
Фо
та

 С
яр
ге
я Н

ІК
АН

ОВ
ІЧ
А.

Фо
та

 Н
ад
зе
і Б
УЖ

АН
.

20 МАЯ 2017 г. СУБОТА №94 (28458)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8609
Еўра 2,0751
Рас. руб. 0,0325
Укр. грыўня 0,0705

ЦЫТАТА ДНЯ

Рэ нэ ФА ЗЕЛЬ, прэ зі дэнт 

Між на род най фе дэ ра цыі 

ха кея (ІІХФ)

«Фе дэ ра цыя ха кея 
Бе ла ру сі пра вя ла сур' ёз ную 
ра бо ту для атры ман ня 
чэм пі я на ту све ту 2021 
го да. Пе ра мо га Мін ска і 
Ры гі бы ла не ча ка най для 
мно гіх. У хо дзе га ла са ван ня 
ад быў ся не вя лі кі кан фуз. 
Прый шло ся пра вес ці дру гі 
раўнд, які толь кі па цвер дзіў 
вы ні кі пер ша га ту ра. 
Гэ та га во рыць толь кі пра 
тое, якую сур' ёз ную пра цу 
пра вя лі фе дэ ра цыі ха кея 
абедз вюх кра ін, як доб ра 
яны па пра ца ва лі. Упэў не ны, 
што тур нір бу дзе не менш 
па спя хо вы, чым тур ні ры ў 
Ры зе ў 2006 го дзе і ў Мін ску 
ў 2014 го дзе».

Та кое ра шэн не бы ло пры ня та па вы ні ках га ла са ван ня ў хо дзе кан грэ са 
Між на род най фе дэ ра цыі ха кея ў Кёль не.

Га ла са ван не пра хо дзі ла ў два кру гі, у ім пры ма лі ўдзел дэ ле га ты з 67 на цы я наль ных 
аса цы я цый, а так са ма чле ны Са ве та ІІХФ. У пер шым раў ндзе за яў ка Мін ска і Ры гі на-
бра ла 54 га ла сы су праць 53-х за тое, каб чэм пі я нат пры ма ла Фін лян дыя. Па пра ві лах 
ІІХФ та кой мі ні маль най роз ні цы не да стат ко ва, каб ад даць мун ды яль ка мусь ці з ба коў, 
та му га ла са ван не бы ло пра ве дзе на яшчэ раз. І зноў пе ра ва га бы ла на на шым ба ку: 
55 су праць 52 га ла соў. Тэр мі ны пра вя дзен ня мін ска-рыж ска га пла не тар на га фо ру-
му — 7—23 мая 2021 го да. У Бе ла ру сі мат чы чэм пі я на ту пры ме «Мінск-Арэ на», якая 
змя шчае 15 086 гле да чоў, у Лат віі — «Арэ на-Ры га», на тры бу нах якой 10 300 гля дац кіх 
мес цаў. Мат чы гру па вой ста дыі і па два чвэрць фі наль ныя па ядын кі пры муць абедз ве 
ста лі цы, а паў фі наль ныя мат чы, гуль ні за «брон зу» і «зо ла та» ад бу дуц ца ў Мін ску.

Сло га нам за явач най кам па ніі, а ця пер ужо і са мо га чэм пі я на ту све ту стаў «Раssіоn. 
Nо Bоrdеrs» (Захапленне. Без меж). Ён ад люст роў вае за пал бе ла рус ка га і лат вій ска га 
на ро даў да ха кея і спор ту ўво гу ле.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ХА КЕЙ НАЕ СВЯ ТА ВЯР ТА ЕЦ ЦА Ў БЕ ЛА РУСЬХА КЕЙ НАЕ СВЯ ТА ВЯР ТА ЕЦ ЦА Ў БЕ ЛА РУСЬ
На ша кра і на су мес на з Лат ві яй пры ме чэм пі я нат све ту ў 2021 го дзе

СТАР. 2

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Дзі ця чая міг ра цыя 
б'е рэ кор ды

Коль касць не паў на лет ніх бе-

жан цаў і міг ран таў, якія пе ра-

соў ва юц ца без су пра ва джэн ня 

да рос лых, за апош нія 5 га доў 

па вя лі чы ла ся ў 5 ра зоў. Та кія 

звест кі ўтрым лі ва юц ца ў дак-

ла дзе дзі ця ча га фон ду ААН 

ЮНІ СЕФ, у якім указ ва ец ца, што, 

ка лі ў 2010—2011 га дах у 80 кра-

і нах све ту бы ло за рэ гіст ра ва на 

66 ты сяч та кіх дзя цей, то за апош-

нія два га ды — 300 ты сяч. На пя рэ-

дад ні са мі ту «вя лі кай ся мёр кі» ў 

Іта ліі ЮНІ СЕФ пра па на ваў су свет-

ным лі да рам за цвер дзіць пра гра-

му па аба ро не дзя цей-міг ран таў. 
Яна, у пры ват нас ці, пра ду гледж-
вае пры няц це мер па пра ду хі лен ні 
экс плу а та цыі і гвал ту над імі, спы-
нен ня іх утры ман ня пад вар тай і 
за бес пя чэн не до сту пу да аду ка-
цыі, ахо вы зда роўя.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Пар ла мент Грэ цыі пад тры маў но вы па кет мер жорст кай эка но міі
Да ку мент пра ду гледж вае па вы шэн не па дат каў і ска ра чэн не па ме ру пен сій. Пры 

не аб ход ных для пры няц ця 151 го ла се за ко на пра ект пад тры ма лі 153 дэ пу та ты з 300. 
Га ла са ван не прай шло на пя рэ дад ні па ся джэн ня Еў раг ру пы, пад час яко га 22 мая 
ўдзель ні кі па він ны бу дуць аца ніць эфек тыў насць рэ фор маў у Грэ цыі і вы ра шыць 
пы тан не аб пра да стаў лен ні Афі нам чар го ва га тран шу ў 7,5 млрд еў ра.

Урад Япо ніі ўхва ліў за ко на пра ект аб ад ра чэн ні ім пе ра та ра Акі хі та
За ко на пра ект да зва ляе ад ра чэн не ім пе ра та ра Акі хі та і пе ра да чу тро на яго ста рэй ша му сы ну — на след-

на му прын цу На ру хі та. Да ку мент пе ра да дзе ны на за цвяр джэн не ў пар ла мент. Як па ве дам ляе ін фар ма цый-

нае агенц тва Kyodo, ён мо жа быць пры ня ты ў ся рэ дзі не чэр ве ня. За ко на пра ект рас пра ца ва ны спе цы яль на 

для 83-га до ва га ім пе ра та ра Акі хі та, які ў жніў ні мі ну ла га го да ў ві дэа зва ро це да на ро да вы ка заў жа дан не 

ады сці ад спраў з-за ста ла га ўзрос ту.

Ма ду ра за явіў пра не аб ход насць змя ніць кан сты ту цыю Ве не су э лы
Прэ зі дэнт лі чыць, што трэ ба ўма ца ваць кан сты ту цыю 1999 го да і за ма ца ваць у ёй усе са цы яль ныя пра-

вы і пра гра мы, каб даць на ро ду Ве не су э лы мак сі маль ную бяс пе ку і са цы яль ную ста біль насць. Пра гэ та ён 

за явіў пад час су стрэ чы з ра бо чы мі і сту дэн та мі, транс ля цыю якой вёў тэ ле ка нал Venezolana de Televіsіon. У 

па чат ку ме ся ца кі раў нік кра і ны пад пі саў указ аб склі кан ні Кан сты ту цый най асамб леі — вы бар на га ор га на, 

які мо жа рэ фар ма ваць асноў ны за кон.

Пе ра мовы па вы ха дзе Вя лі ка бры та ніі з ЕС за пла на ва ны на 19 чэр ве ня
Га лоў ны пе ра моў шчык ЕС па Brехіt Мі шэль Бар ні за пла на ваў па чаць пе ра мо вы па вы ха дзе Вя лі ка бры та ніі 

з Еў ра са ю за 19 чэр ве ня, праз 11 дзён пас ля пра вя дзен ня па за чар го вых пар ла менц кіх вы ба раў у Злу ча ным 

Ка ра леў стве. Пра гэ та па ве дам ляе га зе та Thе Guаrdіаn. Па вод ле яе ін фар ма цыі, ра ні цай гэ та га дня ён су-

стрэ нец ца з бры тан скім мі ніст рам па пы тан нях Brехіt Дэ ві дам Дэ ві сам, каб вы пра ца ваць маг чы мыя ва ры ян ты 
вы ха ду. ЕС пры гэ тым на стой вае на па дзе ле пе ра моў на ча ты ры цык лы па 
тыд ні, кож ны з якіх бу дзе пры све ча ны ад на му клю ча во му пы тан ню, да дае 
вы дан не. Так, пер шы ты дзень бу дзе ўклю чаць у ся бе па лі тыч ную пад рых тоў-
ку, да лей ты дзень, пад час яко га абод ва ба кі аб на ро ду юць звя за ныя з Brехіt 
да ку мен ты. На трэ цім тыд ні Бар ні і Дэ віс пра вя дуць пе ра мо вы ў Бру се лі, 
а так са ма, маг чы ма, у Лон да не. І, на рэш це, пад час чац вёр та га тыд ня га лоў ны 
пе ра моў шчык ЕС па Brехіt прад ста віць дак лад аб вы ні ках уза ем най пра ве-
дзе най ра бо ты пе рад Са ве там ЕС і Еў ра пар ла мен там, пі ша Guаrdіаn.
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КОРАТКА
Ча ка ная пра цяг ласць жыц ця бе ла ру саў 

у 2017 го дзе пе ра сяг не 74 га ды, за явіў мі-

ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый Ма ла шка. 

Аб' ём фі нан са ван ня ў 2017 го дзе 

пра ек таў па ства рэн ні ў На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі пі лот ных іна ва-

 цый ных аб' ек таў скла дзе BYN 8,9 млн.

Гра ма дзя не Бе ла ру сі з 19 мая мо гуць 

уяз джаць, пе ра мя шчац ца тран зі там і ча-

со ва зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі Ар ген ці ны 

без віз на пра ця гу пе ры я ду, які не пе ра-

вы шае 90 су так з дня пер ша га ўез ду, 

па ве дам ля ец ца на сай це па соль ства Бе-

ла ру сі ў Ар ген ці не.

Амаль 200 зва ро таў па сту пі ла на 

га ра чую лі нію Мі ніс тэр ства ан ты ма-

 на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

па фак тах за вы шэн ня цэн.

Алім пій ская чэм пі ён ка Юлія Не сця рэн ка 

афі цый на аб' яві ла аб за вяр шэн ні спар-

тыў най кар' е ры. Ле ген дар ная «бе лая 

ма лан ка» за ва я ва ла за ла ты ме даль на 

са май прэ стыж най дыс тан цыі — у бе гу 

на 100 мет раў на лет ніх Алім пій скіх гуль-

нях у Афі нах у 2004 го дзе.

Кла січ ная му зы ка бу дзе гу чаць 

у ста ліч най пад зем цы. Куль тур ны пра-

ект «Гу кі мет ро. 

Руп лі вым гас па да рамРуп лі вым гас па да рам  

ВІ ТА МІН НЫ КАН ВЕ ЕРВІ ТА МІН НЫ КАН ВЕ ЕР

СТАР. 5
Ка лі бе ла ру сы вы яз джа юць на ад па чы нак, звяр та юць 
ува гу ў гі пер мар ке тах на ўпа коў кі з мі ні-кі ві. Гэ та ак ты-
ні дыя — куль ту ра, якая па спя хо ва па ка рае еў ра пей скія 

са ды. Сён ня яе мож на вы рошч ваць і ў Бе ла ру сі як аль-
тэр на ты ву кі ві, па сма ку яны па доб ныя.

Так мы садзілі міні-ківі.

ПО СТАЦЬ, ЯКАЯ ЯД НАЕ
Ён бе ла рус, з на шых зем ляў

— Коль кі ме ся цаў та му па ча ла гуч на пра маў ляц ца ідэя аб на дан-

ні пло шчы ў Мін ску, не па да лёк ад кас цё ла Свя тых Сы мо на і Але-

ны, імя фун да та ра гэ та га хра ма Эд вар да Вай ні ло ві ча. Крок цал кам 

ла гіч ны, бо Вай ні ло віч шмат зра біў дзе ля раз віц ця ду хоў нас ці не 

толь кі ста лі цы, але і ін шых га ра доў Бе ла ру сі. Як на ву ко ва-гіс та рыч-

ная су поль насць ус пры ня ла гэ тую іні цы я ты ву, і што ў цэ лым вар та 

зра біць для яшчэ больш шы ро кай па пу ля ры за цыі спад чы ны на ша га 

вы дат на га зем ля ка?

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— 2017 год аб ве шча ны ў Бе ла ру сі Го дам на ву кі, і вель мі сім ва ліч на, 

што як раз на гэ ты год пры па дае шэ раг зна ка вых для на шай гіс то рыі юбі-

ле яў. Гэ та 500-год дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, 950-год дзе Мін ска, 

100-год дзе лю таў скай і каст рыч ніц кай рэ ва лю цый, сё ле та мы ад зна чым 

і 170-год дзе з дня на ра джэн ня Эд вар да Вай ні ло ві ча. Та му ў Ін сты ту це 

гіс то рыі НАН Бе ла ру сі мы асаб лі ва шмат ува гі ўдзя ля ем па шы рэн ню 

звес так і па пу ля ры за цыі ай чын най гіс то рыі. Ро бім гэ та, каб вы хоў ваць 

пад рас та ю чае па ка лен не, да но сіць да шы ро кай гра мад скас ці звест кі пра 

зна ка вых по ста цяў гіс то рыі, якія звя за ныя са ства раль най дзей нас цю, 

з'яў ля юц ца вы дат ным пры кла дам слу жэн ня ра дзі ме, та му мес цу, дзе 

на ра дзі лі ся. Эд вард Вай ні ло віч, без умоў на, ад на з та кіх асоб.

Та му, на ту раль на, на наш по гляд, вар та на зваць ад ну са ста ліч ных 

ву ліц ці пло шчаў або сквер (гэ та ўжо бу дзе ра шэн не Мінск ага га рад ско га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та) у го нар Эд вар да Вай ні ло ві ча. Гэ та бу дзе зна ка-

вае ра шэн не. Я ха цеў бы пад крэс ліць, што гэ ты ча ла век быў пе рад усім 

ства раль ні кам. Ён адзін з ня мно гіх прад стаў ні коў на шай шлях ты, які 
ад кры та ка заў, што ён бе ла рус і па хо дзіць з на шай мяс цо вас ці. Для яго 
бе ла рус кая зям ля род ная. У сва іх ус па мі нах Вай ні ло віч пі саў: «Род наш 

ні пе рад кім не зды маў шап кі, Вай ні ло ві чы не прый шлі ні з за ха ду, ні 
з ус хо ду, яны ка рэн ныя, мяс цо выя, кроў ад кры ві і косць ад кос ці гэ та га 
на ро да, які ка лісь ці ха ваў сва іх прад стаў ні коў у гэ тых кур га нах, а ця пер 
на вяс ко вых мо гіл ках, і род ную сваю зям лю бе ла рус кую арэ са хой». Мы 
ба чым, што Вай ні ло віч вы дат на ўсве дам ляў: тут яго ка ра ні, ён па хо дзіў 
з гэ тай зям лі і па маг чы мас ці ра біў усё, каб ума ца ваць яе, усю кра і ну, 
са дзей ні чаць даб ра бы ту лю дзей, якія тут жы вуць, і даць 
ім маг чы масць плён на раз ві вац ца і на да лей.

Круг лы столКруг лы стол  
Шчод ры ме цэ нат, яр кі 

гра мад скі дзе яч свай го 
ча су, Эд вард Вай ні ло віч 

па кі нуў па са бе вы ключ на 
ста ноў чыя ўспа мі ны. Яго 

по стаць аса цыю ец ца 
толь кі са ства раль най 

дзей нас цю, а асо ба 
лі чыц ца пры кла дам 

вы со кай ма раль нас ці, 
ду хоў нас ці, хрыс ці ян ска га 

све та по гля ду. Ён год на 
пра жыў жыц цё, вы тры маў 

усе ўда ры лё су, у тым лі ку страш ную тра ге дыю — 
смерць дзя цей і жон кі. Больш як год на зад быў 

рас па ча ты пра цэс бе а ты фі ка цыі (пры знан ня 
свя тым) Эд вар да Вай ні ло ві ча, і ўжо сён ня 

прой дзе ны пер шы этап — ка та ліц кай царк вой ён 
лі чыц ца бла сла вё ным.

Два га ды та му «Звяз да» ўжо ўзды ма ла тэ му 
знач нас ці шы ро кай па пу ля ры за цыі спад чы ны 

ме цэ на та, грун тоў на га да сле да ван ня яго жыц ця 
і дзей нас ці. Сё ле та, ка лі мы бу дзем ад зна чаць 

170-год дзе Эд вар да Вай ні ло ві ча, гэ тая тэ ма зноў 
на бы вае важ насць. Тым больш іс тот ная іні цы я ты ва 

на дан ня яго імя ад ной з пло шчаў ста лі цы. Та му, 
каб аб мер ка ваць за круг лым ста лом зроб ле нае за 

два га ды і па гу та рыць пра перс пек ты вы да лей шых 
да сле да ван няў, мы зноў за пра сі лі ў рэ дак цыю 
экс пер таў. Да нас за ві та лі: ды рэк тар Ін сты ту та 
гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук, да цэнт Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ, пра фе сар, 
док тар фі ла ла гіч ных на вук Адам МАЛЬ ДЗІС 
і за гад чык ад дзе ла гіс то рыі Бе ла ру сі Но ва га 

ча су Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук Анд рэй УНУ ЧАК.

Ці з'я віц ца ў ста лі цы пло шча імя Эд вар да Вай ні ло ві ча?

СТАР. 6

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

АД ЛЮСТ РОЎ ВА Е ЦЕ ЖЫЦ ЦЁ 
ПРОС ТЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

Тац ця на Ва сі леў на МІ ХЕ Е ВА, на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра па кад рах, 

ідэа ла гіч най ра бо це і са цы яль ных 

пы тан нях прад пры ем ства «АМКА ДОР» — 

кі ру ю чая кам па нія хол дын гу»:

— «Звяз да», як і ўсе га зе ты, ці ка вая ін фар ма цый-

ны мі ма тэ ры я ла мі. Але гэ та не га лоў нае. Для мя не 

ва ша га зе та — вы ток трап на га бе ла рус ка га слоў ца. На 

ста рон ках я перш-на перш шу каю ма лень кія за ма лёў кі 

Ва лян ці ны Доў нар. Учо ра як раз пе ра чыт ва ла. У гэ тых 

за ма лёў ках ад люст роў ва ец ца жыц цё прос тых лю дзей, 

мне гэ та вель мі па да ба ец ца. Да та го ж я вы рас ла

ў го ра дзе, і мне заў сё ды бы ло ці ка ва, як раз маў ля юць 

у вёс цы, у глы бін цы. Ха це ла б па дзя ка ваць Ва лян ці не 

Доў нар за тое, як яна ша нуе сло ва, як пра цуе з ім. 

У яе тво рах я ба чу са праўд нае жыц цё бе ла рус кай мо-

вы — не лі та ра тур най і за мкнё най, а на род най.

У юбі лей ны год «Звяз ды», ха це ла б па жа даць, каб га зе та жы ла, каб у яе бы ло 

сваё ко ла чы та чоў. Ін фар ма цыі ёсць дзе па чарп нуць, але тое, што «Звяз да» пі ша 

аб па дзе ях у рэ гі ё нах, у не вя ліч кіх вё сач ках, ад роз ні вае яе ад ін шых вы дан няў. 

Ня хай гэ та ўсё за хоў ва ец ца, ня хай нам бу дзе ці ка ва су стра кац ца на ста рон ках 
га зе ты з род най мо вай і з та кі мі ж прос ты мі людзь мі, як мы.

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

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

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА.

АПО РА
ГРА МАД СТВА

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 
з кі раў ні ком Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі

Аб' яд нан ні пра цоў ных — ма гут ная сі ла. Не здар ма 

агуль ная коль касць чле наў, што ўва хо дзяць у Фе дэ ра цыю 

праф са юзаў Бе ла ру сі (ФПБ), — амаль па ло ва ўся го 

на сель ніц тва на шай кра і ны і 95% усіх эка на міч на ак тыў ных 

гра ма дзян. Учо ра кі раў нік на шай дзяр жа вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка су стрэў ся з Мі ха і лам Ор дам, стар шы нёй ФПБ, 

і аб мер ка ваў з ім шэ раг важ ных для гра мад ства тэм.

Ад «пярвічкі» да кіраўніцтва
Пер шае пы тан не, якое за ха цеў аб мер ка ваць Прэ зі дэнт, — гэ та 

ўпа рад ка ван не струк ту ры праф са юз ных ар га ні за цый.

— Больш за ча ты ры міль ё ны ча ла век у праф са ю зе — гэ та 

і пар тыя, і гра мад скі рух, — кан ста та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Спра ва ў тым, што пар тый ная сіс тэ ма ў Бе ла ру сі ні я кая, і штуч на 

мы яе ства раць не бу дзем. Ка лі пар тыі здоль ныя да ўзнаў лен ня, 

ума ца ван ня, мы бу дзем гэ ты пра цэс пад трым лі ваць. Але ёсць дзве 

ма гут ныя ар га ні за цыі ў кра і не: гэ та праф са юз — больш за ча ты ры 

міль ё ны — і гра мад ская ар га ні за цыя «Бе лая Русь».

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, праф са юз ныя ар га ні за цыі іг ра юць 

іс тот ную ро лю ў жыц ці на ша га гра мад ства:

— Я не толь кі ка жу па тых пы тан нях, які мі тра ды цый на праф са ю-

зы зай ма лі ся і зай ма юц ца, але і ўво гу ле — у гра мад ска-па лі тыч ным 

жыц ці. Я, на прык лад, ха цеў бы гэ та га. Та му для мя не вель мі важ на, 

як ідзе струк тур ная пе ра бу до ва, пра якую мы не ка лі з ва мі да маў-

ля лі ся. Перш за ўсё ўні зе: як ства ра юц ца пяр віч ныя ар га ні за цыі на 

прад пры ем ствах пры ват най фор мы ўлас нас ці, як там ідзе пра цэс, ці 

ня ма тар ма жэн ня. А на вер се — мы ка за лі пра га лі но выя праф са ю зы. 

У нас ужо за над та іх бы ло шмат.

Прэ зі дэнт на га даў, што аб' яд нан не га лі но вых праф са юзаў па він на 

іс ці на ка рысць.

— Па коль кі, яшчэ раз пад крэс лі ваю, я бу ду знач ную ўва гу на да-

ваць раз віц цю праф са юз на га ру ху, — па тлу ма чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Гэ та на ша апо ра. І мая, як Прэ зі дэн та. Я на зі раю за тым, 

што ад бы ва ец ца ў праф са юзах.

На род ны кант роль за цэ на мі
Дру гім бло кам раз мо вы стаў удзел праф са юз на га ру ху ў да сяг-

нен ні най важ ней шых са цы яль ных мэт:

— Я ба чу ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі і вам удзяч ны за тое, 

што іні цы я тыў ным чы нам вы да лу ча е це ся да кант ро лю ў вы ка нан-

ні па стаў ле ных трох за дач: цэ на ўтва рэн не, за ня тасць, за ра бот ная 

пла та.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што чуў аб іні цы я ты ве ФПБ ар га ні за ваць на-

род ны кант роль за цэ на мі ў ма га зі нах.

— Усё ў спра ва зда чах, у ста тыс ты цы і пра віль на, і доб ра па ме-

то ды ках, і цэ ны не вель мі рас туць, але ў ма га зі нах па асноў ных 

та ва рах, па асноў ных пра дук тах хар ча ван ня сі ту а цыя мо жа быць 

ін шая, — пры знаў кі раў нік кра і ны. — Якая яна? Хто як не праф са юз 

гэ та лепш за ўсё ве дае? Вель мі пад трым лі ваю гэ тую іні цы я ты ву аб 

кант ро лі за цэ на ўтва рэн нем — на род ным кант ро лем. На ват не цэ-
на ўтва рэн нем, а за цэ на мі ў ганд лё вых ар га ні за цы ях 
не па срэд на — там, дзе лю дзі на бы ва юць гэ ты та вар.

«Звяз да» мі ні-кі ві 
па са дзі ла, 
а вы?

РЭ ФАР МА ВАН НЕ МУС — 
НА КАНТ РО ЛІ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА

Пад час ра бо чай су стрэ чы з мі ніст рам унут ра ных спраў Іга рам 
Шу не ві чам Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся тэн дэн цы я мі 
і на сця рож ва ю чы мі фак та ра мі ў пра ва ахоў най сфе ры. У раз-
мо ве бы ла за кра ну та і тэ ма ап ты мі за цыі ў сі ла вой га лі не.

— Ар мія па сва ім пла не ска ра ча ец ца, даў но гэ ты план за цвер джа-
ны. Для МУС так са ма мы з ва мі да мо ві лі ся аб пла нах ап ты мі за цыі. 
Гэ та ап ты мі за цыя МУС па ча ла ся даў но, і яна пра цяг ва ец ца. Як за раз 
ідуць спра вы? — спы таў Прэ зі дэнт.

Ён звяр нуў ся і да тэ мы рэ фар ма ван ня сіс тэ мы пра ва ахоў ных 
ор га наў:

— Ёсць праб ле мы ці іх ня ма? Яны пе ра адоль ныя або не? Якія ёсць 
пы тан ні ў гэ тым пла не? Для мя не гэ та вель мі важ на, я гэ та тры маю 
на кант ро лі. Мо жа, па трэб на ўжо і маё ўмя шаль ніц тва па ней кіх пы-
тан нях? Або па куль час цер піць і спра вы ідуць нар маль на?

Ігар Шу не віч пра па на ваў ска ра ціць — у тым лі ку цэнт раль ны 
апа рат МУС — амаль на 10%. Па яго сло вах, пад ля гае ска ра чэн ню 
па са да ад на го з на мес ні каў мі ніст ра, так са ма бу дзе рэ фар ма ва ны 
шэ раг пад раз дзя лен няў ор га наў унут ра ных спраў.

Пад час су стрэ чы аб мяр коў ваў ся і спар тыў ны склад нік.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by


