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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Хі ла ры Клін тан да пус ці ла маг чы масць 
аспрэч ван ня вы ні каў прэ зі дэнц кіх вы ба раў 
у ЗША

Экс-дзярж сак ра тар ЗША Хі ла ры Клін тан не вы клю чае 
маг чы мас ці аспрэ чыць вы ні кі ле таш ніх усе агуль ных вы-
ба раў. Пра гэ та яна за яві ла ўчо ра ў эфі ры На цы я наль на га 
гра мад ска га ра дыё ЗША.

«Я не ве даю, ці ёсць пра ва мер ны кан сты ту цый ны шлях 
зра біць так», — ска за ла Клін тан, якая прай гра ла на вы-
ба рах До наль ду Трам пу, ад каз ва ю чы на ад па вед нае пы-
тан не. Вя ду чы Тэ ры Крос паў тор на за даў гэ тае пы тан не, 
пе ра фар му ля ваў шы яго з улі кам гі па тэ тыч най сі ту а цыі, 
якая за клю ча ец ца ў тым, што ўмя шаль ніц тва ў ход пе-
рад вы бар чай кам па ніі ў ЗША, якое пры піс ва ец ца Маск ве, 
ака жац ца больш глы бо кім, чым лі чыц ца. «Не, я не вы-
клю чы ла б [маг чы масць аспрэ чыць вы ні кі га ла са ван ня]» 
— ад ка за ла Клін тан.

Яна паз ней спа сла ла ся на мер ка ван не экс пер таў, якія лі-
чаць та кі ва ры янт усё ж ве ра год ным. «Я прос та не лі чу, што 
ў нас ёсць та кі ме ха нізм», — да да ла бы лая пер шая лэ дзі.

Пен та гон пры знаў, што дып ла ма тыч ныя 
ме та ды ціс ку на КНДР «пра цу юць»

Дып ла ма тыя і па лі ты ка санк цый ма юць пос пех у ака-
зан ні най боль ша га ціс ку на ўла ды Паў ноч най Ка рэі. Пра 
гэ та за явіў жур на ліс там кі раў нік Пен та го на Джэймс Мэ ціс, 
пе рад ае Rеutеrs.

«Так, гэ та, пра цуе» — ад зна чыў ён.

Кі раў нік аме ры кан ска га аба рон на га ве дам ства пад крэс-
ліў, што на ват ка лі ядзер ная на пру жа насць уз рас тае, ЗША і 
іх са юз ні кі пры мя ня юць па лі ты ку не ўмя шан ня. Мэ ціс так са-
ма да даў, што па куль Ва шынг то ну ці ка му-не будзь з аме ры-
кан скіх са юз ні каў Пхень ян не бу дзе пра ма па гра жаць, ЗША 
не ста нуць збі ваць паў ноч на ка рэй скія ра ке ты ці звяр тац ца 
да ва ен ных мер, каб вы ра шыць кан флікт.

Ра ней у па ня дзе лак, 18 ве рас ня, па ста ян ны прад стаў нік 

ЗША пры ААН Ні кей Хэй лі за яві ла, што аме ры кан скія ўла ды 

ўжо вы чар па лі маг чы мас ці ўрэ гу ля ваць паў ноч на ка рэй скую 

праб ле му ў рам ках ААН, і пра па на ва ла пе ра даць вы ра шэн не 

кан флік ту ў ру кі Пен та го на. У сва ім ін тэр в'ю тэ ле ка на лу СNN 

яна на га да ла, што Трамп абя цаў ад ка заць КНДР «аг нём і ярас-

цю», ад нак з мо ман ту, ка лі гэ та за ява бы ла зроб ле на, Пхень ян 

па спеў пра вес ці не каль кі но вых ра кет ных вы пра ба ван няў, у 

тым лі ку і ва да род най бом бы, а так са ма пры гра зіў на нес ці ўдар 

па аме ры кан скай ва ен най ба зе на вост ра ве Гу ам.

Дып ла мат пад крэс лі ла, што сло вы аме ры кан ска га прэ-

зі дэн та не бы лі пус ты мі, па во дзі ны КНДР, на яе дум ку, 

за ста юц ца без ад каз ны мі.

Як калега калегу...
11-га до вы Фрэнк Гі а-

ча, які жы ве ў пры га ра дзе 

Ва шынг то на, на пі саў ліст 

прэ зі дэн ту ЗША До наль-

ду Трам пу. Ён рас ка заў, 

што ад крыў улас ны біз нес 

— стры жэ га зо ны ў сва іх 

су се дзяў. За сваю пра цу 

хлоп чык бя рэ 8 до ла раў. 

Фрэнк на пі саў, што па ва-

жае Трам па як біз нес ме на і пра па на ваў па стрыг чы га зон 

ка ля Бе ла га до ма бяс плат на. Дзі ця ці ад ка за лі. А 15 ве-

рас ня Фрэнк ужо стрыг лу жок у Ру жа вым са дзе ля сцен 

Бе ла га до ма, а за яго ра бо тай на зі раў аса біс та прэ зі дэнт 

ЗША, па ве дам ляе «Го лас Аме ры кі».

До нальд Трамп увесь час быў по бач з хлоп чы кам, але 

той, здаецца, не за ўва жаў пры сут нас ці кі раў ні ка дзяр жа вы і 

за ся ро джа на вы кон ваў сваю ра бо ту. Пас ля Трамп за пра сіў 

Фрэн ка ра зам з яго баць кам у Аваль ны ка бі нет. У Twіttеr 

прэ зі дэнт па дзя ка ваў хлоп чы ку і ад зна чыў яго за слу гі.

Прэ зі дэнт так са ма на пі саў, што На цы я наль ная пар ка вая 
служ ба ЗША ста віць Фрэн ку пяць ба лаў за яго пра цу.

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пры свя ціў дзве 

ра бо чыя су стрэ чы раз віц цю прад-

пры маль ніц тва. На га да ем, на мі ну-

лым тыд ні Прэ зі дэнт ужо зай маў-

ся гэ тай тэ ма ты кай.

Аку рат ная пры ва ты за цыя
і са ма рэ гу ля ван не

З мі ніст рам эка но мі кі Ула дзі мі рам 

Зі ноў скім кі раў нік кра і ны аб мер ка ваў 

тры пра ек ты ўка заў Прэ зі дэн та. Пер шы 

даты чыў ся ўдас ка на лен ня ра мес ніц тва, 

дру гі — рэ гу ля ван ня ад но сін у сфе ры 

аг ра эка ту рыз му, трэ ці быў пры све ча-

ны ўма ца ван ню ме ха ніз маў са ма рэ гу-

ля ван ня біз не су.

Га во ра чы пра па шы рэн не ві даў ра-

мес ніц кай дзей нас ці і ўво гу ле пра гэ ты 

да ку мент, кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 

ува гу на на ступ ны ню анс. Так, для та-

го каб за бяс пе чыць ра мес ні каў па мяш-

кан ня мі для за ня ткаў гэ тай дзей нас цю, 

пра ду гледж ва ец ца маг чы масць пе ра да-

чы ім не вы ка рыс тоў ва е май ма ё мас ці, 

што зна хо дзіц ца ў рэс пуб лі кан скай або

ка му наль най улас нас ці. Па мяш кан ні 

пра па ну ец ца пе ра да ваць у бяз вы плат-

нае ка ры стан не, а па пра хо джан ні трох 

га доў маг чы мы про даж па мяш кан ня ра-

мес ні ку па ца не, роў най ад ной ба за вай 

ве лі чы ні.

— Мя не асаб лі ва на сця рож вае, ка лі 

вы вось так сва бод на імк ня це ся за ней-

кую ад ну ба за вую ве лі чы ню дзяр жаў-

ную ўлас насць не ка му пе ра даць — ні-

бы та ў нас ёсць праб ле мы з пры няц цем 

па доб ных ра шэн няў, — пры знаў ся кі-

раў нік дзяр жа вы. — Ду маю, нам нель га 

раз ба зар ваць дзяр жаў ную ўлас насць. 

Трэ ба вель мі аку рат на ста віц ца да пры-

ва ты за цыі — гэ та фак тыч на пры ва ты-

за цыя — дзяр жаў най улас нас ці. І нель га 

яе дзя ліць на да ра гую, тан ную, вя лі кую, 

ма лую — гэ та ство ра на на ро дам, і тут 

нам трэ ба быць вель мі аку рат ны мі і 

асця рож ны мі.

Дру гі нар ма тыў на-пра ва вы акт, які 

раз гля даў ся пад час ра бо чай су стрэ чы, — 

раз віц цё аг ра эка ту рыз му.

У аг ра ся дзі бах за ба ра ня ла ся пра во-

дзіць бан ке ты, вя сел лі. За раз жа пра па-

ну ец ца пры браць гэ тыя аб ме жа ван ні.

— Ка лі лю дзям там зруч на пра вес ці 

дзень на ра джэн ня або вя сел ле — ня-
хай пра вод зяць, — ар гу мен та ваў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Са ма рэ гу ля ван не біз не су — асоб-
ная тэ ма.

— Га лоў нае — ад каз насць біз не су, — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Мы
фак тыч на зды ма ем усе бар' е ры, якія, 
мо жа, не дзе і па він ны быць і якія ва 
ўсім све це ма юц ца. Мы іх зды ма ем. 
З ін ша га бо ку — я па тра ба ваў гэ та га — 
са мая жорст кая ад каз насць біз нес ме-
наў, кі раў ні коў кам па ній за рэ зуль тат, 
за тое, што ад бы ва ец ца ў іх на фір ме і ў 
кам па ніі. Да пус ціў ней кія пра лі кі, не дай 
бог, за гі ну лі лю дзі — пра ма ска жу: збі-
рай ся і ідзі ў тур му. А як інакш? Да рэ чы, 
біз нес ме ны — я з мно гі мі су стра каў ся 
і раз маў ляў — цал кам пра віль на гэ та 
ра зу ме юць і, на ад ва рот, мя не ўжо мно-
гія па пя рэдж ва юць: «Гля дзі це, не сы дзі-
це ад кант ро лю за на мі».

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, у 
лю бым вы пад ку ў кра і не па ві нен быць 
па ра дак:

— Каб не згу біць кі ру е масць у эка но-
 мі цы, не спра ва ка ваць у кра і не бар дак — 
кант роль па ві нен быць. Я су праць
ліш ня га кант ро лю, трэ ба па кі нуць тыя 
кант роль ныя функ цыі, якія па трэб ны 
дзяр жа ве.

— Вы — га лоў ны ад каз ны за гэ тыя 
нар ма тыў на-пра ва выя ак ты — тры іх 
сён ня, — па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт Ула дзі мі-
ра Зі ноў ска га. — Як і тыя мі ніст ры, якія 
мне дак лад ва лі на мі ну лым тыд ні. Я іх 
па пя рэ дзіў ка тэ га рыч на: за гэ ту пра па-
но ву вы не ся це пер са наль ную ад каз-
насць. Не дай бог мы на га ра дзі лі тут 
ней кіх нор маў, якія не да дуць вы ні ку.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: гэ та га быць не 
па він на, нам не трэ ба ні ко му пус каць 
пыл у во чы.

— Па він ны быць дзейс ныя нор мы, 
якія ўжо сён ня на спе лі для пры няц ця, 
або нор мы, што зды ма юць іс ну ю чыя 
бар' е ры. Да ку мен ты па він ны быць жы-
выя і дзейс ныя, — упэў не ны кі раў нік 
дзяр жа вы.

Без цяж кіх штра фаў
Пад час ра бо чай су стрэ чы з Ва дзі-

мам Іпа та вым, ды рэк та рам На цы я наль-
на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых 
да сле да ван няў, аб мяр коў ваў ся пра ект 
за ко на, што ўно сіць зме ны і да паў нен ні 
ў Ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы 
ко дэкс аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях. Ён так са ма пад рых та ва ны 
ў рам ках па ке та да ку мен таў, што на кі-
ра ва ны на раз віц цё прад пры маль ніц тва 
і сты му ля ван не дзе ла вой ак тыў нас ці 
на сель ніц тва.

— Пры вы пра цоў цы нар ма тыў на-пра-
ва вых ак таў па зме не дзей нас ці на шых 
біз нес ме наў, па ляп шэн ні ўмоў іх жыц ця 
і пра цы бы лі скар гі на тое, што ў нас не-
па мер на цяж кія штра фы і ад мі ніст ра цый-
ныя па ка ран ні, — кан ста та ваў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Вы пра па ну е це гэ тыя 
штра фы іс тот на па мен шыць па пэў ных 
ар ты ку лах — вы да ло жы це, па якіх.

Да ку мент ска ра чае сфе ру пры мя-
нен ня прак ты кі кан фіс ка цыі ма ё мас ці і 
за ма цоў вае ўмо вы пры цяг нен ня суб' ек-
таў гас па да ран ня да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці. Акра мя гэ та га, пра па ну ец ца 
так са ма вы клю чэн не з за ка на даў ства 
шэ ра гу не  за па тра ба ва ных прак ты кай 
па ру шэн няў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

БЕЗ ЛІШ НЯ ГА КАНТ РО ЛЮ НАД БІЗ НЕ САМ
У Па ла цы Не за леж нас ці аб мяр коў ва ец ца па кет да ку мен таў 

па сты му ля ван ні дзе ла вой ак тыў нас ці

 У тэ му
Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, мі ністр эка но мі кі:

— Што да ўка за кі раў ні ка дзяр жа вы па ра мес ніц кай дзей нас ці, то там ёсць 
шэ раг на вел, якія да па мо гуць уз мац ніць, па леп шыць ра бо ту ра мес ні каў. Па шы-
ра ны ві ды дзей нас ці, якой мо гуць зай мац ца ра мес ні кі, — гэ та, да рэ чы, лю дзі, 
якія ў асноў ным (ка ля 80%) пра жы ва юць у сель скай мяс цо вас ці. Не ка то рыя з 
іх не мо гуць зай мац ца фі зіч най пра цай у поў най ме ры — пен сі я не ры; жан чы-
ны, што вы хоў ва юць дзя цей; ін ва лі ды... Гэ та ў ней кай ме ры на ват са цы яль ны 
пра ект.

Ва дзім ІПА ТАЎ, ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва-
вых да сле да ван няў, рас ка заў, што пры няц це за ко на пра ек та, які ён аба ра няў 
пе рад кі раў ні ком дзяр жа вы, сыг рае ста ноў чую ро лю ў па ляп шэн ні біз нес-клі-
ма ту.

— Прэ зі дэнт пад крэс ліў важ насць гэ та га да ку мен та і вы зна чыў асноў ны 
па сыл, які па ві нен вы кон вац ца пры да лей шай ра бо це са зга да ным пра ек там. 
Гэ та ба ланс ін та рэ саў дзяр жа вы і гра мад ства. Зна чыць, ад мі ніст ра цый ная ад-
каз насць па він на быць жорст кай, не па збеж най, але спра вяд лі вай.

Прад пры маль ніц тва 
без рэ гіст ра цыі

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ №337 
«Аб рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных асоб».

Да ку мен там па шы ра ец ца пе ра лік ві даў эка на міч най 
дзей нас ці, які мі гра ма дзя не ма юць пра ва зай мац ца без 
рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
пры ўмо ве вы пла ты адзі на га па да тку, па ве дам ляе прэс-
служ ба Прэ зі дэн та.

У гэ ты пе ра лік увай шлі та кія ві ды дзей нас ці, як рэа лі за цыя 
са ма стой на вы раб ле ных гра ма дзя на мі ку лі нар ных вы ра баў, 
пра да стаў лен не мес цаў для ка рот ка тэр мі но ва га пра жы ван ня 
фі зіч ных асоб, вы ка нан не па за ка зах спа жыў цоў ра бот па ра-
мон це мэб лі, га дзіннікаў і абут ку, па шы ве адзен ня, на строй цы 
му зыч ных ін стру мен таў, рас пі лоў цы дроў, па груз цы гру заў, 
му ра ван ні пе чаў і ка мі наў, а так са ма вы ка нан не ад дзе лач-
ных ра бот і ака зан не гра ма дзя нам па слуг па рас пра цоў цы 
вэб-сай таў, аб слу гоў ван ні кам п'ю тар на га і пе ры фе рый на га 
аб ста ля ван ня. У пе ра лік так са ма ўклю ча ны па слу гі па ды зай-
не па мяш кан няў, ін тэр' ера, мэб лі, адзен ня і абут ку, гра фіч ным 
ды зай не, кас ме тыч ныя і цы руль ніц кія па слу гі.

Та кім чы нам, у пе ра лі ку ле га лі за ва ныя ві ды эка на міч най 
дзей нас ці, якія сён ня фак тыч на ажыц цяў ля юц ца фі зіч ны мі 
асо ба мі ў хат ніх умо вах (аль бо мо гуць ажыц цяў ляц ца ў та кіх 
умо вах без па гро зы пры чы нен ня шко ды як асоб на ўзя тым 
гра ма дзя нам, так і гра мад ству ў цэ лым).

УВА ГА: ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
Усё, што вы ха це лі да ве дац ца 

аб пра цоў ным пра ве
Што лі чыц ца зме най умоў пра цы і ці па ві нен ра-
бот нік пры гэ тым рас піс вац ца ў да дат ко вым па-
гад нен ні? Што ра біць, ка лі ра бо та да вец ад маў-
ля ец ца свое ча со ва раз лі чыць ра бот ні ка пры яго 
зваль нен ні? Як пе рай сці з кант ракт най фор мы 
най му на бес тэр мі но вы пра цоў ны да га вор? Які 
мі ні маль ны тэр мін трэ ба ад пра ца ваць жан чы не 
да вы ха ду ў но вы дэ крэт? Ці па ві нен работадавец 
вы пла ціць вы хад ную да па мо гу пры ска ра чэн ні 
пен сі я не ра? Ці мож на пас ля да сяг нен ня дзі цем 
трох га доў за ста вац ца з ім до ма, але за ха ваць за 
са бой пра цоў нае мес ца?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це за даць, па тэ ле фа-
на ваў шы на пра мую лі нію гас цям рэ дак цыі «Звяз ды» — 
юрыс там, га лоў на му пра ва во му ін спек та ру пра-
цы Цэнт раль на га ка мі тэ та праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі Ла ры се Ва сі леў не МА НЮК і га-
лоў на му пра ва во му ін спек та ру пра цы Рэс пуб лі-
кан ска га ка мі тэ та Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот-
ні каў аг ра пра мыс ло ва га комп лек су Са фіі Ва сі леў не 
ГРЫ ШУ ЦІ НАЙ.

Тэ ле фа нуй це 25 ве рас ня з 11 да 13 га дзін па тэ ле-
фо не 8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за даць 21 і 22 ве рас ня 
па тэ ле фо не 8 (017) 287-18-29 у пра цоў ны час або да-
слаць (з па зна кай «Пра мая лі нія») на элект рон ны ад рас 
іnfo@zvіazda.by або па по шце: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10а, 220013, г. Мінск.

Рэй тын гіРэй тын гі  

ВЫ ХА ВА ЛІ, НА ВУ ЧЫ ЛІ 
І... ПРА ЦА ЎЛАД КА ВА ЛІ

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт стаў адзі най бе ла-
рус кай ВНУ, якая тра пі ла ў ТОП-500 між на род на га 
рэй тын гу ўні вер сі тэ таў па пра ца ўлад ка ван ні вы пуск-
ні коў, па вер сіі ўплы во ва га бры тан ска га рэй тын га ва га 
агенц тва QS.

Рэй тынг QS GER (Graduate Employabіlіty Rankіngs) ацэнь-
вае вя ду чыя су свет ныя ўні вер сі тэ ты па на ступ ных кры тэ ры-
ях: пад ува гу бя руц ца рэ пу та цыя ўні вер сі тэ та ся род ра бо та-
даў цаў, су пра цоў ніц тва ВНУ з ра бо та даў ца мі, пра фе сій ныя 
да сяг нен ні вы пуск ні коў, ар га ні за цыя ўза е ма дзе ян ня ра бо та-
даў цаў са сту дэн та мі і ўзро вень за ня тас ці вы пуск ні коў.

Па та кім па каз чы ку, як «пра фе сій ныя да сяг нен ні вы пуск-
ні коў», БДУ зай мае 172-ю па зі цыю ў све це, а па ўзроў ні за-
ня тас ці сва іх вы пуск ні коў — 115-е мес ца ў све це!

— Мы га на рым ся і сва і мі вы пуск ні ка мі, і на шай рэ пу-
та цы яй ся род ра бо та даў цаў. І нам вель мі пры ем на, што 
комп лекс ная ра бо та Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
па пра ца ўлад ка ван ні вы пуск ні коў, пра вя дзен ні для іх маш-
таб ных ме ра пры ем стваў па по шу ку пра цы бы ла вы со ка
ацэ не на між на род ны мі экс пер та мі і са мі мі ра бо та даў ца мі, — 
пад крэс лі вае рэк тар БДУ, ака дэ мік Сяр гей АБ ЛА МЕЙ КА. — 
Уні вер сі тэт пра во дзіць дзя сят кі ме ра пры ем стваў для сту-
дэн таў вы пуск ных кур саў: Дні кар' е ры — во сен ню і вяс ной, 
ушчыль ную пра цуе з за каз чы ка мі кад раў, ство ра на элект-
рон ная ба за парт фо ліа вы пуск ні коў. 

Па тра ды цыі па зі цыі ўвер се рэй тын га QS GER зай ма-
юць аме ры кан скія ВНУ: Стэн фард скі ўні вер сі тэт, Ка лі фар-
ній скі ўні вер сі тэт Лос-Ан джэ ле са, Гар вард скі ўні вер сі тэт. 
З уні вер сі тэ таў кра ін СНД, а так са ма на шых най блі жэй шых 
су се дзяў у рэй тынг тра пі лі 11 ра сій скіх уні вер сі тэ таў, ад на 
ВНУ з Ка зах ста на, па дзве — з Лат віі і Эс то ніі і па тры — 
з Літ вы і Поль шчы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by




