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КНДР па ка за ла ві дэа 
з імі та цы яй ра кет на га ўда ру па ЗША

Ро лік быў пра дэ ман стра ва ны пад час свя точ на га кан цэр та, 
пры све ча на га 105-год дзю з дня на ра джэн ня Кім Ір Се на — 
дзе да ця пе раш ня га паў ноч на ка рэй ска га лі да ра Кім Чэн Ына. 
На кад рах бач на, як сна рад стар туе, пе ра ся кае акі ян і ўзры-
ва ец ца ў ад ным з аме ры кан скіх га ра доў. У за вяр шаль най 
сцэ не ві даць мо гіл кі і пад па ле ны аме ры кан скі сцяг.

Боль шасць ра сі ян лі чаць, 
што це ла Ле ні на трэ ба па ха ваць

Пра па но ву вы нес ці з маў за лея і па ха ваць це ла Ула дзі мі-
ра Ле ні на пад трым лі ва юць 58% ра сі ян. Пра гэ та свед чаць 
да ныя апы тан ня, пра ве дзе на га «Ля ва да-Цэнт рам». 32% 
пра па на ва лі ад даць зям лі це ла Ле ні на ка ля Крам лёў скай 
сця ны. 26% лі чаць, што па ха ван не па він на прай сці на Вол-
каў скіх мо гіл ках у Санкт-Пе цяр бур гу. 31% апы та ных за яві лі, 
што це ла са вец ка га па лі ты ка трэ ба па кі нуць у маў за леі. 11% 
не вы зна чы лі ся з ад ка зам.

МВФ праг на зуе сё ле та ў Ве не су э ле ін фля цыю 
ў 720%, а на ле та — у 2000%

Та кія звест кі пры ве дзе ны ў но вым пра гноз на-ана лі тыч-
ным дак ла дзе Між на род на га ва лют на га фон ду па ста не і 

най блі жэй шых перс пек ты вах су свет най эка но мі кі. Экс пер ты 
фон ду лі чаць, што Ве не су э ла па-ра ней ша му бу дзе пе ра жы-
ваць вя лі кія эка на міч ныя цяж кас ці і «су ты кац ца з сур' ёз ны мі 
аб ме жа ван ня мі ў га лі не ім пар ту та ва раў». Эка но мі ка кра і ны 
мо жа ска ра ціц ца на 7,4%, а ўзро вень бес пра цоўя вы рас це 
з 21,2% да 25,3%. Ле тась, па звест ках Цэнт ра бан ка кра і ны, 
ін фля цыя ў Ве не су э ле скла ла 800%.

Но вая Зе лан дыя змя няе міг ра цый нае 
за ка на даў ства па прын цы пе «спа чат ку кі ві»

Урад Но вай Зе лан дыі 
аб вяс ціў аб уня сен ні змя-
нен няў у міг ра цый нае за-
ка на даў ства з мэ тай за-
сце раг чы мяс цо вы ры нак 
пра цы ад за меж най ра-
бо чай сі лы. «Гэ тыя зме-
ны за клі ка ныя за ах во ціць 
ра бо та даў цаў най маць 

больш «кі ві», уклад ва ю чы срод кі ў іх на ву чан не», — за явіў 
мі ністр іміг ра цыі, пра цоў ных ад но сін і бяс пе кі кра і ны Майкл 
Вуд ха ус, вы ка рыс тоў ва ю чы гу тар ко вы тэр мін, які па зна чае 
но ва зе ланд цаў. Як вя до ма, ле тась у кра і не быў за фік са ва ны 
рэ корд на вы со кі ўзро вень міг ра цыі — ка ля 70 тыс. ча ла век.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

— Ці мя ня ец ца апош нім ча сам ха-
рак тар праб лем, з які мі лю дзі звяр та-
юц ца на пры ёмах гра ма дзян?

— Пад час ня даў ня га аса біс та га 
пры ёму гра ма дзя не пра сі лі да па мо гі і 
са дзей ні чан ня ў пе ра вод зе дзі ця ці ў ін-
шую шко лу, улад ка ван ні мі ні-ста ды ё на, 
ад наў лен ні да га во раў арэн ды... Лю дзі 
ўзні ма лі і тэ му га зі фі ка цыі ў ад ным з па-
сёл каў, ра бо ты аг ра пра мыс ло вых і пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў. Пры клад на 
70 пра цэн таў усіх пы тан няў пад час аса-
біс тых зва ро таў эфек тыў на вы ра ша юц-
ца, ней кая част ка бя рэц ца на кант роль. 
На кант ро лі, на прык лад, пы тан не ба-
дзяж ных жы вёл. Ад ны іх пад корм лі ва-
юць, але не жа да юць узяць да ся бе, а 
дру гія вы сту па юць за ад лоў і маг чы-
масць спа кой на ха дзіць па ву лі цы. Гэ та 
тэ ма бяс кон цых кан флік таў. У нас ёсць 
дзве гра мад скія ар га ні за цыі, якія цес на 
су пра цоў ні ча юць з спец аў та ба зай, якая 
ад лоў лі вае і стэ ры лі зуе жы вёл. Гра мад-
скія ар га ні за цыі да па ма га юць пас ля пе-
ра да ваць іх тым, хто па кла па ціў ся б пра 
братоў нашых меншых.

Ле тась па сту пі ла кры ху менш зва-
ро таў, чым у 2015 го дзе, — 490. Кож ны 
трэ ці быў звя за ны з упа рад ка ван нем 
два ро вых і га рад скіх тэ ры то рый, ра мон-
там жыл лё ва га фон ду і апла тай па слуг 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Пы-
тан ні та го ж ра мон ту вы ра ша юц ца ў ра-
бо чым па рад ку па вод ле пла на. Мы тлу-
ма чым, што тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі 
важ ней шыя за сам тэр мін. Мо жа быць 
і так, што 25-га до ва му до му кап ра монт 
спат рэ біц ца хут чэй, чым 40-га до ва му.

Ана ліз зва ро таў па каз вае, што на 
дру гім мес цы па час та це — пы тан ні 
пра ца ўлад ка ван ня. Да кан ца 2014 го да 
ў нас не ха па ла ра бо чых рук, асаб лі ва 
ў га лі не ка му наль най гас па дар кі. Ад нак 
з па чат ку 2015-га на тых жа бу даў ні чых 
прад пры ем ствах па ча ла ся ап ты мі за-
цыя коль кас ці ра бот ні каў, аб' ёмы ра бот 
змен шы лі ся. Сур' ёз ныя цяж кас ці ўзнік лі 
і ў ад на го на ша га ка му наль на га ганд-
лё ва га прад пры ем ства, якое зай ма ец-
ца рэа лі за цы яй пра дук таў хар ча ван ня, 
та ва раў на род на га спа жы ван ня. Сён ня 
ва кан сій ніз ка ква лі фі ка ва най ка тэ го рыі 

ста ла менш, а коль касць прэ тэн дэн таў 
на іх вы рас ла. Тым не менш нам уда ло-
ся ле тась на ват пе ра вы ка наць план па 
ства рэн ні пра цоў ных мес цаў (пры за дан-
ні 440 ства ры лі 496). Пра цу ем най перш 
у га лі не ма ло га і ся рэд ня га біз не су — 
спра шча ем, на прык лад, пра цэ ду ру зда-
чы па мяш кан няў у арэн ду. Ак тыў насць 
пра яў ля юць і бан кі, якія пра па ну юць крэ-
ды ты на вы гад ных умо вах.

Ас но ва эка но мі кі го ра да — на 97 
пра цэн таў — прад пры ем ствы «Бел-
наф та хі ма». 10 ты сяч ча ла век пра-
цуюць толь кі на «Наф та не». Дзесь ці 
кож ны трэ ці жы хар го ра да за ня ты на 
прад пры ем ствах, звя за ных з наф та хі-
міч най га лі ной, на прык лад, спец адзен-
не шые «Наф та нсэр віс». Вя до ма, на 
та кія прад пры ем ствы на бор кад раў 
ажыц цяў ля ец ца, га лоў ным чы нам, на 
кон курс най асно ве, сю ды ча ла ве ка без 
на леж най аду ка цыі не возь меш. Я лі чу, 
са мі прад пры ем ствы па він ны шу каць 
спо са бы, як за няць лю дзей, і не ба яц ца 
браць ма ла дых спе цы я ліс таў. Бу дзем 
спа дзя вац ца, што на ша пра мыс ло-
васць — вы раб ме та ла кан струк цый або 
ра дыё элект ро ні ка — за ці ка вяць ін вес-
та раў пас ля та го, як у сва бод ную эка-
на міч ную зо ну «Ві цебск» бу дзе ўклю-
ча ны но вы сек тар агуль най пло шчай 
92 га — тэ ры то рыя На ва по лац ка і пра-
мыс ло вай зо ны г. п. Ба ра ву ха.

— Якім чы нам пла ну е це пра цяг-
ваць ства рэн не но вых пра цоў ных 
мес цаў?

— У сту дзе ні ўра чыс та ад кры ла ся 
но вае прад пры ем ства па вы пус ку сма-
жа на га га ро ху ў тым жа па сёл ку Ба-
ра ву ха пад На ва по лац кам. Гэ та бу дзе 
ка ля 50 пра цоў ных мес цаў. У са ка ві ку 
на Бія мех за во дзе бы та вых дру гас ных 
рэ сур саў бы ла афі цый на за пу шча на 
но вая лі нія — гэ та яшчэ пяць ра бо чых 
мес цаў. У са ка ві ку ад быў ся і аў кцы ён 
па про да жы бы ло га кі на тэ ат ра «Кос-
мас», які бу дзе рэ кан стру я ва ны і пе ра-
пра фі ля ва ны пад аў та сэр віс ны цэнтр. 
Так са ма ня даў на мы збі ра лі прад стаў-
ні коў ма ло га і ся рэд ня га біз не су, каб 
рас тлу ма чыць і на га даць аб фі нан са ва-
крэ дыт ных маг чы мас цях для раз віц ця 

іх прад пры ем стваў і ар га ні за цый, па-
зна ё мі лі з ра бо тай Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва, ство ра на га пры 
На ва по лац кім гар вы кан ка ме. Рас ка-
за лі і пра па слу гі На ва по лац ка га цэнт-
ра прад пры маль ніц тва і не ру хо мас ці. 
Акра мя та го, па ве да мі лі пра ўвя дзен не 
ма ра то рыя на пра вя дзен не пра ве рак з 
1 сту дзе ня на ступ на га го да.

Ле тась у ор га ны па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не звяр та лі ся з пы-
тан нем пра ца ўлад ка ван ня 3767 ча ла век, 
што скла дае 86 пра цэн таў да ўзроў ню 
па пя рэд ня га го да. У якас ці бес пра цоў-
ных за рэ гіст ра ва ны 2571 ча ла век — на 
17 пра цэн таў менш, чым у 2015-м. На 
пра ця гу го да 2681 ча ла ве ку ака за лі са-
дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка ван ні (з іх 
бес пра цоў ных — 1623). 26 бес пра цоў-
ных атры ма лі суб сі дыі на ар га ні за цыю 
аг ра эка ту рыз му і ін шай прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці. 798 ча ла век (з іх 696 
бес пра цоў ных) пры цяг ва лі ся да аплач-
ва е мых гра мад скіх ра бот. У сель скую 
мяс цо васць з дэ фі цы там ра бо чых рук 
пе ра еха лі пры бюд жэт най фі нан са вай 
пад трым цы пяць сем' яў.

— Лю дзей заў сё ды хва люе раз віц-
цё са цы яль най сфе ры...

— За на шай га рад ской баль ні цай 
за ма ца ва ны дзе вяць тэ ры та ры яль на 
бліз кіх ра ё наў. Вя до ма, пер ша чар го вая 
да па мо га аказ ва ец ца на мес цах, а сю-
ды на кі роў ва юц ца па цы ен ты з больш 
цяж кай па та ло гі яй. Бо ме на ві та на ба зе 
на шай баль ні цы ак тыў на раз ві ва юц ца 
вы со ка тэх на ла гіч ныя ме та ды да па мо гі. 
Ле тась бы ла пра ве дзе на рэ кан струк цыя 
па мяш кан няў пад уста ноў ку ан гі ёг ра фа 
і кам п'ю тар на га та мог ра фа. На гэ ты год 
за пла на ва на ства рэн не на ба зе між ра-
ён на га аф таль ма ла гіч на га ад дзя лен ня 
га рад ской баль ні цы між ра ён на га цэнт ра 
мік ра хі рур гіі во ка. Бу дзем пра цяг ваць 
ра бо ту па ад крыц ці траў ма та ла гіч на-
га пунк та для жы ха роў На ва по лац ка і 
По лац ка, між ра ён на га цэнт ра рэнт ген-
энда вас ку ляр най хі рур гіі. У дзі ця чай па-
лі клі ні цы бу дзе пра цяг вац ца ра бо та па 
ства рэн ні цэнт ра алер га ло гіі.

У го ра дзе пра цу юць 12 школ, дзве 
гім на зіі і агуль на аду ка цый ны лі цэй, а 
ле тась уве дзе ны ў экс плу а та цыю ву чэб-
ны комп лекс «Яс лі—са док—па чат ко вая 
шко ла», на ба зе яко га ад кры ты фі лі ял 
гім на зіі №1. Пра ек ту ем но выя ўста но вы 
аду ка цыі ў гу ста на се ле ных ра ё нах но-
вай за бу до вы. У СШ №8 пра цяг ва ец ца 
апра ба цыя ма дэ лі ін клю зіў най аду ка цыі. 
А пры пад трым цы Еў ра пей ска га са ю за 
стар та ваў но вы пра ект «На ва по лацк — 
ад ін клю зіў най шко лы да ін клю зіў на га 
го ра да», у ме жах яко га на ба зе шко лы 
па він ны з'я віц ца ўні каль ная спар тыў ная 
пля цоў ка і ліфт для на ву чэн цаў з аб ме-
жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  ��

ЯК НА ВА ПО ЛАЦК СТВА РАЕ 
ПРА ЦОЎ НЫЯ МЕС ЦЫ

Заўт ра Прэ зi дэнт звер нец ца 
з Па слан нем да на ро да 

i пар ла мен та
Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 21 кра са вi ка звер нец-
ца са што га до вым Па слан нем да бе ла рус ка га на ро да 
i На цы я наль на га схо ду.

Вы ступ лен не кi раў нi ка дзяр жа вы ад бу дзец ца ў час су-
мес на га па ся джэн ня Па ла ты прад стаў нi коў i Са ве та Рэс-
пуб лi кi, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зi дэн та.

Пра мую транс ля цыю з Аваль най за лы До ма ўра да бу-
дуць вес цi тэ ле ка на лы «Бе ла русь 1» i «Бе ла русь 24», а 
так са ма Пер шы на цы я наль ны ка нал Бе ла рус ка га ра дыё. 
Транс ля цыя пач нец ца ў 10.00. Тэ ле вi зiй ную вер сiю Па слан-
ня па ка жуць у вя чэр нiм эфi ры бе ла рус кiх тэ ле ка на лаў.

На ме ра пры ем ства за про ша ны вы шэй шыя служ бо выя 
асо бы кра i ны, чле ны ўра да, кi раў нi кi ор га наў дзяр жаў на га 
кi ра ван ня, най буй ней шых прад пры ем стваў i срод каў ма са-
вай iн фар ма цыi, прад стаў нi кi дып ла ма тыч на га кор пу са.

Аб тым, як пра цу юць служ бы лю бо га го-
ра да, мож на мер ка ваць па зва ро тах гра-
ма дзян. Як пра ві ла, ме на ві та пас ля аса біс-
тых пры ёмаў у вы кан ка мах вы ра ша ец ца 
фак тыч на лю бая праб ле ма. І ўсё ж та кі 
бы ва юць паў тор ныя зва ро ты, а бы вае і 
так, што па аб' ек тыў ных пры чы нах той 
жа кап ра монт не мо жа быць зроб ле ны 
«ў на ступ ным ме ся цы»... На Ві цеб шчы-
не тра ды цый на лі дзі ру ю чыя па зі цыі па 
агуль ным са цы яль на-эка на міч ным па-
каз чы ку зай мае На ва по лацк. Стар шы ня 
На ва по лац ка га га рад ско га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Дзміт рый ДЗЯМІДАЎ тлу ма чыць, 
як ён пра цуе з людзь мі і якім чы нам да ся-
гае па стаў ле ных мэт.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

БЯС ПЕ КА, СПОРТ 
І АЗА РТНЫЯ ГУЛЬ НІ

Дэ пу та ты пры ня лі 
чар го вы па кет за ко на пра ек таў
Праз уча раш няе па ся джэн не Па ла ты прад стаў ні коў 
чыр во най ніт кай пра хо дзі ла тэ ма бяс пе кі і про ці дзе-
ян ня тэ ра рыз му і эк стрэ міз му. Гэ та му пра ма ці ўскос-
на пры све ча ны тры за ко на пра ек ты.

Без пра ла заў для тэ ра рыз му
Пер шы на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс-

пе кі Ігар СЕР ГЯЕН КА прад ста віў пра ект за ко на, пры све-
ча ны ба раць бе з тэ ра рыз мам. Уво дзіц ца ад каз насць за 
фі нан са ван не пра ез ду да мес ца на ву чан ня тэ ра рыс тыч ным 
дзе ян ням, тлу ма чыц ца тэр мін «кры тыч на важ ныя аб' ек-
ты», удас ка наль ва ец ца ме ха нізм пры знан ня ар га ні за цыі 
тэ ра рыс тыч най — гэ та толь кі не ка то рыя но ва ўвя дзен ні ў 
нар ма тыў ную ба зу. Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та Аляк-
санд ра МАР КЕ ВІ ЧА пра кры тыч на важ ныя аб' ек ты, прад-
стаў нік КДБ па ве да міў, што та кіх у нас вы зна ча на ка ля 850. 
Што да са мо га тэр мі на, то пад ім трэ ба ра зу мець «аб' ек ты 
са цы яль най, вы твор чай, ін жы нер на-транс парт най, энер-
ге тыч най, ін фар ма цый на-ка му ні ка цый най і ін шай інф ра-
струк ту ры, па ру шэн не функ цы я на ван ня якіх у вы ні ку ак таў 
тэ ра рыз му мо жа са дзей ні чаць дэ ста бі лі за цыі гра мад ска га 
па рад ку і да сяг нен ню ін шых мэт тэ ра рыз му, па цяг нуць за 
са бой ча ла ве чыя ах вя ры».

— Гэ тае азна чэн не ўжо за ма ца ва на ў Кан цэп цыі ба раць-
бы з тэ ра рыз мам у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, а так са ма ва Ука зе 
Прэ зі дэн та аб Ка мі сіі па про ці дзе ян ні эк стрэ міз му і ба раць бе 
з тэ ра рыз мам. У пры ват нас ці, та кія ка мі сіі ўжо ство ра ны і 
пра цу юць: шэсць аб лас ных і Мін ская га рад ская. Ме на ві та 
гэ тыя ка мі сіі ўно сяць аб' ек ты ў спіс кры тыч на важ ных, — 
рас ка заў Ігар Сер гя ен ка.

Спорт без ры зы кі
Тэ ма бяс пе кі — клю ча вая і ў за ко на праек це «Аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па пы тан нях ахо вы гра мад ска га па рад ку і за бес пя чэн-
ня гра мад скай бяс пе кі пры пра вя дзен ні спар тыў на-ма са вых 
ме ра пры ем стваў, спар тыў ных спа бор ніц тваў». Не так даў но 
«Звяз да» ўжо пі са ла пра тое, што ба лель шчы кам, якія ху лі га-
ні лі пад час, на прык лад, спар тыў ных мат чаў, мо гуць за ба ра ніць 
на пэў ны тэр мін на вед ваць спар тыў ныя ме ра пры ем ствы.

Ігар НЕ ВАР, член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-
ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най 
і ма ла дзёж най па лі ты цы, вы сту піў су дак лад чы кам па пра-
ек це за ко на, што ўно сіць змя нен ні і да паў нен ні ў За кон «Аб 
фі зіч най куль ту ры і спор це». Як рас ка заў пар ла мен та рый, вя-
лі кая ўва га ў но вым да ку мен це так са ма на да ец ца пы тан ням як 
гра мад скай бяс пе кі, так і бяс пе кі спарт сме наў лю бо га ўзроў ню: 
ад між на род на га кла са да дзі ця ці, якое зай ма ец ца спор там.

— Упер шы ню на за ка на даў чым уз роў ні мы пры мя ні лі но-
выя тэр мі ны, та кія як ба лель шчык, сцю ард, ва лан цёр, — па-
ве да міў Ігар Не вар. — І гэ та да ло маг чы масць на прак ты цы 
аба ра ніць пра вы ба лель шчы каў і ў той жа час вы зна чыць 
пра вы і аба вяз кі ва лан цё раў, сцю ар даў у су вя зі з тым, што 
мы ўдзель ні ча ем у між на род ных спа бор ніц твах. 

Сам са бе рэг ла мент
Ці ка выя зме ны дэ пу та ты пры ня лі ў пер шым чы тан ні ў Гра-

ма дзян скі пра цэ су аль ны ко дэкс. Яны пры све ча ны аба ро не 
на сель ніц тва ад не га тыў на га ўздзе ян ня аза ртных гуль няў. 
Так, ча ла век, які мае гуль ня вую за леж насць, мо жа са ма-
стой на аб ме жа ваць для ся бе на вед ван не гуль ня вых уста-
ноў на тэр мін ад шас ці ме ся цаў да трох га доў. Для та го каб 
зра біць гэ та, трэ ба па даць пісь мо вую за яву ар га ні за та ру 
аза ртных гуль няў. Ка лі ж гуль ня вая за леж насць ста віць у 
цяж кае ма тэ ры яль нае ста но ві шча цэ лую сям'ю, то ча ла ве ка 
мо гуць аб ме жа ваць у на вед ван ні ад па вед ных уста ноў — ужо 
па ра шэн ні су да. Пра ва звяр нуц ца з та кой за явай у суд да-
дзе на бліз кім ро дзі чам за леж най асо бы.

Дэ пу тат Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ пра па на ва ла па вя лі чыць 
уз рост асоб, якія да пус ка юц ца да на вед ван ня гуль ня вых 
уста ноў. Парламентарый ар гу мен та ва ла, што ў 18-га до вым 
уз рос це да лё ка не ўсе ра зу ме юць, на коль кі сум ны мі мо гуць 
быць на ступ ствы ад праз мер на га ўдзе лу ў аза ртных гуль-
нях. Прад стаў нік МПЗ па ве да міў, што ад па вед нае пы тан не 
ўжо не раз аб мяр коў ва ла ся, але па доб ныя аб ме жа валь ныя 
ме ры паў на лет нія гра ма дзя не трак ту юць як па ру шэн не іх 
пра воў і сва бод.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by
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