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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Бом бу на вак за ле Бру се ля па да рваў 
вы ха дзец з «ка му ны смя рот ні каў»

Вы ка наў цам ня ўда ла га тэ рак та на цэнт раль ным вак за ле 
Бру се ля з'яў ля ец ца 36-га до вы ма ра ка нец, вы ха дзец з бру-
сель скай міг ранц кай ка му ны Ма лен бек, дзе пра жы ва юць 
пе ра важ на вы хад цы з Паў ноч най Аф ры кі. Так са ма там жы лі 
ар га ні за та ры се рыі тэ рак таў у Па ры жы ў ліс та па дзе 2015 го-
да. Зла мыс нік Уса ма За рыу на ра дзіў ся 12 сту дзе ня 1981 го да. 
У Ма лен бе ку жыў з 2013 го да. Муж чы на быў вя до мы па лі цыі, 
але не ў су вя зі з па да зрэн ня мі ў тэ ра рыз ме або пры на леж нас-

ці да ра ды ка лаў. 
Бом ба, якую па да-
рваў тэ ра рыст, бы-
ла знач най ма гут-
нас ці, ад нак яна не 
спра ца ва ла так, як 
пла на ваў смя рот-
нік. Свое ча со вае 
ўмя шан не па лі цыі 
і вай скоў цаў да па-

маг ло па збег нуць тэ рак та боль шых маш та баў. На га да ем, 
вы бух на цэнт раль ным вак за ле Бру се ля ад быў ся ўве ча ры 
20 чэр ве ня. У вы ні ку ін цы дэн ту ні хто не па цяр пеў. Тэ ра рыст 
быў за стрэ ле ны су пра цоў ні ка мі служ баў бяс пе кі.

Ха ке ры на дзень вы ве лі са строю 
за вод «Хон да»

Кам па нія «Хон да» бы ла вы му ша на на адзін дзень спы ніць 
ра бо ту свай го за во да ў прэ фек ту ры Сай та ма з-за кі бе ра та кі. 
Кам п'ю тар ныя сіс тэ мы, якія кант ра лю юць вы твор чую лі нію, 
18 чэр ве ня бы лі за ра жа ныя ві ру сам-бла ка валь ні кам. Ха рак-
тэр на, што за ра жэн ню пад верг лі ся кам п'ю та ры з са ста рэ лым 
пра грам ным за бес пя чэн нем. Да ныя бы лі за бла кіра ва ныя 
шкод нас най пра гра май-шыф ра валь шчы кам, а за раз бла кі-
роў ку зла мыс ні кі па тра ба ва лі ўзна га ро джан не. Ад нак дзя-
ку ю чы на ма ган ням ін жы не раў «Хон да» ра бо та за во да бы ла 

ад ноў ле ная да 20 чэр ве ня. Ад на дзён ная за трым ка каштавала 
вы пуску не каль кіх ты сяч аў та ма бі ляў. У «Хон да» за пэў ні лі, 
што гэ та ня знач ныя стра ты.

Адзі ны трох ра зо вы ўла даль нік «Ос ка ра» 
за леп шую ро лю 
пе ра стае іг раць у кі но

Адзі ны трох ра зо вы ўла даль нік прэ міі 
«Ос кар» за леп шую ро лю, бры тан скі 
ак цёр Дэ ні эл Дэй-Лю іс, больш не бу-
дзе пра ца ваць у якас ці ак цё ра. Сы ход 
з пра фе сіі з'яў ля ец ца яго аса біс тым 
ра шэн нем. Шас ці дзе ся ці га до вы Дэй-
Лю іс — адзі ны ак цёр, які атры маў тры 
ста ту эт кі «Ос кар» у ка тэ го рыі «Леп шая 
муж чын ская ро ля». Гэ та ўзна га ро ды за 
філь мы «Мая ле вая на га» (1989), «Наф-
та» (2007) і «Лін кольн» (2012). Сваю апош нюю ро лю ён сыг раў 
у кар ці не рэ жы сё ра По ла То ма са Ан дэр са на «Пры від ная ніт-
ка», якая вы хо дзіць на эк ра ны сё ле та ў кан цы го да.

Пер шая вак цы на су праць па вы ша на га 
ха лес тэ ры ну га то вая да тэс таў на лю дзях

Ме ды цын скі ўні вер сі тэт Ве ны пра вёў вы пра ба ван ні но вай 

вак цы ны, якая зні жае ўзро вень ха лес тэ ры ну. Рас пра цоў шчы-

кі ўжо ма юць на ру ках ста ноў чыя вы ні кі тэс таў з мы ша мі і 

за раз га то выя пе рай сці да клі ніч ных вы пра ба ван няў. Вак цы на 

мае толь кі ад ну за да чу — не да ваць ад кла дан ням за бі ваць 

са су ды. Гэ тая вак цы на мо жа стаць вы дат най аль тэр на ты-

вай ста ці нам. У цэ лым вак цы на зні жае ўзро вень «шкод на га 

ха лес тэ ры ну» на 50% тэр мі нам на 12 ме ся цаў, аба ра ня ю чы 

ад атэ раск ле ро зу.

Вя до ма: пер шая фа за клі ніч ных вы пра ба ван няў за кра не 

72 доб ра ах вот ні кі. Яна па він на скон чыц ца да кан ца го да, па-

ка заў шы, на коль кі вак цы на бяс печ ная. Па куль у на ву коў цаў 

ёсць асця ро гі, што вак цы на па вы сіць ры зы ку дыя бе ту.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да  

ЗА КОН НАСЦЬ 
I ЛЮД СКАСЦЬ

Жы хар ка Доб ру ша Люд мi ла Са доў ская 
на пры ём да па моч нi ка Прэ зi дэн та 
Бе ла ру сi — iн спек та ра па Го мель скай 
воб лас цi Юрыя Шу лей кi прый шла з не каль кi мi 
пы тан ня мi. Але ж са мы га лоў ны яе кло пат 
да ты чыц ца змя нен ня ар га нi за цыi транс парт на га 
ру ху па мiж Доб ру шам i су сед нiм ра сiй скiм 
На ва зыб ка вым.

Спра ва ў тым, што ў ра сiй скiм га рад ку, якi зна хо-
дзiц ца на ад лег лас цi ў паў сот нi кi ла мет раў, у жан чы ны 
жы вуць блiз кiя сва я кi. Аказ ва ец ца, да брац ца да най блi-
жэй ша га на се ле на га пунк та ў iн шай кра i не да бру ша нам 
сён ня вель мi скла да на. Тры га ды та му бы лi ад ме не-
ны тан ныя ды зель-цяг нi кi, а мiж дзяр жаў ны аў то бус ны 
марш рут пра кла дзе ны так, што транс парт не за хо дзiць 
у сам рай цэнтр — iдзе по бач з iм. Жан чы на ка жа, пры-
хо дзiц ца ста яць на тра се i га ла са ваць з на дзе яй, што 
аў то бус спы нiц ца. Ад нак бы лi вы пад кi, ка лi не бы ло 
мес цаў або кi роў ца прос та не меў жа дан ня за браць 
па са жы раў. Так яна ад ной чы ледзь не спаз нi ла ся на 
па ха ван не сяб роў кi.

Да рэ чы, тую ж праб ле му ма юць i iн шыя 30 жы ха роў 
рай цэнт ра, якiя на ват па кi ну лi под пi сы пад агуль ным 
зва ро там. Люд мi ла Са доў ская ка жа: тры днi на тра се 
збi ра ла под пi сы, каб ра ён ныя ўла ды ўрэш це пе ра ка-
на лi ся, што праб ле ма агуль ная, а не толь кi яе аса бiс-
тая. Да та го ж у мно гiх да бру шан дзе цi ву чац ца ў Ра сii. 
Год зай ма ец ца жан чы на гэ тым пы тан нем i па куль што 
атрым лi вае ад ка зы, якiя пе ра кiд ва юць ра шэн не з ад ной 
iн стан цыi на iн шую.

— I са мае га лоў нае — нi хто ж не су праць. Усе ка жуць, 
што трэ ба рых та ваць да ку мен ты, уз гад няць рас клад 
ру ху. Са ма з'ез дзi ла ў На ва зыб каў i спра ба ва ла да мо-
вiц ца з мяс цо вы мi транс парт ны мi ар га нi за цы я мi. Так i 
не ра зу мею — ча му скла да на ўзгад нiць рас клад ру ху i 
да мо вiц ца з ра сiй скi мi транс парт ны мi ар га нi за цы я мi?

Па моч нiк Прэ зi дэн та Юрый Шу лей ка ад ра зу ж даў 
да ру чэн не да сле да ваць праб ле му больш па глыб ле на i 
пры не аб ход нас цi, улiч ва ю чы доб рыя су сед скiя су вя зi, 
звя зац ца з ра сiй скiм На ва зыб ка вым i па спра ба ваць, 
згод на з мiж дзяр жаў ны мi за ко на мi, ар га нi за ваць пе ра-
воз ку па са жы раў.

Мiж тым час пры ёму ў Доб ру шы прый шло ся па вя лi-
чыць удвая. 30 ча ла век — а гэ та i тыя, хто па пя рэд не 
за пi саў ся, i тыя, хто прый шоў у апош нi мо мант, — за-
тры ма лi Юрыя Шу лей ку ў Доб ру шы на ча ты ры га дзi ны. 
Пы тан нi быц цам тра ды цый ныя: утры ман не жыл лё ва га 
фон ду, пра ца ўлад ка ван не, за бес пя чэн не якас най ва-
дой... Пры хо дзi лi на пры ём i лю дзi, не за да во ле ныя 
су до вы мi ра шэн ня мi. Iн спек тар па Го мель скай воб-
лас цi Юрый Шу лей ка га во рыць, што шэ раг пы тан няў 
мо гуць вы ра шыць не па срэд на ў за ле чы ноў нi кi, якiя 
пры сут нi ча юць на пры ёме. Для iн шых па тра бу ец ца 
не вя лi кi час.

— Ёсць сло вы «за кон» i «люд скасць». Iмi трэ ба кi-
ра вац ца пры пры няц цi ад каз ных ра шэн няў, якiя мо гуць 
паў плы ваць на лё сы лю дзей. Важ на зра зу мець тую сi-
ту а цыю, у якой апы нуў ся ча ла век. Спа дзя ю ся, што мяс-
цо вая ад мi нiст ра цыя хут ка да па мо жа жы ха рам ад на го 
з да моў у Доб ру шы вы ра шыць праб ле му з да хам, якi 
ця чэ. Мы iмк нём ся мак сi маль на зра зу мець ча ла ве ка i 
тую сi ту а цыю, у якую ён тра пiў. Мяс цо выя ўла ды ў ме-
жах за ка на даў ча га по ля iмк нуц ца вы ра шаць праб ле мы 
жы ха роў. Акра мя та го, ёсць шэ раг на вед валь нi каў, якiя 
ве да юць спе цы фi ку свай го пы тан ня i шу ка юць ад каз 
на яго ў роз ных кi раў нi коў. Iм важ на, каб той, хто з iмi 
гу та рыць, iм па спа чу ваў. Ра зам з тым мяс цо выя ўла ды 
ра зу ме юць сi ту а цыю ў рэ гi ё не i аб' ек тыў на, у рам ках 
за ка на даў ства iмк нуц ца вы ра шаць пы тан нi на сель нiц-
тва. Я зу сiм ня даў на па бы ваў у На раў лян скiм i Хой нiц кiм 
ра ё нах. У най блi жэй шы час пра вя ду пры ём у Пет ры ка ве 
або Жыт ка вi чах.

Пад час дыя ло гу раз гле джа ны зва ро ты, якiя да ты чы-
лi ся са мых роз ных сфер жыц ця. Ся род ах вот ных за даць 
пы тан не бы лi не толь кi жы ха ры Доб ру ша i Доб руш ска га 
ра ё на, але i Го ме ля, Го мель ска га ра ё на, Вет кi.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ. iost@zviazda.by



На цы я наль ны сход, як ор ган за-
ка на даў чай га лі ны ўла ды, ся род 
ін ша га мае і кант ра лю ю чыя паў-
на моц твы. Пар ла мен та рыі пры-
ма юць бюд жэт, і яны ж на зі ра юць 
за тым, каб ён вы кон ваў ся так, як 
бы ло за пла на ва на. Учо ра гэ та му 
бы ло пры све ча на ад ра зу не каль кі 
за ко на пра ек таў.

Бюд жэт за 2016-ы: 
мэ ты да сяг ну ты

Як пад крэс ліў на па чат ку па ся джэн ня 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, стар шы ня 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду, ужо пад ве дзе ны вы ні кі вы ка нан-

ня рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і бюд жэ-

ту дзяр жаў ных па за бюд жэт ных фон даў 

Гра ма дзян скай авія цыі, са цы яль най аба-

ро ны на сель ніц тва, Дэ парт амен та вы-

ка нан ня па ка ран няў Мі ніс тэр ства ўнут-

ра ных спраў за мі ну лы год. Ад па вед ныя 

за ко на пра ек ты ўне се ны кі раў ні ком дзяр-

жа вы ў Па ла ту прад стаў ні коў.

Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, звяр ну ла 

ўва гу на тое, што вы ка нан не бюд жэ ту 

пра хо дзі ла ў ня прос тых умо вах, ад нак 

тыя за да чы, якія бы лі па стаў ле ны пе-

рад бюд жэ там, вы ка на ны: за ха ван не 

са цы яль на га век та ра, аб слу гоў ван не 

дзярж доў гу, пад трым ка на цы я наль най 

эка но мі кі ў част цы кам пен са цыі пра цэнт-

ных ста вак па крэ ды тах, пад трым ка экс-

пар цё раў.

Уваход вольны
Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, 

прад ста віў пра ект за ко на «Аб ін вес ты-

цый ных фон дах». Учо ра гэ ты да ку мент, 

да рэ чы, пры ня лі ў дру гім чы тан ні.

— З'яў ля ец ца но вы ін стру мент, і ён 

да зва ляе лю бо му ча ла ве ку — на ват та-

му, які не мае вя лі ка га жа дан ня раз бі-

рац ца ў ню ан сах фон да ва га рын ку, змя-

нен нях ін дэк саў, па да ра жан ні каш тоў ных 

па пер, — ста на віц ца ін вес та рам, ус ту па-

ю чы ў ін вес ты цый ныя фон ды, — ко рат ка 

пе ра ка заў пар ла мен та рый сут насць за-

ко на пра ек та. — Іх пра цу бу дуць за бяс-

печ ваць тыя лю дзі, што ма юць спе цы-

яль ную пад рых тоў ку, якія ве да юць, што 

гэ та та кое, і мо гуць аца ніць ры зы кі.

Ве тэ ра наў ста не больш?
Алег ЛЕЎ ШУ НОЎ, на мес нік стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па пра цы і са цы яль ных пы-

тан нях, рас ка заў пра но ва ўвя дзен ні, якія 

ўно сяц ца ў За кон «Аб ве тэ ра нах». Па 

сут нас ці, яны невя лі кія. Ка мі тэт дзяр жаў-

на га кант ро лю пра па на ваў за ма ца ваць 

за ка на даў ча та кую ка тэ го рыю, як ве тэ-

ра ны ор га наў фі нан са вых рас сле да ван-

няў Ка мі тэ та дзярж кант ро лю, і на даць ім 

ад па вед ны ста тус. Пра ект за ко на пры ня-

лі ў пер шым чы тан ні.

— Кан цэп ту аль ных змен і да паў нен-

няў ня ма. Ра зам з тым за ўва гі, якія па-

сту пі лі або па сту пяць, бу дуць раз гле джа-

ны пры пад рых тоў цы да ку мен та ў дру гім 

чы тан ні, — па ве да міў дэ пу тат.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Кож ны — 
па тэн цый ны ін вес тар

Ула да за ці каў ле на ў нар маль ным, пра дук тыў ным 
дыя ло гу з ты мі, хто вы сту пае за мір ныя і па этап ныя 
дэ ма кра тыч ныя зме ны. Ад каз ныя асо бы га то вы гу-
та рыць, аб мяр коў ваць роз ныя тэ мы з прад стаў ні ка мі 
та кіх гра мад скіх аб' яд нан няў і пар тый.

У нас пры го жая і ўтуль ная кра і на, якую трэ ба збе ра гаць. А 

роз ныя по гля ды на тое, якой па він на быць дэ ма кра тыя, — гэ та 

ўжо і ёсць час цін ка апош няй. Пра гэ та не раз га ва рыў і кі раў-

нік дзяр жа вы. Як і пра маг чы масць раз маў ляць пра бу ду чы-

ню кра і ны з ты мі, хто вы сту пае за мір нае жыц цё, да сяг нен не 

гра мад скай зго ды. Круг лыя ста лы, дыя лог — ад на з фор маў 

пад тры ман ня ста біль нас ці ў гра мад стве.

У Ві цеб ску дня мі пра вя лі круг лы стол «Дэ ма кра тыя і пра вы 

ча ла ве ка ў Бе ла ру сі». Арг ка мі тэт рэс пуб лі кан ска га гра мад-

ска га ру ху «Гра ма дзян ская зго да» за пра сіў на ме ра пры ем-

ства прад стаў ні коў ула ды, гра мад скіх ар га ні за цый, іні цы я тыў 

і пар тый.

Шэ раг за ўваг быў вы ка за ны ў ад рас пры хіль ні каў рэз кіх 

пе ра мен. Амаль што ўсе спі ке ры бы лі су праць та ко га «кро ку 

да дэ ма кра тыі». Су стар шы ня арг ка мі тэ та ру ху «Гра ма дзян-
ская зго да» Ар цём АГА ФО НАЎ пад крэс ліў, што Бе ла русь — 

на ша агуль ная кра і на. І ад та го, на коль кі мы га то выя аб мяр коў-

ваць і су пра цоў ні чаць, за ле жыць ста біль насць у гра мад стве.

Ад ной з важ ных тэм ста ла аб мер ка ван не моў на га пы тан-

ня, а ме на ві та — як лепш пра па ган да ваць лю боў і па ва гу да 

бе ла рус кай мо вы.

Прад стаў ні кі твор чых са юзаў, у пры ват нас ці мас та кі, агу-

чы лі свае праб ле мы. На прык лад, ча му ў го ра дзе, які пра сла-

віў Ша гал, па раў наль на вы со кая пла та за арэн ду «мет раў» 

май стэр няў. І як ня прос та атры маць дзяр жаў ную пад трым ку 

на афарм лен не ін тэр' ераў, удзел у мас тац кім афарм лен ні 

ву ліц і скве раў...

Га лоў ны спе цы я ліст га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Ва ле рый МАР ЧАН КА рас ка заў, што круг лы 

стол — доб рая маг чы масць аб мя няц ца дум ка мі лю дзям з 

роз ны мі па лі тыч ны мі по гля да мі. Ён на га даў, што пры мяс цо-

вым ор га не ўла ды дзей ні чае аб лас ны ка ар ды на цый ны са вет 

гра мад скіх аб' яд нан няў і па лі тыч ных пар тый.

Пас ля Ві цеб ска ана ла гіч нае ме ра пры ем ства за пла на ва лі 

пра вес ці ў Го ме лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanski@zviazda.by

Заў сё ды леп ш дыя лог

На мі ну лым па ся джэн ні 
дэ пу та ты раз гле дзе лі 

шэ раг бюд жэт ных за ко на пра ек таў


