі кі і рас пра цоў ка рэ ка мен да цый 
па іх адап та цыі.

На ву ко вым кі раў ні ком Цэнт ра клі ма тыч-
ных да сле да ван няў стаў вя до мы клі ма то лаг, 
га лоў ны на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та пры-
ро да ка ры стан ня НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік Ула-
дзі мір Ло гі наў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

ПАСТ КА ДЛЯ АЎ ТА МА БІ ЛІС ТАЎ
Яшчэ адзін прык лад та го, што не трэ ба 

быць вель мі да вер лі вым. У Ма гі лё ве рас-
па ча та кры мі наль ная спра ва ў ад но сі нах да 
су пра цоў ні каў ад на го з сэр віс ных аў та цэнт-
раў. На пра ця гу амаль 2 га доў яны аказ ва лі 
па срэд ніц кія па слу гі ў про да жы аў та ма бі ляў, 
але ў ін тэр нэ це вы да ва лі ся бе за са праўд ных 
рэа лі за та раў гэ тых ма шын і раз мя шча лі на іх 
іл жы выя ха рак та рыс ты кі.

За свае па слу гі яны бра лі ад 1000 да 2000 
но вых руб лёў, але на ват не кла па ці лі ся пра 
тое, у якім ста не зна хо дзі ла ся ма шы на. Бы-
лі вы пад кі, ка лі та вар аказ ваў ся не на ха ду 
або зу сім не «рас та мо жа ны». Спро бы клі ен-
таў ра за брац ца з па ся рэд ні кам, які пад ма нуў 
жа дан ні, за кан чва лі ся ні чым. У аў та цэнт ры 
гэ тыя скар гі ўпар та іг на ра ва лі.

— За рас паў сюдж ван не за ве да ма лжы вай 
ін фар ма цыі су пра цоў ні кі аў та цэнт ра аб ві на-
вач ва юц ца па ар ты ку ле 250 част ка 1 Кры-
мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — 
удак лад ні ла стар шы пра ку рор ад дзе ла пра-
ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці Тац ця на 
БУ РА КОЎ СКАЯ. — Ім па гра жае штраф, або 
па праў чыя ра бо ты на тэр мін да двух га доў, 
або арышт да трох ме ся цаў, ці аб ме жа ван не 
во лі тэр мі нам да двух га доў. А вось па цяр-
пе лым, каб атры маць ней кую кам пен са цыю, 
прый дзец ца са ма стой на звяр тац ца ў суд і 
ў па рад ку гра ма дзян ска га су да вод ства ад-
стой ваць свае пра вы. Да рэ чы, на сён ня ад 
дзей нас ці гэ та га аў та цэнт ра па цяр пе лі як мі-
ні мум 20 ча ла век.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

10 са ка ві ка прай шла на ра да 
ў Прэ зі дэн та з су пра цоў ні ка мі 
пра ва ахоў ных ор га наў, 
пад час якой кі раў нік 
дзяр жа вы ак цэн та ваў ува гу 
на не аб ход нас ці больш 
эфек тыў най пра фі лак ты кі 
пра ва па ру шэн няў. А праз 
ты дзень прад стаў ні кі 
пра ку ра ту ры, Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў, ад ва кац ка га 
кор пу са і за ка на даў чай ула ды, 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі, 
дэ пу та ты, а так са ма мэр го ра да 
Мін ска і стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма са бра лі ся 
на тэ ма тыч най кан фе рэн цыі, 
каб па дзя ліц ца во пы там 
у гэ тай сфе ры.

Ге не раль ны пра ку рор Аляк сандр 
КА НЮК пад крэс ліў, што пра фі лак-
ты ка — гэ та скла да ны пер ма нент ны 
пра цэс.

— Сён ня на пер шы план вы хо дзіць 
пра фі лак ты ка ка руп цый ных, эка на міч-
ных зла чын стваў. Гэ та вель мі сур' ёз ная 
тэ ма, — ад зна чыў Аляк сандр Ка нюк.

Га лоў ны пра ку рор звяр нуў ува гу на 
тое, што не аб ход на ап ты мі за ваць ра-
бо ту ў гэ тым кі рун ку, пе ра адо леў шы 
шаб лон насць і фар ма лізм, у кож ным 
вы пад ку зна хо дзіць ін ды ві ду аль ны па-
ды ход. Трэ ба са браць ад па вед ны за-
пы там ча су кан тэнт, які мож на бу дзе 
пры мя няць на лек цы ях, да якіх су пра-
цоў ні каў роз ных служ баў не аб ход на 
па пя рэд не рых та ваць.

— Асаб лі вую тры во гу вы клі кае рас-
паў сю джан не нар ка ма ніі і п'ян ства. 
Коль касць нар кас па жыў цоў, якія ста-
яць на ўлі ку, скла дае 14 ты сяч ча ла век. 

Ле тась смя рот насць ад атруч ван ня нар-
ка тыч ны мі срод ка мі і псі ха троп ны мі рэ-
чы ва мі ўзрас ла амаль утрая — з 33 да 
95 ча ла век. Толь кі ў ста лі цы ў мі ну лым 
го дзе ад гэ та га па мер лі 40 ча ла век. 
Акра мя смя рот ных зы хо даў, ужы ван не 
нар ко ты каў пры во дзіць да сур' ёз ных 
за хвор ван няў, у тым лі ку і да СНІ Ду, — 
рас ка заў Аляк сандр Ка нюк.

За ся ро дзіць ува гу трэ ба на пры му-
со вым ля чэн ні ад ал ка га ліз му і нар ка-
ма ніі з да па мо гай тэ ра піі, за сна ва най 
на су час ных ме то ды ках. У пэў ны мо-
мант гэ тая ра бо та бы ла ўпу шча ная. 
Ка ля 60—70% зла чын стваў з лі ку за-
бой стваў, на ня сен ня цяж кіх ця лес ных 
па шко джан няў, згвал та ван няў здзяйс-
ня юц ца ў ста не ал ка голь на га ап'я нен-
ня, у мно гіх вы пад ках — не пра цу ю чы мі. 
Вя лі кая іма вер насць, што ча ла век, які 
свя до ма ад мо віў ся ад пра цы, ста не на 
зла чын ны шлях, та му не аб ход ныя прэ-
вен тыў ныя ме ры.

Па сло вах ге не раль на га пра ку ро ра, 
уста но вы аду ка цыі і са цы яль най сфе ры 
па він ны стаць цэнт рам пры цяг нен ня як 
мо ла дзі, так і да рос ла га на сель ніц тва: 
«На бяз вы плат ных умо вах мы аба вя за-
ны за бяс пе чыць гар ма ніч нае раз віц цё 
но ва га па ка лен ня, пра явіць асаб лі вы 
кло пат у ад но сі нах да дзя цей з не ўлад-
ка ва ных сем' яў. Яны на бяз вы плат най 
асно ве па він ны ўклю чац ца ў спар тыў-
нае і куль тур нае жыц цё».

Што да ты чыц ца пра ду хі лен ня эка-
на міч ных зла чын стваў, то ўсе знач ныя 
ін вес ты цый ныя пра ек ты і пра ек ты, звя-
за ныя з буй ны мі за ку па мі, бу дуць зна хо-
дзіц ца на па ста ян ным кант ро лі пра ку ра-
ту ры, су пра цоў ні кі якой ця пер за свой ва-
юць сіс тэ му элект рон ных тар гоў.

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу
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На па рад ку дняНа па рад ку дня  ��

Дзей ні чаць на апя рэ джан не
У ста лі цы ад бы ла ся кан фе рэн цыя, 

пры све ча ная пра фі лак ты цы пра ва па ру шэн няў


