
Пер шай бы ла агу ча на 
прось ба да па маг чы ў пе ра-
гля дзе кры мі наль най спра вы 
ад нос на даль на бой шчы ка, 
яко га асу дзі лі на вя лі кі тэр-
мін па збаў лен ня во лі за пе-
ра воз ку буй ной пар тыі нар-
ко ты каў. Ра зам з ра зы нка мі 
ў Азер бай джан з Іра на ён 
пры вёз 506 кі ла гра маў ге ра і-
ну. Гэ ты вы па дак асвят ляў ся 
ў прэ се. Род ныя і сяб ры аб-
ві на ва ча на га ўпэў не ныя, што 
муж чы ну пад ста ві лі тыя, хто 
за гру жаў та вар. Сі ту а цыя бу-
дзе яшчэ раз уваж лі ва вы-
ву ча ная.

Пад час пры ёму гра ма-
дзян тра ды цый на вы каз ва-
юц ца прэ тэн зіі ў ад рас ка-
му наль ных служ баў. І гэ тая 
су стрэ ча не ста ла вы клю-
чэн нем. Дзве жы хар кі до ма 
ў Верх ня дзвін ску па скар дзі-
лі ся: ва ду з «га ра ча га» кра на 
трэ ба доў га злі ваць, каб яна 
ста ла па трэб най тэм пе ра ту-
ры. Яшчэ два на вед валь ні кі 
пра сі лі да па мо гі ў «да рож-
ным пы тан ні». Па гра вій най 
на сып цы ез дзяць шмат аў то 
і там вель мі пыль на... 

Праб ле мы па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў шмат дзет-
ных сем' яў На тал ля Ка ча на ва 
возь ме на кант роль. Спра ва 

ў тым, што ў Верх ня дзвін ску 
ўжо па ру га доў не бу ду юць 
шмат па вяр хо выя да мы, а бу-
да ваць ін ды ві ду аль нае жыл-
лё не ўсе мо гуць з-за ад сут-
нас ці не аб ход най коль кас ці 
гро шай... У ра ё не больш 
за 70 шмат дзет ных сем' яў. 
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі на-
га да ла, што для шмат дзет-
ных сем' яў пра ду гле джа ны 
льгот ны крэ дыт на бу даў ніц-
тва жыл ля, аказ ва ец ца ін шая 
пад трым ка з бо ку дзяр жа вы. 
Але праб ле мы ў лю дзей усё 
роў на ўзні ка юць. Кож ная 
сі ту а цыя па тра буе да дат ко-
ва га вы ву чэн ня. Пры гэ тым 
лю дзі па він ны ра зу мець, што 
і ад іх на ма ган няў і ўдзе лу, у 
тым лі ку фі нан са ва га, мно-
гае за ле жыць.

Жыл ля да ты чыў ся і зва-
рот дзвюх жан чын і ма ла-
до га муж чы ны з По лац ка га 
рэ гі ё на. Яны рас ка за лі пра 
фір му, якая не вяр тае гро шы 
тым, хто да ве рыў ёй бу даў-
ніц тва. На ват «ну ля вы цыкл» 
не за вяр шы лі. Суд па цвер-
дзіў прэ тэн зіі за яў ні каў, але 
ка мер сан ты не спя ша юц ца 
раз лі чыц ца па-доб ра му.

— Пе ра еха лі ў ін шы офіс, 
бо за арэн ду ра ней ша га не 
маг лі пла ціць. Ма ё мас ці ў іх 

ня ма... 15 спраў па ана ла гіч-
ным пы тан ні ў пры ста ва! Пры 
гэ тым да лі аб' яву аб най ме 
для пра цы на бу даў ніц тве за 
мя жой! — рас каз ва лі пад ра-
бяз нас ці на вед валь ні кі.

Жы хар ка Шу мі лі на па скар-
дзі ла ся на ця га ні ну ў вы да чы 
па свед чан ня бы ло га не паў-
на лет ня га вяз ня фа шысц кіх 
канц ла ге раў яе ма ме, якая 
жы ве ў По лац ку. Ін шы жы хар 
По лац ка спа дзя ец ца на ра зу-
мен не яго па кут з-за шум най 
ква тэ ры на верх нім па вер се. 
Гра ма дзя нін, які пры ехаў з 
Мін скай воб лас ці, доў га рас-
каз ваў пра хо лад у ква тэ ры і 
гры бок на сце нах.

А са мы доў гі шлях на аса-
біс тую су стрэ чу з кі раў ні ком 
Ад мі ніст ра цыі быў у біз нес-
ме на з Го мель шчы ны. Яго 
фір ма пе ра пра цоў вае 60 ві-
даў ад хо даў. Прад пры маль-
нік спа дзя ец ца, што ка ра ні 
дрэў пас ля вы ся кан ня так са-
ма не бу дуць вы во зіц ца на 
па лі гон для за коп ван ня.

— Мы маг лі б ра біць з іх 
шча пу... Але ў ве дам стве 
па ахо ве пры ро ды ча мусь ці 

не чу юць мае ар гу мен ты, — 
вы ка заў ся ўла даль нік фір мы. 
І па чуў абя цан не ра за брац ца. 
Тым больш што гас па дар скі 
па ды ход да дру гас най сы ра-
ві ны вы гад ны дзяр жа ве.

На тал ля Ка ча на ва пра ка-
мен та ва ла вы ні кі раз мо вы 
жур на ліс там. Яна звяр ну ла 
ўва гу, што та кія ме ра пры-
ем ствы пра вод зяц ца, каб не 
толь кі да па маг чы лю дзям у 
вы ра шэн ні іх праб лем. Па-
ра лель на мож на аца ніць 
эфек тыў насць пра цы рэ гі я-
наль най ула ды. Боль шасць 
пы тан няў рэ аль на вы ра шыць 
на мес цах. Ін шая спра ва, ка-
лі лю дзі агуч ва юць пы тан ні, 
«зняц це» якіх за ле жыць ад 
кі раў ні коў рэс пуб лі кан ска га 
ўзроў ню. У пры ват нас ці, пра 
за бес пя чэн не жыл лём шмат-
дзет ных.

— У ра бо це з людзь мі трэ-
ба ўмець слу хаць і чуць. Гэ-
та вель мі важ на, — рэ зю ма-
ва ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы-
каз вае шчы рыя спа чу ван ні на мес ні ку га лоў на га 
рэ дак та ра га зе ты «Звяз да» Ана то лю Ар ка дзе ві чу 
Сла неў ска му ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Пад час пры ёму гра ма дзян у Верх ня дзвін ску.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

«У РА БО ЦЕ З ЛЮДЗЬ МІ 
ТРЭ БА БЫЦЬ ВЫ ТРЫ МА НЫМ»
Та кую дум ку вы ка за ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля 
КА ЧА НА ВА пад час аса біс та га пры ёму гра ма дзян 
у Верх ня дзвін ску, які ад быў ся ў мі ну лую су бо ту. 
На су стрэ чу з вы шэй шай служ бо вай асо бай кра і ны 
пры хо дзі лі ін ды ві ду аль на і па не каль кі ча ла век, 
не толь кі мяс цо выя жы ха ры, але і з роз ных рэ гі ё наў 
Ві цеб шчы ны і на ват пры яз джа лі з ін шых аб лас цей. 
Мно гія пад крэс лі ва лі, што звяр та юц ца да кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та як да «апош няй 
ін стан цыі». Бо ра ней шыя зва ро ты ў дзяр жаў ныя 
ор га ны не да лі вы ні ку.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Па ча лі ся пе ра га во ры аб вы ха дзе 
Бры та ніі з Еў ра са ю за

Бры тан скі мі ністр па вы ха дзе з Еў ра са ю за Дэ від Дэ віс 

і га лоў ны пе ра моў шчык ЕС Мі шэль Бар ні па ча лі ў Бру се лі 

пе ра га во ры аб «брэк сі це». Пы тан не «шлю ба раз вод на га 

ўрэ гу ля ван ня», па не ка то рых пад лі ках, бу дзе каш та ваць 

да 50 млрд фун таў стэр лін гаў (больш за 57 млрд еў ра). 

Пры гэ тым, па вод ле ацэ нак Fіnancіal Tіmes, «брэк сіт» мо жа 

абысці ся Бры та ніі ў 100 млрд еў ра з-за ўзмац нен ня жорст-

кас ці па тра ба ван няў з бо ку кра ін — чле наў са ю за.

Коль касць ах вяр ляс ных па жа раў 
у Пар ту га ліі пе ра вы сі ла 60 ча ла век

Прэ зі дэнт Пар ту га ліі Мар се лу Рэ бе лу ды Со за ў ня дзе лю 
аб вяс ціў трох дзён ную жа ло бу да 20 чэр ве ня ўключ на. Агонь 
ус пых нуў у акру зе Лей рыі з-за га ра ча га на двор'я. Па жар 
на нёс шко ду не каль кім на се ле ным пунк там, дак лад ных 
да ных аб маш та бах раз бу рэн няў па куль ня ма. З-за спё кі 

чыр во ны ўзро вень тры во гі ўста ля ва ны для акруг Лі са бон, 
Сан тар на, Се ту бал і Бра ган са. Для ас тат няй част кі кра і ны 
за хоў ва ец ца аран жа вы ўзро вень.

Кур ды стан аб вяс ціў аб пра вя дзен ні 
во сен ню рэ фе рэн ду му

Кі раў ніц тва аў та ном на га 
рэ гі ё на Ірац кі Кур ды стан аб'-
яві ла аб пра вя дзен ні во сен-
ню гэ та га го да рэ фе рэн ду му 
па пы тан ні не за леж нас ці ад 
Іра ка. Хоць рэ гі ён ужо шмат 
га доў дэ-фак та не за леж ны 
ад ура да ў Баг да дзе, ця пер 
курд скія лі да ры хо чуць уза-
ко ніць сваю не за леж насць фар маль на. Ад нак адзін ства 
ся род жы ха роў рэ гі ё на па гэ тым пы тан ні ня ма. Больш за 
тое, лі чаць экс пер ты, рэ фе рэн дум мо жа вы клі каць уз бро-
е ны кан флікт ся род па лі тыч ных гру по вак ірак ска га Кур-
ды ста на.

30 зван коў пры няў пад час пра мой 
лі ніі стар шы ня Го мель ска га абл-
вы кан ка ма Ула дзі мір ДВОР НІК.

Пры ват ны прад пры маль нік з Мін ска 
рас ка заў, што яшчэ ле тась у снеж ні ён 
па даў за яў ку на арэн ду во зе ра ў Ча-
чэр скім ра ё не. Ад нак да гэ туль не ве-
дае, на чыю ка рысць прай шоў аў кцы ён. 
Вы свет лі ла ся, што жы хар ста лі цы яго 
вый граў і ця пер да ку мен ты пра хо дзяць 
не аб ход нае ўзгад нен не.

Не да лі вы ні ку зва ро ты ў ад мі ніст-
ра цыю Го мель ска га ра ё на жы ха роў 
пры га рад най вёс кі Пры бар. Та му лю-
дзі звяр ну лі ся на пра мую лі нію абл вы-
кан ка ма і рас ка за лі пра сваю праб ле му 
гу бер на та ру. Спра ва ў тым, што га рад-
скі аў то бус у вы хад ныя дні ў іх на се ле-

ны пункт не хо дзіць, а па трэ ба ў та кіх 
рэй сах ёсць. Ця пер да дзе на да ру чэн не 
раз гле дзець маг чы масць за бес пя чэн ня 
гэ тай вёс кі га рад скі мі транс парт ны мі 
срод ка мі.

Жы хар ка Ма зы ра вы ка за ла ўдзяч-
насць за тое, што ра ней, пас ля ўмя шан-
ня кі раў ні ка рэ гі ё на, бы ло пры ня та ра-
шэн не не бу да ваць шмат па вяр хо вы дом 
там, дзе жы ха ры ха це лі за клас ці сквер. 
Жан чы на так са ма рас ка за ла, што зя-
лё ны ку ток, ство ра ны сі ла мі мяс цо вых 
жы ха роў, ужо іс нуе, і па пра сі ла па са-
дзей ні чаць у пы тан ні яго аб ста ля ван ня 
спар тыў ны мі пры ла да мі і лаў ка мі.

— Для ра шэн ня пы тан няў важ на глы-
бей уні каць у праб ле мы ча ла ве ка, — 
ад зна чыў Ула дзі мір Двор нік. — Ка лі 
трэ ба — вы ехаць на мес ца, па га ва рыць, 

рас тлу ма чыць і да па маг чы. Мяс цо вым 
ор га нам ула ды нель га зай маць па сіў ную 
па зі цыю і да во дзіць да та го, што ча ла-
век звяр та ец ца з прось бай па не каль кі 
ра зоў. Трэ ба пра ца ваць над ра шэн нем 
праб ле мы так, каб з ча сам яна не пе ра-
тва ры ла ся ў дзве ці тры но вых. А лепш 
за ўсё — пра ца ваць на апя рэ джан не. Не 
вар та за бы ваць і пра дэ пу тац кі кор пус, 
які па ві нен больш эфек тыў на пра ца-
ваць з на сель ніц твам.

Тры га дзі ны су бот ня га тэ ле фон на-
га ін тэр ак ты ву да зво лі лі ўла дам больш 
да ве дац ца пра праб ле мы ў рэ гі ё нах і 
да па маг чы мно гія з іх вы ра шыць апе-
ра тыў на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іоst@zvіаzdа.bу



Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  

Мер ка ван неМер ка ван не  

ШТО АЗНА ЧА ЮЦЬ 
ВЫ НІ КІ ВЫ БА РАЎ 
У ФРАН ЦЫІ?

Дру гі тур вы ба раў дэ пу та таў На цы я наль на га схо-
ду ў Фран цыі, які прай шоў у ня дзе лю, за вяр шыў ся 
тры ум фаль най пе ра мо гай пар тыі, сфар мі ра ва най 
вы бра ным у маі гэ та га го да прэ зі дэн там Фран цыі 
Эма ну э лем Мак ро нам. Прад стаў ні кі пар тыі ста лі ўла-
даль ні ка мі 308 з 577 мес цаў у ніж няй па ла це фран-
цуз ска га пар ла мен та, пры гэ тым яшчэ 42 ман да-
ты да ста нуц ца чле нам са юз най ім пар тыі MoDem 
(«Дэма кра тыч ны рух»).

Та кая пе ра мо га з'яў ля ец ца прын цы по ва важ най для но-
ва га прэ зі дэн та. Па сут нас ці, у Фран цыі, без ма гут най пад-
трым кі ў пар ла мен це, прэ зі дэнт з'яў ля ец ца сла бай фі гу рай. 
У той жа час і пад трым ка ў пар ла мен це не зро біць сла ба га 
па на ту ры прэ зі дэн та па спя хо вым лі да рам. 

Пад трым ка пар тыі Мак ро на на пар ла менц кіх вы ба рах 
звя за на з мно гі мі фак та ра мі. Га лоў ным з іх ста ла агі да 
вы бар шчы каў да сіс тэм най ка руп цыі, якая аха пі ла па лі тыч-
ную сіс тэ му кра і ны. Ад чуў шы гэ та, Мак рон зра біў стаў ку на 
кан ды да таў у дэ пу та ты, якія не зай ма лі ся ра ней дзяр жаў най 
дзей нас цю, з чыс тым дасье. Гэ та бы ла ры зы коў ная стаў ка, 
але яна апраў да ла ся.

Пра віль на прэ зі дэнт вы зна чыў і са цы яль ныя пры яры-
тэ ты. Мак рон збі ра ец ца пры няць ра шу чыя за ха ды па ба-
раць бе з бес пра цоў ем, якое скла дае ў гэ ты мо мант дзе сяць 
пра цэн таў (на фо не амаль у два ра зы мен шых па каз чы каў у 
Гер ма ніі) і асаб лі ва б'е па мо ла дзі. З ка руп цый най ры то ры-
кай цес на звя за ны і яшчэ адзін пункт вы бар чай плат фор мы 
Мак ро на і яго пар тыі — пла на ва нае ска ра чэн не дзяр жаў-
на га апа ра ту на сто двац цаць ты сяч дзярж слу жа чых. Але 
пры гэ тым ро біц ца ўпор на аду ка цыю і бяс пе ку — коль касць 
на стаў ні каў і вы клад чы каў па він на вы рас ці на ча ты ры-пяць 
ты сяч ча ла век, а жан да раў па він на стаць больш на дзе-
сяць ты сяч.

Най больш зні шчаль нае па ра жэн не па цяр пе лі пад час 
вы ба раў са цы я ліс ты. Іх прад стаў ніц тва ў Пар ла мен це бу-
дзе са мым ніз кім за ўвесь час іс на ван ня Пя тай рэс пуб лі кі. 
Сур' ёз на стра ці лі ў га ла сах і рэс пуб лі кан цы.

У вы ні ку вы ба раў Фран цыя ста ла больш па доб ная на 
Гер ма нію, што прын цы по ва важ на для Еў ра пей ска га са ю за, 
у якім гэ тыя дзве кра і ны тра ды цый на з'яў ля юц ца са мы-
мі знач ны мі па лі тыч ны мі сі ла мі. У той жа час на сель ніц-
тва Гер ма ніі боль шае (82 міль ё ны су праць 65 у Фран цыі). 
Па коль кі па зі цыя прэ зі дэн та ў Гер ма ніі з'яў ля ец ца чыс-
та на мі наль най, га лоў ная ўла да ажыц цяў ля ец ца канц ле-
рам, які ў гэ ты мо мант так са ма мае ма гут ную пад трым ку 
ў гер ман скім пар ла мен це, Бун дэс та гу. Сі ла асо бы Ан ге лы 
Мер кель рэ гу ляр на ро біць яе са май вя до май жан чы най 
све ту і пад ах воч вае вы бар шчы каў зноў і зноў га ла са ваць 
за па лі тыч ную пар тыю, якую яна пад трым лі вае. Ме на ві та 
та ко га моц на га лі да ра не ха па ла Фран цыі ў апош нія га ды, 
каб пад няць свае шан цы на лі дар ства ў ЕС, з улі кам та го, 
што эка но мі ка Фран цыі менш ма гут ная, чым ня мец кая. 
За да ча Мак ро на — стаць моц ным лі да рам, здоль ным пра-
вес ці ў Фран цыі не аб ход ныя рэ фор мы, не стра ціў шы пры 
гэ тым па пу ляр нас ці.

Ка лі па доб ная мэ та бу дзе да сяг ну та, Гер ма нія і Фран цыя 
змо гуць ра зам зноў стаць сі лай, здоль най пад ах воч ваць 
Еў ра са юз ру хац ца ў пра віль ным кі рун ку. Пры ўсіх зра зу ме-
лых аб ме жа ван нях на здоль насць дзвюх дзяр жаў да бі вац ца 
жа да на га хо ду па дзей у са ю зе 28 кра ін.

Што да бе ла рус ка-фран цуз скіх ад но сін, то яны сур' ёз на 
не зме няц ца. Фран цыя ў цэ лым па ўнут ра най рас клад цы ЕС 
тра ды цый на зай ма ец ца між зем на мор скім кі рун кам знеш-
няй па лі ты кі Еў ра са ю за, што ро біць для яе Бе ла русь апры-
ёры менш знач най, чым, на прык лад, Ал жыр. Ня ма па куль і 
спа дзя ван няў, што Мак рон змо жа змя ніць знеш не па лі тыч-
ны па ра дак ЕС та кім чы нам, каб бы лі пры ня ты за ха ды па 
за кан чэн ні ўкра ін ска га кры зі су — га лоў най праб ле мы для 
бе ла рус кай эка но мі кі ў гэ ты мо мант.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



Вы ка заць, вы свет ліць, вы ра шыць
на ба ле лыя пы тан ні да па ма гае дыя лог з гу бер на та рам

ВЫЯЗНЫЯ ПРЫЁМЫ
Ад мi нiст ра цыя Прэ зi дэн та пра цяг вае 
ажыц цяў ляць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян 
у рэ гi ё нах. На гэ тым тыд нi пры ёмы 
прой дуць у Го мель скай i Мiн скай аб лас цях 
па на ступ ным гра фi ку:

20 чэр ве ня 2017 года
ШУ ЛЕЙ КА Юрый Вi толь да вiч —  па моч нiк Прэ зi-

дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь —  iн спек тар па Го мель скай 
воб лас цi —  Доб руш скi рай вы кан кам (11.00—13.00)

22 чэр ве ня 2017 года
КА ЧА НА ВА На тал ля Iва наў на —  кi раў нiк Ад мi нiст-

ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь —  Ста ра да рож скi 
рай вы кан кам (10.00—13.00)

23 чэр ве ня 2017 года
ЦI ШЧАН КА Жан на Вiк та раў на —  на чаль нiк га лоў-

на га ўпраў лен ня па ўза е ма ад но сi нах з ор га на мi за ка-
на даў чай i су до вай ула ды, пы тан нях гра ма дзян ства i 
па мi ла ван ня Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь —  Ва ло жын скi рай вы кан кам (10.00 — 13.00).

За пi сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў 
па рабоце са зва ро та мi гра ма дзян ад па вед ных вы ка-
наў чых ка мi тэ таў.


