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Ак цыі «жоў тых ка мі зэ лек» бу дуць за ба ра няць
Фран цуз скія ўла ды бу дуць 

за ба ра няць пра вя дзен не ак-

цый пра тэс ту «жоў тых ка мі-

зэ лек» у вы пад ку пры сут нас ці 

ў шэ ра гах ма ні фе стан таў па-

гром шчы каў-уль тра ра ды ка-

лаў. Пра гэ та па ве да міў прэм'-

ер-мі ністр Фран цыі Эду ар Фі-

ліп. Па вод ле яго слоў, та кая прак ты ка бу дзе пры мя няц ца 

пры не аб ход нас ці з на ступ най су бо ты. Фі ліп удак лад ніў, 

што ў Па ры жы дзе ян не гэ тай ме ры за кра не Елі сей скія 

Па лі. «Пад тры ман не па рад ку бу дзе пра во дзіц ца, у пры-

ват нас ці, з да па мо гай бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў і 

ві дэа тэх ні кі», — па ве да міў прэм' ер. Як вя до ма, у мі ну лую 

су бо ту ў Па ры жы прай шла 18-я па лі ку што тыд нё вая ак-

цыя ру ху «жоў тых ка мі зэ лек», якія вы сту па юць су праць 

эка на міч най па лі ты кі ўра да. Амаль ад ра зу пас ля свай го 

па чат ку ма ні фес та цыя пе ра рас ла ў па гро мы. «Жоў тыя 

ка мі зэль кі» гра мі лі кра мы, бан кі і ка фэ на Елі сей скіх Па-

лях. На фо не аб васт рэн ня сі ту а цыі кі раў нік ура да Фран-

цыі ад пра віў у ад стаў ку шэ фа па рыж скай па лі цыі Мі шэ ля 

Дэль пю э ша.

Паўд нё ва-Ус ход няя Аф ры ка пад уда рам сты хіі
У Ма зам бі ку ах вя ра мі цык ло ну «Ідаі» маг лі стаць больш 

за ты ся чу ча ла век. Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт кра і ны Фі ліп 

Ньюз. Тра піч ны шторм аб ры нуў ся на цэнт раль ную част ку 

Ма зам бі ка 15 са ка ві ка, вы клі каў шы тут ма гут ныя па вод кі. 

Па вод ле ацэ нак прад стаў ні коў Чыр во на га Кры жа, порт 

Бей ра, дру гі па ве лі чы ні го рад у кра і не, раз бу ра ны на 

90 пра цэн таў. Мно гія вёс кі цал кам за топ ле ны ва дой або 

ад рэ за ны ад знеш ня га све ту. Дзя сят кі ты сяч ча ла век 

за ста лі ся без пры тул ку і срод каў су вя зі. Цык лон уда рыў 

так са ма па дзвюх су сед ніх кра і нах паўд нё ва-ўсход ня га 

ўзбя рэж жа Аф ры кі — Ма ла ві і Зім баб вэ. Па афі цый ных 

да ных, ад уда ру сты хіі тут за гі ну лі або знік лі без вес так 

сот ні ча ла век. Знач ная тэ ры то рыя за ста ец ца за топ ле най, 

раз мы ты да ро гі, па шко джа ны лі ніі элект ра пе ра да чы, раз-

бу ра на інф ра струк ту ра, зні шча ны бу ду чы ўра джай. Між 

тым, па вод ле ацэ нак сі ноп ты каў, за ле вы пра цяг нуц ца тут 

у най блі жэй шыя дні.

Го луб пра да дзе ны на аў кцы ё не 
за 1,25 міль ё на еў ра

Го луб па мя нуш цы Ар ман-

да пра да дзе ны на аў кцы ё не ў 

Бель гіі за рэ корд ныя 1,25 міль-

ё на еў ра. Аў кцы ён ны дом Ріgеоn 

Раrаdіsе на зваў Ар ман да най-

леп шым у гіс то рыі бель гій скім го лу бам на доў гіх дыс-

тан цы ях. Ён на ват атры маў мя нуш ку «Лью іс Хэ міл тан 

ся род га лу боў» у го нар бры тан ска га гон шчы ка «Фор му-

лы-1». Па пя рэд ні рэ корд кош ту гэ тых пту шак на аў кцы ё не 

скла даў 376 ты сяч еў ра. Як ка жуць су пра цоў ні кі Ріgеоn 

Раrаdіsе, ён быў па бі ты на пра ця гу пер ша га ж дня, пас ля 

та го як Ар ман да быў вы стаў ле ны на тар гі. Го луб-чэм пі-

ён, яко му сё ле та спаў ня ец ца пяць га доў, у гон ках больш 

не ўдзель ні чае. «Гэ та бы ло неш та не рэ аль нае, прос та 

не ве ра год нае», — так Ні ко лас Гі зель брэхт, ге не раль ны 

ды рэк тар аў кцы ё ну, апі саў у раз мо ве з «Бі-бі-сі» мо мант, 

ка лі за Ар ман да пра па на ва лі больш за міль ён еў ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Эка на міксЭка на мікс

БІЗ НЕС ВЕ ДАЕ, ЯК ДЛЯ ЯГО ЛЕПШ
У Мін ску пра хо дзіць ІV Ты дзень бе ла рус ка га прад пры маль ніц тва

— Сур' ёз ны блок у да ку-

мен це пры све ча ны ра бо це 

на па пя рэ джан не прэ тэн зій 

спа жыў ца на якасць па-

слуг. Тут пра ду гле джа на як 

і да лей шае ўдас ка на лен не 

і ства рэн не ка му ні ка тыў на-

га эле мен та — служ бы 115, 

так і ўка ра нен не ме ха ніз-

ма гра мад ска га кант ро лю 

за ра бо тай служ баў ЖКГ 

і пуб ліч най спра ва зда чы 

мяс цо вых ор га наў ула ды 

па пла ну е май або вы ка на-

най ра бо це ў ка му наль най 

сфе ры. Ства рэн не та ва-

рыст ва аба ро ны пра воў 

спа жыў цоў жыл лё ва-ка-

му наль ных па слуг па він на 

па спры яць на ладж ван ню 

кант ро лю за якас цю, бо ад 

гэ та га за ле жыць і зда роўе 

ча ла ве ка, і яго даб ра быт, і 

ста біль насць пра жы ван ня, 

і ства рэн не кам форт ных 

умоў, — за зна чыў Ге надзь 

АКС ЦІ ЛО ВІЧ, прэс-сак ра-

тар Мініс тэр ства ЖКГ.

— Што да ты чыц ца па-

вы шэн ня якас ці па слуг, то 

тэх аб слу гоў ван не, бя гу чы і 

ка пі таль ны ра монт, са ні тар-

нае ўтры ман не да па мож ных 

па мяш кан няў, тэх аб слу гоў-

ван не ліф таў, абы хо джан не 

з цвёр ды мі ка му наль ны мі 

ад хо да мі (ЦКА), а так са ма 

да дат ко выя ка му наль ныя 

па слу гі мяс цо выя ор га ны 

ўла ды па він ны ажыц цяў ляць 

на кан ку рэнт най асно ве. 

Пе ра лік па слуг за ста ец ца 

ад кры тым на вы па дак уз-

нік нен ня но вых па слуг, якія 

змо жа ра біць ЖКГ, — да-

да ла Але на ДУ ДЗІН СКАЯ, 

па моч нік мі ніст ра ЖКГ.

Да ку мент за ба ра няе 

мяс цо вым ор га нам ула ды 

пе ра да ваць на ба ланс ЖКГ 

ня про філь ныя аб' ек ты пры 

ад сут нас ці фі нан са ван ня. 

З ін ша га бо ку, ула ды па-

він ны за бяс пе чыць кры ні цы 

фі нан са ван ня ме ра пры ем-

стваў па кап ра мон це, ма-

дэр ні за цыі і рэ кан струк цыі 

інф ра струк тур ных аб' ек таў 

ЖКГ: ка цель ных і цеп ла се-

так.

Яшчэ адзін раз дзел Ды-

рэк ты вы пры све ча ны эфек-

тыў нас ці ра бо ты прад пры-

ем стваў ЖКГ. Упор ро біц ца 

на іна ва цый ныя тэх на ло гіі 

і фі нан са ван не і раз віц цё 

інф ра струк тур най сфе ры 

ка му наль ных аб' ек таў.

Асоб ны блок пры све ча-

ны абы хо джан ню з цвёр ды-

мі ка му наль ны мі ад хо да мі: 

па этап на му ады хо ду ад вы-

ка ры стан ня по лі эты ле на вай 

плён кі і ўдас ка на лен ню ме-

ха ніз маў збо ру і пе ра пра-

цоў кі ад хо даў.

Кад ра вы па тэн цы ял га-

лі ны так са ма за кра ну ты ў 

Ды рэк ты ве.

— Не аб ход на ства рыць 

эфек тыў ную спе цы я лі за-

ва ную сіс тэ му пад рых тоў кі 

кад раў вы шэй шай на ву ко-

вай ква лі фі ка цыі для вы-

ка нан ня да сле да ван няў і 

рас пра цо вак у га лі не ЖКГ. 

Пад рых тоў ка кад раў па-

він на ажыц цяў ляц ца праз 

прыз му пра фе сіі бу ду ча-

га, — удак лад ні ла Але на 

Ду дзін ская.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

Раз віц цё ЖКГ 
у кі рун ку Ды рэк ты вы № 7:

та ва рыст ва аба ро ны пра воў спа жыў цоў жыл лё вых па слуг, 
пра фа тэс та цыя ка му наль ні каў і ін шае

Сён ня, 20 са ка ві ка, у На цы я наль-

най біб лі я тэ цы бу дзе прэ зен та ва ны 

пра ект На цы я наль най плат фор мы 

біз не су Бе ла ру сі. Да ку мент з пра-

па но ва мі па па ляп шэн ні дзе ла во га 

клі ма ту ў кра і не што год вы пра цоў-

вае ўся біз нес-су поль насць Бе ла ру-

сі. Акра мя пра ек та, ста нуць вя до мыя 

вы ні кі апы тан ня Ін дэк са дзе ла во га 

ап ты міз му — гэ тае ана лі тыч нае да-

сле да ван не дэ ман струе, як ула даль-

ні кі біз не су ацэнь ва юць ство ра ныя 

дзяр жа вай умо вы для раз віц ця прад-

пры маль ніц тва.

Та кія прэ зен та цыі за пла на ва ны для 

ўдзель ні каў рэс пуб лі кан ска га дзе ла во-

га фо ру му «Раз віц цё прад пры маль ніц тва 

Бе ла ру сі: стра тэ гія і так ты ка» ў рам ках 

ІV Тыд ня бе ла рус ка га прад пры маль ніц тва. 

Заўт ра, 21 са ка ві ка, ар га ні за та ры за пра-

ша юць на вы стаў ку фран шыз. Для прад-

пры маль ні каў, што па чы на юць дзей насць, 

за пла на ва ны біз нес-ін тэн сіў.

Уво гу ле ў пра гра ме Тыд ня, які стар та ваў 

у гэ ты па ня дзе лак, за пла на ва на больш за 

сто ме ра пры ем стваў, раз лі ча ных на шы-

ро кую аў ды то рыю ад школь ні каў да прад-

стаў ні коў буй ных кам па ній. Ся род іх — су-

стрэ чы дзе ла вых ко лаў і чы ноў ні каў, ак цыі 

«Прад пры маль ні кі пра прад пры маль ніц-

тва», «Дэ ман стру ем свой біз нес», «Па да-

ры кні гу біб лі я тэ цы». Да паў ня юць пра гра-

му Тыд ня бе ла рус ка га прад пры маль ніц тва 

куль тур на-асвет ныя ме ра пры ем ствы.

Тра ды цый ны Ты дзень бе ла рус ка-

га прад пры маль ніц тва пра во дзіць са юз 

юры дыч ных асоб «Рэс пуб лі кан ская кан-

фе дэ ра цыя прад пры маль ніц тва» су мес на 

з Мініс тэр ствам эка но мі кі, Дэ парт амен там 

па прад пры маль ніц тве, Бе ла рус кім фон дам 

фі нан са вай пад трым кі прад пры маль ніц тва 

і рэ гі я наль ны мі біз нес-аса цы я цы я мі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Ён звяр нуў ува гу, што 

Бе ла русь ува хо дзіць у гру-

пу кра ін з вы со кім уз роў нем 

раз віц ця інф ра струк ту ры 

і ін фар ма цый на-ка му ні ка-

цый ных тэх на ло гій. На ша 

кра і на з'яў ля ец ца лі да рам 

на пра сто ры СНД, не са сту-

па ю чы та кім еў ра пей скім 

кра і нам, як Іта лія, Пар ту га-

лія, Чэ хія.

«Ра зам з тым ды на мі ка 

пра цэ саў, хут касць зме ны 

тэх на ло гій тут не ве ра год-

ныя. Аб ста ля ван не ста рэе 

ў тры-ча ты ры ра зы хут чэй, 

чым кан ча ец ца тэр мін яго 

фі зіч на га зно су. Кож ныя 

два га ды на груз ка на інф-

ра струк ту ру як мі ні мум па-

двой ва ец ца», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт і да даў, што по-

пыт на не ка то рыя па слу гі 

ўжо апя рэдж вае пра па но ву. 

«Але са мае га лоў нае — тэ-

ле ка му ні ка цыі пе ра ста юць 

іс на ваць як асоб ная га лі на, 

пра ні ка ю чы ва ўсе сфе ры 

жыц ця гра мад ства. Ад тра-

ды цый ных — су вя зі, срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі — да 

ме ды цы ны, аду ка цыі, пра-

мыс ло вас ці і ін шых, — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Ка лі ўчо ра «ін тэр нэт рэ чаў» 

быў чымсь ці аб стракт ным, 

то сён ня аб мен да ны мі ў аў-

та ма тыч ным рэ жы ме, без 

удзе лу ча ла ве ка па між роз-

ны мі сіс тэ ма мі ў ЖКГ, пра-

мыс ло вас ці, транс пар це, 

ла гіс ты цы стаў аб са лют най 

рэ аль нас цю».

Больш за тое, тэ ле ка му ні-

ка цыі прос та не ад дзель ныя 

ад ліч ба вай транс фар ма цыі 

эка но мі кі. У су вя зі з гэ тым, 

да даў Прэ зі дэнт, не аб ход на 

па гля дзець на тое, як гэ тыя 

сфе ры бу дуць раз ві вац ца ва 

ўза ем най увяз цы.

Бе ла рус кі лі дар за клі каў 

удзель ні каў на ра ды ад ка-

заць на на ступ ныя пы тан ні: 

якія ме ры па трэб ны для та-

го, каб не прос та за ха ваць 

па зі цыі ў су свет ных рэй-

тын гах, але і па леп шыць 

іх? Што сён ня стрым лі вае 

раз віц цё ін фар ма цый на-ка-

му ні ка цый ных тэх на ло гій у 

Бе ла ру сі? Якія па трэб ныя 

ра шэн ні, у тым лі ку ад са-

мо га Прэ зі дэн та?

«Сло вам, па трэб ная кан-

крэ ты ка, без уся ля кіх раз ваг. 

Але пры гэ тым ха чу па пя рэ-

дзіць: ёсць шэ раг пра па ноў, 

у тым лі ку па ін вес та ван ні 

ў гэ тую сфе ру. Ха це ла ся б, 

каб вы не пе ра кон ваць мя не 

прый шлі ў ней кім ва ры ян це, 

а пра па ноў ва лі аль тэр на тыў-

ныя ва ры ян ты. Пе ра кон ваць 

мя не не трэ ба — у мя не ёсць 

пэў ныя кры тэ рыі. Ка лі гэ та 

вы гад на дзяр жа ве і на ро ду, 

я заў сё ды па га джу ся. Але 

па трэб ныя ва ры ян ты», — 

пад крэс ліў Аляк сандр 

Лукашэн ка.

* * *
Пра вы ні кі су стрэ чы жур-

на ліс там рас ка заў пер шы 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Аляк сандр Тур-

чын.

«Кі раў ні ком дзяр жа вы 

піль ная ўва га ад да ец ца гэ-

тай сфе ры — ін фар ма цый-

на-ка му ні ка цый ным тэх на-

ло гі ям. Сён ня гэ та з'яў ля ец-

ца ад ным з драй ве раў рос ту 

на шай эка но мі кі», — ад зна-

чыў ён.

Па сло вах Аляк санд ра 

Тур чы на, Прэ зі дэн та ці ка-

ві лі мно гія пы тан ні, у тым 

лі ку і маг чы мыя ва ры ян ты 

па пры хо дзе ін вес та раў у 

гэ тую сфе ру, пы тан ні цэ на-

ва га рэ гу ля ван ня на гэ тым 

рын ку.

«Перш за ўсё Прэ зі дэн-

та тур буе і кошт па слуг для 

на сель ніц тва ў гэ тай сфе ры. 

Та му до сыць жы вая бы ла 

раз мо ва, і мы атры ма лі да-

ру чэн ні Прэ зі дэн та па шэ ра-

гу пра ек таў — яшчэ раз зра-

біць дэ та лё выя раз лі кі для 

та го, каб ужо кан чат ко ва 

ўнес ці іх на раз гляд кі раў ні-

ка дзяр жа вы і пры няць ад па-

вед нае ра шэн не», — ска заў 

пер шы на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра.

Ён так са ма звяр нуў ува-

гу, што ця пер ідзе пад рых-

тоў ка да на ра ды з удзе лам 

бе ла рус кай ІТ-су поль нас ці. 

«Гэ та на ступ ная вя ха ўсіх 

пы тан няў, якім мы так са-

ма ўдзя ля ем вя лі кую ўва гу. 

Та му мне зда ец ца, што гэ-

та бу дзе вель мі доб рая су-

стрэ ча кі раў ні ка дзяр жа вы з 

прад стаў ні ка мі пра грэ сіў най 

част кі на шай кра і ны, — ска-

заў Аляк сандр Тур чын. — 

Без умоў на, мы га ва ры лі і 

пра ро лю дзяр жа вы ва ўсіх 

гэ тых пра цэ сах. Я ду маю, ка-

рыс ная для ўдзель ні каў на-

ра ды атры ма ла ся су стрэ ча. 

Та му нам толь кі за ста ец ца 

рэа лі зоў ваць тыя да ру чэн-

ні, якія да дзе ны кі раў ні ком 

дзяр жа вы».

Для паў на вар тас на га раз-

віц ця га лі ны не аб ход на поў-

нае ўка ра нен не тэх на ло гіі 4G 

і па сту по вы ўвод 5G. «Не ма-

гу па га дзіц ца, што ў нас 4G 

на па чат ко вым эта пе. Сён ня 

ка ля 75 % на сель ніц тва на-

шай кра і ны да ступ ная па-

слу га 4G», — ска заў пер шы 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Пры гэ тым ён да даў, што 

ні я кай га вор кі пра са ма за-

спа ко е насць быць не мо-

жа, па коль кі па ві нен быць 

ахоп тэ ры то рый, каб та кую 

па слу гу маг лі атрым лі ваць 

не толь кі жы ха ры ста лі цы і 

аб лас ных цэнт раў, але і ўсіх 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

«На ступ ны знач ны 

крок — гэ та 5G, гэ та «ін тэр-

нэт рэ чаў». Вя до ма, мы ў 

комп лек се сён ня гэ тыя пы-

тан ні раз гля да лі. Гэ та па-

ска рэн не або за вяр шэнне 

бу даў ніц тва сет кі 4G у на-

шай кра і не і, ужо на ба зе 

гэ тай сет кі, бу даў ніц тва і 

да лей шае раз віц цё сет кі 

5G», — ад зна чыў Аляк сандр 

Тур чын.

Але ўсё ж, ці ёсць кан-

крэт ныя да ты? Па вод ле 

слоў пер ша га на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра, што да ты-

чыц ца 4G, то тут да та ўжо не 

вы лі ча ец ца га да мі. У сваю 

чар гу, кан крэт ныя тэр мі ны 

па 5G па зна чыць скла да на, 

ад нак ёсць ра зу мен не, што 

ў па бу до ве ІТ-кра і ны та кое 

па ка лен не сет кі прос та не-

аб ход нае.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НА ШЛЯ ХУ 
ДА «ІН ТЭР НЭ ТУ РЭ ЧАЎ»

Учо ра Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду аб не ка то рых 
пы тан нях раз віц ця рын ку тэ ле ка му ні ка цый

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, гэ та сфе ра — 

най больш перс пек тыў ны сек тар бе ла рус кай эка но-

мі кі і са мая хут ка рос лая га лі на: з 2011 го да яе до ля 

ў ва ла вым унут ра ным пра дук це вы рас ла амаль у два 

ра зы, яна за бяс печ вае пра цай ка ля 100 ты сяч ча ла-

век. Важ на, што гэ та вы со ка тэх на ла гіч ная част ка 

эка но мі кі, якая не мае па трэ бы ў тан ных на фце, га зе 

ці ін шых ма тэ ры яль ных рэ сур сах, — а зна чыць, яе 

пос пе хі ўма цоў ва юць бе ла рус кую эка на міч ную не за-

леж насць, пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Пры няц це Ды рэк ты вы № 7 «Аб удас ка на лен ні і раз-

віц ці жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі (ЖКГ) кра і-

ны» не азна чае, што ўжо заўт ра мы ад чу ем ка рэн-

ныя зме ны ў гэ тай сфе ры. Ды рэк ты ва пры све ча на 

сіс тэм на му ра шэн ню пы тан няў га лі ны, якія ма юць 

пры яры тэт нае зна чэн не, рас ка за лі ка му наль ні кі пра 

су час ную дзей насць ар га ні за цый ЖКГ.


