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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Між на род ная су стрэ ча па Сі рыі 
ў Аста не прой дзе 4—5 лі пе ня

Пра гэ та па ве да міў кі раў нік прэс-служ бы мі ніс тэр ства 
за меж ных спраў Ка зах ста на Ану ар Жай на каў. «Ча ка ец ца, 
што кра і ны — га ран ты рэ жы му спы нен ня ба я вых дзе ян-
няў — Іран, Ра сія і Тур цыя — раз гле дзяць да ку мен ты, якія 
рэг ла мен ту юць па ра мет ры зон дэ эс ка ла цыі ў Сі рыі, для іх 
на ступ на га за цвяр джэн ня, а так са ма аб мяр ку юць пы тан ні 
за бес пя чэн ня бес пе ра шкод на га гу ма ні тар на га до сту пу, ад-
наў лен ня аб' ек таў інф ра струк ту ры», — удак лад ніў кі раў нік 
прэс-служ бы МЗС.

Кі ру ю чая ў Ін дыі пар тыя вы лу чы ла 
не да ты каль на га кан ды да там у прэ зі дэн ты

Кі ру ю чая ў Ін дыі пар-
тыя «Бха ра тыя джа на та 
пар ты» вы лу чы ла сва ім 
кан ды да там на бу ду чых 
прэ зі дэнц кіх вы ба рах Ра-
му На тху Ка він ду — гу-
бер на та ра шта та Бі хар, які 
з'яў ля ец ца да лі там, як на-
зы ва юць тут чле наў ніж ніх 
кас таў (не да ты каль ных). Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там 
яе стар шы ня Аміт Шах. На дум ку экс пер таў, та кое ра шэн не 
да па мо жа кі ру ю чай пар тыі за ру чыц ца шы ро кай пад трым кай 

прад стаў ні коў ніж ніх кас таў і бед ных сла ёў на сель ніц тва. 

Прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Ін дыі прой дуць 17 лі пе ня.

У сва бод ны до ступ тра пі лі аса біс тыя да ныя 
амаль 200 млн аме ры кан скіх вы бар шчы каў

Ін фар ма цый ная ба за аб' ёмам 25 тэ ра бай таў бы ла раз ме-

шча на без аба ро ны па ро лем у воб лач ным схо ві шчы да ных, 

якое на ле жыць кам па ніі Amazon. Уцеч ка ін фар ма цыі бы ла 

вы яў ле ная экс пер там ар га ні за цыі UpGuard, якая зай ма ец ца 

пы тан ня мі кам п'ю тар най бяс пе кі, Кры сам Ві ке ры. Ін фар ма-

цый ная ба за змя шча ла ім ёны і ад ра сы 198 млн аме ры кан-

цаў, гэ та зна чыць больш як па ло вы на сель ніц тва Злу ча ных 

Шта таў, а так са ма ўклю ча ла ана лі тыч ныя звест кі, атры ма-

ныя ме та дам кам п'ю тар на га ма дэ ля ван ня, аб іх маг чы май 

па зі цыі па тых ці ін шых па лі тыч ных пы тан нях.

ЕС вы ра шыў змя ніць знеш ні вы гляд 
шэн ген скай ві зы

Са вет ЕС у мэ тах бяс пе кі пры няў ра шэн не змя ніць ды-

зайн шэн ген скай ві зы, каб уз мац ніць яе аба ро ну ад пад ро-

бак. Пра гэ та га во рыц ца ў па ве дам лен ні на сай це Са ве та 

ЕС. Як ча ка ец ца, у лі пе ні бу дзе за цвер джа ны но вы агуль ны 
ды зайн ві за вай на клей кі. У Са ве це ЕС ад зна чы лі, што дзе-
ю чы ды зайн, які зна хо дзіц ца ў вы ка ры стан ні ўжо 20 га доў, 
быў скам пра ме та ва ны сур' ёз ны мі ін цы дэн та мі з пад роб ка мі 
і мах ляр ствам.

На пры ёмеНа пры ёме  

ПЫ ТАН НІ 
НЕ РА ЁН НА ГА 
МАШ ТА БУ

У на пру жа ным рэ жы ме прай шоў су бот ні пры ём 
гра ма дзян па моч ні кам Прэ зі дэн та па Ма гі лёў скай 

воб лас ці Ге на дзем Лаў ран ко вым у Гор ках. 
У гэ ты ж дзень усе ах вот ныя маг лі за даць яму свае 
пы тан ні і па тэ ле фо не. З 9 ра ні цы да 14.00 Ге надзь 
Лаў ран коў па спеў вы слу хаць 25 ча ла век. Боль шая 
част ка з тых, хто пра явіў ак тыў насць, бы лі пен сі-
я не ра мі. І амаль усе ўжо звяр та лі ся па да па мо гу ў 
роз ныя ін стан цыі і на ват у суд. Але тыя ад ка зы або 
ра шэн ні іх не за да во лі лі. Кож ны ўпэў не ны ў тым, што 
яго праб ле ме не ўдзя ля лі на леж най ува гі.

Не ка то рыя тэ ле фа на ва лі з Бы ха ва, Мсці слаў ска га ра ё -
на, Ма гі лё ва і на ват Мін ска. Біз нес мен з Мін ска па скар-
дзіў ся, што яму пе ра шка джа юць на ла дзіць вы твор часць 
іна ва цый най пра дук цыі ў Глус кім ра ё не. Прад пры маль нік 
кры ху за цяг нуў з ад крыц цём вы твор час ці — і яго па зба ві-
лі не ру хо мас ці, якую ён дзе ля спра вы ку піў на аў кцы ё не 
за ад ну ба за вую ве лі чы ню. У яго пла нах бы ло ад крыць 
не каль кі пра цоў ных мес цаў для ін ва лі даў. Ён спа дзя ец ца, 
што ўмя шан не ў яго спра ву па моч ні ка Прэ зі дэн та да па мо жа 
вы ра шыць праб ле му. Яшчэ адзін мін ча нін па скар дзіў ся на 
су се дзяў у Гор ках, з які мі ён і яго брат кан флік ту юць з-за 
зям лі не пер шы год.

Пен сі я нер з Ма гі лё ва не за да во ле ны па слу га мі мін скай 
фір мы, якая ўста ля ва ла яму і яшчэ двум ча ла ве кам сіс тэ му 
ачыст кі ва ды. Маў ляў, смак ва ды па гор шыў ся, а фір ма не 
хо ча ска са ваць да га вор і вяр нуць гро шы.

Не каль кі ча ла век зга да лі чэ кі «Жыл лё». Жы хар ка Го-
рак абу ры ла ся, што ёй гэ тыя чэ кі не да лі на огул, а вось ад 
чэ каў «Ма ё масць» ні я кай ка рыс ці. Яна іх укла ла ў ней кае 
прад пры ем ства, але ды ві дэн даў так і не да ча ка ла ся. Яшчэ 
ад на жан чы на, якая прый шла на пры ём, са сля за мі рас-
каз ва ла, што з-за па мыл кі ў проз ві шчы яе дач ка не мо жа 
ска рыс тац ца спад чын ны мі чэ ка мі «Жыл лё». Па мыл ку мож-
на па пра віць праз суд, але ў су вя зі з тым, што на мо мант 
вы да чы чэ каў Го рац кі рай вы кан ка м быў гар вы кан ка мам, 
уз нік лі скла да нас ці.

Вы клад чы ца ня мец кай мо вы па ста ві ла пад су мнен не 
вы ні кі кон кур су на за мя шчэн не па са ды па яе про фі лі, які 
пра во дзі ла Бе ла рус кая дзяр жаў ная сель ска гас па дар чая 
ака дэ мія ў 2015 го дзе. Спра ва дай шла да Вяр хоў на га су да, 
але па ру шэн няў вы яў ле на не бы ло. Жан чы на сцвяр джае, 
што не ўсе фак ты бы лі ўлі ча ны.

У раз рад не вы ра шаль ных тра пі ла пы тан не па вяр тан ні 
па явых уз но саў, якія бы лі ўкла дзе ны ў бу даў ніц тва жыл лё-
ва га ка а пе ра ты ва. Яшчэ тры га ды та му пры ня та су до вае 
ра шэн не па вяр тан ні гро шай. Але воз і ця пер там. Пад час 
пра вер кі гас па дар чай дзей нас ці ка а пе ра ты ва бы лі вы яў-
ле ны шмат лі кія па ру шэн ні. Спаг наць гро шы не маг чы ма, 
па коль кі ў за бу доў шчы ка на ба лан се ні чо га ня ма. Але жан-
чы на спа дзя ец ца, што ёй вер нуць 1700 руб лёў.

Жы хар ка аг ра га рад ка Ле ні на па пра сі ла да па мо гі па на-
быц цю да ра го га ме ды цын ска га аб ста ля ван ня для яе 5-ме-
сяч на га сы на, у яко га сур' ёз нае ге не тыч нае за хвор ван не. 
Дзі ця па куль зна хо дзіц ца ў аб лас ной баль ні цы на апа ра це 
штуч на га ды хан ня. Ца на пы тан ня — 23 ты ся чы еў ра. Але 
та кіх гро шай у сям'і ня ма, а без апа ра та дзі ця прос та не 
змо жа жыць.

Бы лі так са ма пы тан ні на конт вы со кай арэнд най пла ты 
за жыл лё, доб ра ўпа рад ка ван ня да рог, рэ жы му ру ху га рад-
ско га аў то бу са, зем ле ка ры стан ня, ву ліч на га асвят лен ня, 
атры ман ня мес ца ў дзі ця чым сад ку, за блы та на га зла чын-
ства, якое да гэ туль не рас кры та...

Усе зва ро ты ўзя ты на кант роль, за яў ні кі бу дуць пра ін-
фар ма ва ны аб вы ні ках у вы зна ча ны за ка на даў ствам тэр-
мін. Ге надзь Лаў ран коў ад зна чыў, што прак тыч на не бы ло 
тых пы тан няў, якія б маг лі быць вы ра ша ны на мяс цо вым 
уз роў ні. «Ві даць, што вы ка наў чая ўла да па ста ян на і сіс-
тэм на пра цуе з людзь мі, тры мае на кант ро лі іх зва ро ты 
і, зы хо дзя чы з на яў ных маг чы мас цяў, ста ра ец ца іх вы ра-
шаць», — пад крэс ліў ён.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by



На на ступ ным тыд ні ад бу дзец ца па-

ся джэн не Вы шэй ша га дзяр жаў на-

 га са ве та Са юз най дзяр жа вы — па-

дзея, важ ная для абедз вюх кра ін. 

З ча су мі ну ла га па ся джэн ня шмат што

ад бы ло ся, тым не менш, ня гле дзя чы 

на цяж кас ці, на ро ды па-ра ней ша му 

лі чаць адзін ад на го брац кі мі.

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка су стрэў ся з Дзярж сак ра та-

ром Са юз най дзяр жа вы Ры го рам Ра-

по там. Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што скла ла ся доб рая прак ты ка «пад-

цяг ваць» ней кае прак тыч нае ме ра пры-

ем ства да Вы шэй ша га дзярж са ве та — 

«гэ та га па лі тыч на га і між дзяр жаў на га 

ме ра пры ем ства на шай Са юз най дзяр-

жа вы». Сё ле та гэ та Фо рум рэ гі ё наў. 

Пад час яго су стрэ нуц ца на шы і ра сій-

скія гу бер на та ры, аб мя ня юц ца дум ка мі, 

аб мяр ку юць праб ле мы.

— Вы ве да е це, што не бы ло та го вы-

пад ку, каб я не пры маў гу бер на та раў Ра-

сіі, якія сю ды пры яз джа юць, — звяр нуў 

ува гу Прэ зі дэнт. — Мы з імі аб мяр коў ва-

ем тыя пы тан ні, якія мо жам вы ра шыць 

су мес на, пра гра мы ў нас — прак тыч на з 

усі мі рэ гі ё на мі Ра сіі па раз віц ці ма шы на-

бу да ван ня, сель скай гас па дар кі, ін шых 

кі рун каў. Та му Фо рум рэ гі ё наў — гэ та 

доб рае прак тыч нае ме ра пры ем ства.

Так, вы стаў ка, якая прой дзе ў рам-

ках Фо ру му рэ гі ё наў, па ка жа пос пе хі 

рэ гі ё наў абедз вюх кра ін.

— Да сяг нен ні, якія пе ра да юц ца ад 

Ра сіі да нас, ад нас да Ра сіі. Мы гэ та га 

не ха ва ем. Гэ та та кая фор ма доб ра га 

спа бор ніц тва, як гэ та бы ло ў ра ней шыя 

ча сы. Гэ та вель мі важ ныя ме ра пры ем-

ствы. Гэ та і су стрэ ча сам-на сам прэ зі-

дэн таў, гэ та і шы ро кі фар мат пе ра га во-

раў, пры няц це ра шэн няў.

Па вест ка дня, да рэ чы, ужо сфар му-

ля ва на.

— Я даў но ўжо не су стра каў та кія 

пра пра ца ва ныя пы тан ні прак тыч на га 

ха рак та ру. Тут і ма шы на бу да ван не, і 

сель ская гас па дар ка, АПК у цэ лым, ін-

шыя праб ле мы — і па лі тыч на га, і знеш-

не па лі тыч на га ха рак та ру. Нам трэ ба 

доб ра пад рых та ваць ме ра пры ем ства, 

каб яно нас пра су ну ла хоць бы на крок 

на пе рад у на шых ад но сі нах у тэ ме прак-

тыч най. Каб бы ла эфек тыў насць ад 

гэ та га ме ра пры ем ства. Ду маю, што ў 

та кім кі рун ку мы змо жам пад рых та ваць 

Вы шэй шы дзяр жаў ны са вет.

Ры гор Ра по та ў раз мо ве з жур на ліс-

та мі па цвер дзіў, што пад час су стрэ чы з 

Прэ зі дэн там знач ная ўва га ўдзя ля ла ся 

пра вя дзен ню Вы шэй ша га дзярж са ве та 

Са юз най дзяр жа вы. Так, са ма па са бе 

па вест ка дня да стат ко ва кам пакт ная, 

але па сва ёй сут нас ці яна вель мі важ-

ная, та му што там бу дуць раз гле джа ны 

клю ча выя пы тан ні ўза е ма ад но сін па між 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і Рэс пуб лі кай 

Бе ла русь. Перш за ўсё, гэ та ды на мі ка 

ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін, раз віц цё 

са цы яль най сфе ры, за ха ван не і раз віц цё 

ма шы на бу даў ні ча га комп лек су і ўза е ма-

ад но сін Ра сіі і Бе ла ру сі ў гэ тай сфе ры.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

Пра су нуць ад но сі ны хоць бы на крок
Та кую за да чу па ста віў Аляк сандр Лу ка шэн ка Вы шэй ша му дзярж са ве ту Са юз най дзяр жа вы

Лет няя се сія Парла-
менцкай асамблеі АБ СЕ, 
ап ты мі за цыя ў апа ра це 
пар ла мен та, а так са ма 
сі ту а цыя ў ра ё нах Ві цеб-
скай воб лас ці... Гэ тыя 
пы тан ні аб мяр коў ва лі ся 
пад час ра бо чай су стрэ-
чы Прэ зі дэн та на шай 
кра і ны Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі і стар шы ні Па-
ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Ула-
дзі мі ра Анд рэй чан кі.

Праз два тыд ні ў на шай 

ста лі цы ад кры ец ца 26-я 

лет няя се сія Пар ла менц кай 

асамб леі АБ СЕ. Кі раў нік 

дзяр жа вы, які па цвер дзіў уд-

зел у ад крыц ці се сіі, ці ка віў ся 

хо дам пад рых тоў кі да ме ра-
пры ем ства:

— Ха цеў бы ве даць, на-
коль кі мы га то вы да гэ та га. 
І што я па ві нен? Гэ та зна чыць,
мой ка ва лак пра цы. Вы ства-
ры лі ка мі сію і па він ны бы лі 
вы зна чыць мой удзел у гэ-
тым — каб я мог спла на ваць 
свой ра бо чы гра фік.

Без умоў на, ці ка віў ся кі-
раў нік кра і ны і тым, як пра-
цуе пар ла мент:

— Пар ла мент но вы. Вы — 
ча ла век во пыт ны. Мо жа це 
па раў ноў ваць, ра біць пэў ныя 
вы ва ды... З гэ та га пунк ту 
гле джан ня — які пар ла мент 
сён ня мае на ша кра і на?

Пра цэ сы ап ты мі за цыі ад-
бы ва юц ца і ў На цы я наль ным 

схо дзе. Кі раў нік кра і ны спы-

таў пра іх ход і звяр нуў ува гу, 

што ня пра віль на ра зу мець 

ап ты мі за цыю як ска ра чэн не 

шта ту:

— Уба ку дэ пу тат не мо-

жа ста яць ад гэ та га. Та му, 

на ту раль на, ап ты мі за цыя за-

кра не і пар ла мент. Яшчэ раз 

ха чу паў та рыць: ка лі нех та 

ра зу мее ап ты мі за цыю толь кі 

як ска ра чэн не коль кас ці —

гэ та ня пра віль на. Важ нае 

пы тан не ска ра чэн ня фі нан са-

ван ня, ма тэ ры яль ных за трат 

на ўтры ман не той ці ін шай 

струк ту ры. Вось што та кое 

ап ты мі за цыя. Та му ў гэ тай 

част цы пар ла мент як гля-

дзіц ца? Ну і ў вас ёсць яшчэ 

ней кія пы тан ні — ка лі лас ка, 
ска жы це мне пра іх.

Асоб на Прэ зі дэнт па пра-
сіў Ула дзі мі ра Анд рэй чан ку 
ўдзя ляць ува гу Ві цеб скай 
воб лас ці:

— Я б вас пра сіў не сы-
хо дзіць да лё ка ад род най 
воб лас ці, каб вы ба чы лі, што 
ад бы ва ец ца. Тым больш што 
вы ад туль дэ пу тат.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка 
рас ка заў, што прад стаў ляе 
ў На цы я наль ным схо дзе тры 
ра ё ны Ві цеб скай воб лас ці: 
Док шыц кі, Глы боц кі, Ушац кі.

— Што ад бы ва ец ца ў Ві-
цеб скай воб лас ці: ва шы ацэн-
кі, за клю чэн ні?.. — па ці ка віў-
ся Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЯКІ ПАР ЛА МЕНТ МА ЕМ?
Кі раў нік дзяр жа вы су стрэў ся са спі ке рам Па ла ты прад стаў ні коў

Паз ней у раз мо ве з жур на ліс та мі 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка рас ка заў:

— Перш за ўсё аб мяр коў ва ла ся пы-

тан не пра вя дзен ня 26-й што га до вай се сіі 

Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ. Як вя до-

ма, яна прой дзе з 5 па 9 лі пе ня бя гу ча га 

го да. Гэ та бу дзе са мае маш таб нае між-

на род нае па лі тыч нае ме ра пры ем ства 

ў гіс то рыі Бе ла ру сі. Та му Прэ зі дэнт па-

ста віў вель мі сур' ёз ныя за да чы ў пла не 

пад рых тоў кі і год на га пра вя дзен ня гэ-

тай се сіі. Тэ ма ты ка се сіі — ума ца ван не 

ўза ем на га да ве ру і су пра цоў ніц тва ў імя 

мі ру і квіт нен ня ў рэ гі ё не АБ СЕ.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка звяр нуў ува гу, 

што на ша дзяр жа ва не вы пад ко ва вы бра-

на мес цам пра вя дзен ня гэ тай се сіі. Перш 

за ўсё гэ та атры ма ла ся дзя ку ю чы та му, 

што на ша кра і на ро біць знач ны ўнё сак 

у пад тры ман не еў ра пей скай бяс пе кі і ў 

цэ лым пра во дзіць пас ля доў ную і прад ка-

заль ную ўнут ра ную і знеш нюю па лі ты ку.

— Не сак рэт, што сён ня асаб лі ва 

за ўваж ны не да хоп да ве ру — гэ та га-

лоў ная пры чы на та го, што кра і ны не 

мо гуць за бяс пе чыць для сва іх лю дзей 

та кія ба за выя каш тоў нас ці, як мір, ста-

біль насць і даб ра быт, — за явіў спі кер 

Па ла ты прад стаў ні коў. — Та му ў цэнт ры 

ўва гі се сіі бу дуць ме на ві та гэ тыя пы-

тан ні, а так са ма бу дзе аб мяр коў вац ца 

ба раць ба з тэ ра рыз мам, ар га ні за ва най 

зла чын нас цю, ка руп цы яй, сі ту а цыя ва 

Укра і не, на Бліж нім Ус хо дзе.

Ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан-

дэн та «Звяз ды», як прад стаў ні кі ПА 

АБ СЕ ацэнь ва юць ход пад рых тоў кі, Ула-

дзі мір Анд рэй чан ка па ве да міў: ста ноў ча.

— Мы спа дзя ём ся, што се сія бу дзе 

на кі ра ва на ме на ві та на зняц це на пру-

жа нас ці, якая сён ня іс нуе па між дзяр жа-

ва мі, на ўма ца ван не ўза ем на га да ве ру, 

а не на кан фран та цыю па між дзяр жа-

ва мі. Што да пад рых тоў кі, то ў нас па-

ста ян на гэ тым пы тан нем зай ма ец ца 

сак ра та ры ят Пар ла менц кай асамб леі 

АБ СЕ. Та му яны ацэнь ва юць на шу сту-

пень га тоў нас ці як вы со кую. Ду маю, тут 

праб лем у нас не бу дзе.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by
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