
КОРАТКА

Да 2017 го да 50 пра цэн таў 
драў ні ны ў Бе ла ру сі бу дзе на-
рых тоў вац ца ме ха ні за ва ным 
спо са бам.

«Змя ніў ся пе ра лік бы та вых 
па слуг, што пад ля га юць уклю-
чэн ню ў рэ естр бы та вых па слуг. 
Па ста но вай ён вы кла дзе ны ў 
но вай рэ дак цыі», — рас ка за лі ў 
Мін ганд лі. У пе ра лік да баў ле на 
17 па зі цый, у тым лі ку па слу гі ў 
га лі не вы твор час ці рас пі ла ва-
най і стру га най драў ні ны, імі та-
цый юве лір ных вы ра баў і ана-
ла гіч най пра дук цыі, па ды зай не 
па мяш кан няў, мэб лі, адзен ня і 
абут ку, SPA-па слу гі.

Ін да не зій скі бок за ці каў ле-
ны ў па шы рэн ні су пра цоў ніц-
тва з Бе ла рус сю па ўсіх сфе-
рах, што ўяў ля юць уза ем ны 
ін та рэс. У пер шую чар гу гэ та 
ба та ні ка, энер ге ты ка, бія- і аг-

ра тэх ніч ныя тэх на ло гіі, ма тэ-
ры я лаз наў ства. Кан крэт ныя 
пра ек ты су пра цоў ніц тва ву-
чо ных дзвюх кра ін бу дуць 
дэ та лё ва аб мер ка ва ны ў час 
ра бо ты сён няш ня га бе ла рус-
ка-ін да не зій ска га се мі на ра па 
на ву ко ва-тэх ніч ным і іна ва-
цый ным су пра цоў ніц тве.

Дэ крэт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
ад 7 снеж ня 2012 го да № 9 «Аб 
да дат ко вых ме рах па раз віц ці 
дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло-
вас ці» пры зна ны стра ціў шым 
сі лу. Ён быў пры ня ты ў мэ тах 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці вы ка-
ры стан ня мер дзярж пад трым кі 
ў хо дзе рэа лі за цыі ін вест пра-
ек таў па раз віц ці дрэ ва ап ра-
цоў чай пра мыс ло вас ці, ума ца-
ван ня пра цоў най дыс цып лі ны і 
ма тэ ры яль на га сты му ля ван ня 
ра бот ні каў.
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Выдаецца  
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У ад ным з га ра доў Ра сіі аб ры нуў ся 
пад' езд пя ці па вяр хо ві ка

У го ра дзе Між рэ чан ску Ке ме раў скай воб лас ці Ра сіі 
аб ры нуў ся пад' езд пя ці па вяр хо ва га жы ло га до ма. Ста ла 
вя до ма пра пер ша га за гі ну ўшага. Па вод ле па пя рэд няй 
ін фар ма цыі, яшчэ два ча ла ве кі атры ма лі ра нен ні. Ін фар ма-
цыя аб пры чы нах над звы чай на га зда рэн ня ўдак лад ня ец ца. 
Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, на 1-м па вер се ў жы лым 
до ме зна хо дзіў ся ма га зін, дзе пра во дзі лі ся ра монт ныя ра бо ты.

Ях ту прэ зі дэн та Фі лі пін пра да дуць дзе ля пен сій і за роб каў
Вы бра ны прэ зі дэнт Фі лі пін Рад ры га Ду тэр тэ аб вяс ціў аб на ме ры пра даць ях ту Ang Pangulo, 

якая на ле жыць кі раў ні ку дзяр жа вы. Вы руч ка ад про да жу, па сло вах Ду тэр тэ, пой дзе на па-
вы шэн не за роб каў ме ды цын ска му пер са на лу і на пен сіі ве тэ ра нам уз бро е ных сіл кра і ны. 
Па чат ко вы кошт ях ты аб ве шча ны не быў.

Ях та Ang Pangulo бы ла па бу да ва на ў Япо ніі ў 1958 го дзе і атры ма на ўра дам Фі лі пін у лік 
рэ па ра цый за Дру гую су свет ную вай ну. Наз ва суд на азна чае на фі лі пін скай мо ве «Прэ зі дэнт». 
У 1986 го дзе ях та ўжо вы стаў ля ла ся на тар гі та га час ным прэ зі дэн там Фі лі пін Марыя Ка ра со н 
Акі на з па чат ко вым кош там у 5,5 міль ё на до ла раў, ад нак па куп ні ка на яе не знай шлося.

Ін фар ма ген цтва да ве да ла ся імя бу ду ча га ген се ка АПЕК
Най больш ве ра год най кан ды да ту рай на па са ду но ва га ге не раль на га сак ра та ра Ар га ні за цыі 

кра ін-экс пар цё раў наф ты (АПЕК) з'яў ля ец ца прад стаў нік Ні ге рыі, бы лы кі раў нік дзяр жаў най 
наф та вай кам па ніі NNPC Му ха мед Бар кін да. Пра гэ та ў аў то рак, 31 мая, па ве да мі ла агенц тва 
Reuters са спа сыл кай на ўлас ныя кры ні цы.

На су стрэ чы ў Ве не, якая ад бу дзец ца 2 чэр ве ня, АПЕК 
пла нуе вы браць за ме ну лі вій ска му эка на міс ту Аб да лу 
Са ле му аль-Бад ры, які ўзна чаль вае ар га ні за цыю з 2007 
го да.

На па пя рэд няй су стрэ чы АПЕК, якая прай шла ў До се 
17 кра са ві ка, удзель ні кі не да сяг ну лі па гад нен ня аб за ма-
роз цы аб' ёмаў наф та зда бы чы. На су стрэ чу вы ра шыў не 
на кі роў ваць сва іх прад стаў ні коў Іран.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Ашу кан цы за год 
скра лі з бюд жэ ту 

Еў ра са ю за
 888 міль ё наў еў ра

Бюд жэт ЕС у вы ні ку роз ных фі-
нан са вых ма хі на цый за 2015 год 
не да лі чыў ся 888 міль ё наў еў ра. Пра 
гэ та га во рыц ца ў дак ла дзе Еў ра пей-
ска га бю ро па ба раць бе з мах ляр-
ствам. Як вы свет лі лі су пра цоў ні кі 
бю ро, больш за ўсё «шэ ры мі» схе-
ма мі ка рыс та лі ся кам па ніі, за рэ гіст-
ра ва ныя ў кра і нах Ус ход няй Еў ро-
пы, — у Ру мы ніі, Бал га рыі і Венг рыі. 
У якас ці ад на го з яр кіх пры кла даў 
мах ляр ства з бюд жэт ны мі срод ка-
мі пры во дзіц ца факт вы дзя лен ня 
1,3 міль ё на еў ра на ма дэр ні за цыю 
і рэ кан струк цыю прад пры ем ства па 
вы твор час ці за ма ро жа ных су ме сяў 
ага род ні ны ў Бал га рыі. Вы свет лі ла-
ся, што ўла даль ні кам прад пры ем-
ства і па стаў шчы ком аб ста ля ван ня 
з'яў ля ец ца адзін і той жа ча ла век, 
які пра даў сам са бе тэх ні ку па за-
вы ша най ца не.

Ін шы вы яў ле ны вы па дак мах-
ляр ства ты чыц ца ім пар ту па нэ ляў 
для со неч ных ба та рэй з Кі тая. Па-
стаў шчык па даў фаль шы выя да ку-
мен ты аб кра і не па хо джан ня та ва ру 
і па збег та кім чы нам вы со кіх уваз-
ных пош лін.
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Чалавек, 
якому трэба 

паспець

Выпускнікам 
17… 
і 70!
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Хто, 
калі 

не самі?

Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2016 года!
Падпісацца на газету можна самымі рознымі спосабамі 

(нават не выходзячы з дома).  Падрабязней пра гэта, а таксама кошт, 
падпісныя індэксы — на нашым партале zviazda.by.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!

Азда раў лен чыя лет ні кі роз на га 
кштал ту пры муць сё ле та школь ні-
каў па ўсёй Бе ла ру сі. Гэ та і ўста-
но вы круг ла су тач на га або дзён-
на га зна хо джан ня, і про філь ныя 
ла ге ры для вы со ка ма ты ва ва ных 
дзя цей. На прык лад, для юных ар-
хе о ла гаў, шах ма тыс таў, мас та коў. 
У ва ен на-па тры я тыч ных і аба рон-
на-спар тыў ных ла ге рах, ство ра-
ных на ба зе во ін скіх час цей, ма-
лыя бу дуць спа сці гаць сак рэ ты 
і пры ваб нас ці ва ен най служ бы. 
Асаб лі ва гэ та ты чыц ца тых, хто 
зна хо дзіц ца на роз ных ві дах улі-

ку, рас ка за ла Ма рыя СА РОТ НІК, 
на чаль нік упраў лен ня са цы яль-
най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най 
ра бо ты Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

Са мыя ўраз лі выя ка тэ го рыі 
дзя цей у Бе ла ру сі — гэ та ма лыя 
да трох га доў, дзе ці-ін ва лі ды, сі-
ро ты, якія жы вуць у ін тэр на тах, 
пад лет кі і дзе ці з за леж нас цю.

Так, пад лет кі — асоб ная ка тэ-
го рыя, якая па тра буе, ба дай што, 
са май піль най ува гі і пра цы. Яны 
ўжо не дзе ці, але яшчэ і не да рос-
лыя. У іх свае па трэ бы, якія ча сам 
цяж ка зра зу мець, не за леж на ад 

та го, жы вуць яны ў род най сям'і ці 
ў ін тэр на це.

— Мы да гэ туль не вель мі ра-
зу ме ем, ча му ся род пад лет каў 
рас це коль касць тых, хто спа жы-
вае нар ко ты кі. Гэ тую праб ле му 

трэ ба вы ву чаць асоб на з пры-
цяг нен нем ква лі фі ка ва ных спе-
цы я ліс таў. Мы па він ны вы лу чыць 
гэ тых дзя цей у асоб ную ка тэ го-
рыю і пра ца ваць з ёй больш мэ-
та на кі ра ва на, інакш мы стра цім 

іх, — за зна чыў Ра шэд Мус та фа 
СА РВАР, прад стаў нік Дзі ця ча-
га фон ду ААН (ЮНІ СЭФ) у Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь.

БЕ РА ЖЫ ЦЕ 
ДЗЯ ЦЕЙ! У мі ну лым лю тым ад быў ся ў Мін ску да во лі 

ка зус ны вы па дак. Ней кі ча ла век на браў ну мар 101 
і па ве да міў, што на чы гу нач ным вак за ле ні бы та 
за кла дзе на бом ба. Дыс пет чар мінск ага га рад ско га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях пры ня ла зва нок і тут жа ра зам з ка ле гай 
пра ін фар ма ва ла мі лі цыю аб тым, што ад бы ва ец ца. 
Ор га ны ўнут ра ных спраў адрэагавалі вель мі 
хут ка — дзя ку ю чы асаб лі вым маў лен чым 
пры ёмам, якія вы ка рыс тоў ва ла дыс пет чар, 
іл жэ мі нё ра за тры ма лі фак тыч на на мес цы 
зла чын ства — з тэ ле фо нам у ру цэ.

ЦАНА АДНАГО 
ЗВАНКА

У служ бу ра та ван ня за год па сту пае 
ка ля ты ся чы бес пад стаў ных выклікаў

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

ЦІ КА ВЫЯ 
ГІС ТО РЫІ... 

ПРА НАС
Воль га ШЧЫ РАЯ, су пра цоў ні ца ААТ «Сві та нак» (г. Жо дзі на):

— Для мя не «Звяз да» ўні каль ная ўжо толь кі тым, што з'яў ля ец ца 

адзі най рэс пуб лі кан скай га зе тай на бе ла рус кай мо ве. Хоць ад мет-

ная яна не толь кі гэ тым, але і жур на ліс та мі, ар ты ку ла мі. У апош нія 

га ды вы піс ва ла га зе ту свай му баць ку. Ён дрэн на ба чыў, чы таць 

бы ло скла да на, але ста ра ўся, а пас ля па тэ ле фо не ра пар та ваў, 

што чы таў за мет кі Сяр гея Ра соль кі, вай ско вую ста рон ку... Чы таць 

«Звяз ду» атрым лі ва ец ца звы чай на на пра цы ў воль ную хві лі ну. 

Заўж ды звяр таю ўва гу на ці ка выя і крэ а тыў ныя фо та рэ парт ажы. 

Як гас па ды ня па ста ян на пра гля даю рэ цэп ты ў «Хат няй эн цык ла-

пе дыі», чы таю ма тэ ры я лы на эка на міч ную тэ ма ты ку і, без умоў на, 

прос тыя і шчы рыя гіс то рыі пра нас, бе ла ру саў, у руб ры цы «Алё, 

на род на про ва дзе!».
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З на го дыЗ на го ды  ��

Ле та — гэ та не толь кі час дзі ця чых ва ка цый і ад па чын ку. 
Праз са ма стой нае і ча сам бес кант роль нае пла на ван не 
свай го дня школь ні ка мі гэ та яшчэ і се зон па жа раў, 
зда рэн няў на ва дзе і піль най пра цы шмат лі кіх 
дзяр жаў ных ор га наў і мі ніс тэр стваў. Як аба ра ніць 
і чым за няць дзя цей? Пра гэ та вар та зга даць сён ня, 
у Дзень іх аба ро ны.

СТАР. 6

Па звест ках ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма, толь кі ў ста лі цы ле тась 
бы ло за рэ гіст ра ва на 35 іл жы вых 
вы клі каў. Бяс след на для тэ ле фон-
ных «жар таў ні коў» гэ та не прай-
шло: 14 тэ ле фа на ван няў за кон чы-
лі ся за вя дзен нем кры мі наль ных 
спраў. А сё ле та па ста не на 27 мая 
бес пад стаў ных зван коў бы ло ўжо 
25. Па тры нац ца ці з іх так са ма 
за ве дзе ны кры мі-
наль ныя спра вы.

Учо ра ў Аста не ад бы ло ся 
па ся джэн не Вы шэй ша га 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та 
на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў, 
у якім пры няў удзел Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Акра мя кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы, у са мі це ўдзель ні ча лі 
прэ зі дэн ты Ар ме ніі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на і Ра сіі.

Пад час вы ступ лен ня на па ся джэн ні 
Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ве та ў па шы ра ным скла дзе Аляк сандр 
Лу ка шэн ка агу чыў ба чан не бе ла рус кім бо-
кам не толь кі перс пек тыў, але і праб лем 
ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня. «Роў ныя эка-
на міч ныя ўмо вы для дзяр жаў — удзель ніц 
ЕА ЭС і без бар' ер нае ася род дзе да гэ та га 
ча су не ство ра ны. Больш за тое, пас ля 
пад пі сан ня да га во ра аб ЕА ЭС унут ра ны 
ганд лё вы аба рот са ю за толь кі па дае. У 
2012 і 2013 га дах ён быў на ўзроў ні $65 
млрд, у 2015 го дзе — уся го $45 млрд. 
Ві даць, не ўсе па зі цыі да га во ра ад па вя-
да юць су час най сі ту а цыі ў эка но мі цы і 
на шым ча кан ням», — за явіў кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы.

«Трэ ба па зба віц ца ад унут ра ных вы клю-
чэн няў і аб ме жа ван няў ва ўза ем ным ганд лі. 
Як бы на ша аб' яд нан не ні эва лю цы я на ва ла 
(спа чат ку Мыт ны са юз, за тым Адзі ная эка-
на міч ная пра сто ра і, на рэш це, Еў ра зій скі 
эка на міч ны са юз), коль касць гэ тых вы клю-
чэн няў і аб ме жа ван няў не змя ні ла ся. Так і 
за ста ла ся на ўзроў ні шас ці со цень», — кан-
ста та ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

У ЕА ЭС зроб ле ны пер шыя кро кі па ін-
тэ гра цыі ў энер ге тыч най сфе ры. Вы пра-
ца ва на і за цвер джа на кан цэп цыя фар мі-
ра ван ня агуль на га рын ку элект ра энер гіі. 

На ця пе раш нім па ся джэн ні ў Аста не ба кі 
раз гле дзе лі та кія ж пла ны па га зе, на фце 
і наф та пра дук тах. «Але ад кан цэп цый да 
іх ажыц цяў лен ня шлях ча сам бы вае вель-
мі доў гі. І пры чы на та го — мы са мі. Та му 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі не аб ход на 
ўзмац ніць ра бо ту ў гэ тым на прам ку і пры-
няць вы чар паль ныя ме ры для рэа лі за цыі 
гэ тых пра ек таў», — лі чыць Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі.

Па вод ле слоў кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы, у па рад ку дня са мі ту ў Аста-
не мно гія пы тан ні звя за ны з вы зна чэн нем 
мес ца ЕА ЭС у су свет най эка на міч най сіс-
тэ ме. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 
што для ўпэў не на га дыя ло гу са знеш ні мі 
парт нё ра мі ў ЕА ЭС не аб ход на сфар мі ра-
ваць улас ны вы со ка раз ві ты адзі ны ры нак. 
«Нам трэ ба са мім быць моц ны мі, уся ляк 
ума цоў ваць свой са юз. Та ды нам ляг чэй 
бу дзе вес ці дыя лог і з Еў ра пей скім са юзам, 
і з КНР, і з ін шы мі. Та ды мы бу дзем моц ны-
мі і бу дзем вы сту паць з адзі ных па зі цый. 
Па куль гэ та га ня ма. А без гэ та га Еў ра зій-
скі эка на міч ны са юз не змо жа эфек тыў на 
рэа лі зоў ваць як унут ра ную, так і знеш нюю 
па лі ты ку», — упэў не ны кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы.

У сва ім вы ступ лен ні Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што за два га ды з 
мо ман ту пад пі сан ня да га во ра аб ЕА ЭС 
бы лі пры ня ты сур' ёз ныя кан цэп ту аль ныя 
ра шэн ні. За кла дзе ны асно вы лі бе ра лі за-
цыі транс парт ных па слуг, фар мі ра ван ня 
адзі на га рын ку элект ра энер гіі, экс парт най 
па лі ты кі. «На жаль, не ўсё раз ві ва ец ца 
так, як мы пла на ва лі. Праб ле мы яшчэ за-
ста юц ца. Са мыя вост рыя з іх мы сён ня 
аб мер ка ва лі. Перш за ўсё не аб ход на пе-
ра вес ці тэ а рэ тыч ныя на пра цоў кі ў прак-
тыч ную плос касць», — лі чыць Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі.

На па ся джэн ні прэ зі дэн ты за цвер дзі-
лі Асноў ныя ары ен ці ры мак ра эка на міч-
най па лі ты кі дзяр жаў — чле наў ЕА ЭС на 
2016—2017 га ды. Да ку мент з'яў ля ец ца ан-
ты кры зіс ным. Ён вы зна чае най больш важ-
ныя ка рот ка тэр мі но выя і ся рэд не тэр мі но-
выя за да чы, якія ста яць пе рад эка но мі ка мі 
на шых кра ін. Пра гэ та па вы ні ках са мі ту ў 
Аста не па ве да міў жур на ліс там стар шы ня 
Ка ле гіі ЕЭК Тыг ран Сар кі сян.

Па вод ле яго слоў, сіс тэ ма тыч на бу дзе 
ажыц цяў ляц ца ма ні то рынг за ха даў, што 
рэа лі зу юц ца кра і на мі. «Ён дае маг чы масць 
нам вы яў ляць асноў ныя вуз кія мес цы, а 
так са ма су мес ныя ме ра пры ем ствы, якія 
не аб ход на рэа лі за ваць для та го, каб асноў-
ныя прын цы пы, што за кла дзе ны ў на шым 
са юз ным да га во ры, бы лі рэа лі за ва ны», — 
ад зна чыў Тыг ран Сар кі сян.

Так са ма кі раў ні кі дзяр жаў за цвер дзі лі 
кан цэп цыю фар мі ра ван ня агуль ных рын-
каў наф ты і наф та пра дук таў. У ад па вед-
нас ці з кан цэп цы яй энер ге тыч ныя кам па ніі 
са юз ных кра ін атры ма юць не дыс кры мі на-
цый ны до ступ да наф та вай інф ра струк ту-
ры парт нё раў, змо гуць за куп ляць наф ту і 
наф та пра дук ты без коль кас ных аб ме жа-
ван няў па ры нач най ца не і без экс парт ных 
пош лін. Рэа лі за цыя кан цэп цыі пла ну ец ца 
ў тры эта пы. У на ступ ным го дзе па він на 
быць рас пра ца ва на і прад стаў ле на на за-
цвяр джэн не прэ зі дэн там пра гра ма рэа лі за-
цыі гэ тай кан цэп цыі, а ў да лей шым бу дзе 
пад рых та ва ны ад па вед ны да га вор. Пас ля 
яго пры няц ця ў 2025 го дзе бу дзе дзей ні-
чаць адзі ны энер ге тыч ны ры нак. Па гэ тай 
жа ло гі цы вы бу да ва на кан цэп цыя фар мі ра-
ван ня агуль на га рын ку га зу ў ЕА ЭС.

На па ся джэн ні аб мяр коў ва ла ся і су пра-
цоў ніц тва з Еў ра са ю зам, Кі та ем і шэ ра гам 
ін шых кра ін.

Па вод ле БЕЛ ТА.

НАС ПА ЧУ ЮЦЬ, КА ЛІ БУ ДЗЕМ МОЦ НЫ МІ
У ЕА ЭС НА СТАЎ ЧАС ПЕ РА ВЕС ЦІ ТЭ А РЭ ТЫЧ НЫЯ НА ПРА ЦОЎ КІ Ў ПРАК ТЫЧ НУЮ ПЛОС КАСЦЬ, ЛІ ЧЫЦЬ ПРЭ ЗІ ДЭНТ БЕ ЛА РУ СІ
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