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Па са жыр скi са ма лёт раз бiў ся ў Па кi ста не
Са ма лёт «Па кi стан скiх мiж на-

род ных авiя лi нiй» раз бiў ся ў жы-

лым ра ё не го ра да Ка ра чы. На 

бор це бы ло 99 па са жы раў i во-

сем чле наў экi па жа, па ве да мiла 

агенцтва Reuters са спа сыл кай 

на прад стаў нi ка авiя кам па нii. 

Упраў лен не гра ма дзян скай авiя-

цыi Па кi ста на ўдак лад нi ла, што га вор ка iдзе пра Airbus A320. 

Па iн фар ма цыi тэ ле ка на ла Geo.tv, са ма лёт ля цеў у Ка ра чы з 

го ра да Ла хор. Кры нi ца ва ўпраў лен нi гра ма дзян скай авiя цыi 

Па кi ста на па ве да мi ла тэ ле ка на лу, што са ма лёт раз бiў ся пры 

за хо дзе на па сад ку. Па звест ках Daily Jasarat, кру шэн не ад-

бы ло ся за 4 км ад аэ ра пор та, са ма лёт упаў на жы лыя да мы. 

Не па срэд на пе рад катастрофай пi ло ты па ве да мi лi аб праб ле-

мах з вы пус кам ша сi. На кад рах, апуб лi ка ва ных тэ ле ка на лам 

Geo.tv, вi даць, як над мес цам па дзен ня са ма лё та па ды ма ец ца 

чор ны дым. У ра ён ка та стро фы бы лi на кi ра ва ны сi лы хут ка га 

рэ ага ван ня па кi стан скай ар мii.

Iн дыя на кi руе $133 млн 
на ад наў лен не пас ля цык ло ну

Урад Iн дыi вы дзе лiць 10 мiль яр -

даў ру пiй (ка ля 133 мiль ё наў 

до ла раў) на ад наў лен не шта та 

За ход няя Бен га лiя, па цяр пе ла га 

ад цык ло ну «Ам фан», па ве да мiў 

прэм' ер-мi нiстр Iн дыi На рэнд ра 

Мо дзi. Кi раў нiк ура да на ве даў 

па цяр пе лы штат, агле дзеў з па вет ра раз бу рэн нi i пра вёў шэ-

 раг су стрэч. «Бу дуць раз гле джа ны ўсе пы тан нi, звя за ныя 

з ад наў лен нем i рэ кан струк цы яй. Мы бу дзем пра ца ваць ра зам, 

каб Бен га лiя зноў уста ла на но гi», — ска заў Мо дзi на прэс-

кан фе рэн цыi з кi раў нi ком шта та Ма ма тай Ба нер джы. Прэм' ер-

мi нiстр так са ма аб вяс цiў аб вы дзя лен нi 200 ты сяч ру пiй (ка-

ля 2,6 ты ся чы до ла раў) сем' ям за гi ну лых пад час цык ло ну i 

50 ты сяч ру пiй (пры клад на 660 до ла раў) для па ра не ных. Да 

гэтага га лоў ны мi нiстр шта та За ход няя Бен га лiя па ве да мi ла 

аб 80 за гi ну лых у шта це. Па яе сло вах, 61 ча ла век за гi нуў у 

сель скай мяс цо вас цi, 19 ча ла век за гi ну лi ў Каль ку це. Ра ней 

Ма ма та Ба нер джы за явi ла, што шко да ад цык ло ну мо жа скла-

даць больш за трыль ён ру пiй (13,3 мiль яр да до ла раў).

Эс то нiя тэс туе лiч ба выя паш пар ты iму нi тэ ту
Як па ве дам ляе агенц тва 

Reuters, гэ та адзiн з пер-

шых па доб ных до све даў у 

све це — так кра i на шу кае 

спо са бы вяр нуць лю дзей на 

ра бо чыя мес цы пас ля змяк-

чэн ня аб ме жа ван няў, звя-

за ных з ка ра на вi ру сам. Паш парт iму нi тэ ту ўклю чае звест кi 

аб пра ве дзе ных тэс тах ча ла ве ка на ка ра на вi рус i да зва ляе 

дзя лiц ца iх ста ту сам iму нi тэ ту з трэ цi мi ба ка мi — на прык лад, 

ра бо та даў цам — праз ча со выя QR-ко ды, атры ма ныя пас ля 

лiч ба вай аў тэн ты фi ка цыi, рас тлу ма чыла Reuters. Паш пар ты 

iму нi тэ ту рас пра ца ва ла ня ўра да вая ар га нi за цыя Back to Work 

(«На зад да пра цы»), якая ўклю чае за сна валь нi каў стар та паў 

Transferwise (служ ба гра шо вых пе ра во даў) i Bolt (сэр вiс за ка зу 

так сi). Акра мя та го, у склад Back to Work увай шлi мяс цо выя 

экс пер ты ў га лi не ахо вы зда роўя i прад стаў нi кi дзяр жа вы. 

Ся род пер шых кам па нiй, якiя рас па ча лi ўжы ваць лiч ба выя 

паш пар ты iму нi тэ ту ў рам ках тэс цi ра ван ня, ста лi га тэ лi сет кi 

Radisson i па стаў шчык пра дук таў хар ча ван ня PRFoods.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

23 мая 2020 г.

Шас нац цаць ча ла век вы-

слу хаў на мес нiк кi раў нi ка 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та 

Анд рэй КУН ЦЭ ВIЧ пад-

час пры ёму гра ма дзян у 

Круп скiм ра ё не. Пры чым 

не толь кi мяс цо вых жы ха-

 роў, але i з iн шых ра ё-

наў Мiн шчы ны, Брэсц кай, 

Гро дзен скай i Ма гi лёў скай 

аб лас цей. За яў нi кi агу чы-

лi пы тан нi са май роз най 

тэ ма ты кi.

Жы хар аг ра га рад ка Ха цю хо-

ва Круп ска га ра ё на Мi ха iл Мi-

хай ла вiч пра сiў па са дзей нi чаць 

у рэ гiст ра цыi до ма. Мяс цо выя 

ўла ды не да юць на гэ та да зво-

лу, спа сы ла ю чы ся на тое, што 

ён па ру шыў за ка на даў ства. 

Са праў ды, муж чы на па бу да ваў 

жыл лё на са ма воль на за ня тым 

зя мель ным участ ку. Дом уз ве-

дзе ны з бяр вё наў, якiя ён пе ра-

вёз з iн ша га на се ле на га пунк та, 

на ад лег лас цi два мет ры ад мя -

жы су сед ня га ўчаст ка. Па дзе ю -

чым за ка на даў стве па бу до ва

па вiн на быць за тры мет ры ад 

мя жы. Акра мя та го, дом ста iць 

на ста рым фун да мен це боль-

ша га па ме ру, чым сам, што 

з'яў ля ец ца па ру шэн нем пра ду-

 гле джа ных нор маў. Та му за рэ гi-

ст ра ваць па мяш кан не нель га,

яно пад ля гае зно су.

Ра зам з тым гра ма дзя нi ну 

пра па на ва лi вы хад з сi ту а цыi 

на за кон ных пад ста вах. У пры-

ват нас цi, пры браць па бу до ву, 

па коль кi ця пер яна не жы лая. 

Сель вы кан кам вы ка заў га тоў-

насць ака заць са дзей нi чан не. 

Мяс цо выя ўла ды не ад на ра зо-

ва звяр та лi ся па гэ тым пы тан нi 

ў вы шэй ста я чыя ар га нi за цыi з 

за пы там: цi мож на да зво лiць 

уза ко нiць дом у вы гля дзе вы-

клю чэн ня. Але ад каз ад моў-

ны: на за ка на даў чым уз роў нi 

нель га. Вый сце з сi ту а цыi ёсць: 

не аб ход на пе ра нес цi па бу до ву 

i ўза ко нiць гра нi цы ўчаст ка. Ад-

нак Мi ха i ла Мi хай ла вi ча та кая 

пра па но ва не за да валь няе — 

вя лi кiя вы дат кi.

Iн шых ва ры ян таў у гэ тай 

сi ту а цыi ня ма, прый шоў да 

вы сно вы Анд рэй Кун цэ вiч, вы-

слу хаў шы мер ка ван не ўсiх за-

цi каў ле ных ба коў. Ён да ру чыў 

стар шы нi рай вы кан ка ма Ана-

то лю Ко зе лу, каб спе цы я лiс ты 

бу даў нi чай га лi ны пра кан суль-

та ва лi муж чы ну, як пе ра нес цi 

дом з най мен шы мi стра та мi.

Дом Воль гi Ся мё наў ны на 

ву лi цы Ка лi нi на ў Круп ках мя-

жуе са ста ды ё нам мяс цо вай 

гiм на зii. Тут пра хо дзяць фут-

боль ныя мат чы. I мяч час-

та трап ляе на тэ ры то рыю яе 

до ма ўла дан ня. Дзе цi, каб яго 

за браць, ла зяць це раз плот, 

топ чуць гра ды. Жан чы на звяр-

та ла ся ў пра ку ра ту ру, рай вы-

кан кам. Ёй пай шлi на су страч 

i ўлад ка ва лi па верх ага ро джы 

ме та лiч ную сет ку вы шы нёй 4,5 

мет ра. Ад нак Воль га Ся мё наў на

ста iць на тым, каб уста но ва 

за мя нi ла цал кам ста ры плот. 

Анд рэй Кун цэ вiч да ру чыў 

мяс цо вым ула дам яго адра-

мантаваць. Ага ро джа бу дзе 

за ме не на да па чат ку но ва га 

на ву чаль на га го да, па абя цаў 

на мес нiк стар шы нi рай вы кан-

ка ма Анд рэй Ва раб' ёў.

Тац ця на Iла ры ё наў на з вёс кi 

Лам ское Круп ска га ра ё на рас-

ка за ла, што сяст ра яе баць кi, 

якая ня даў на па мер ла, па кi ну-

ла ёй за вя шчан не на су му 2500 

руб лёў. Ад нак гэ тыя гро шы яна 

не мо жа атры маць, па коль кi ў 

да ку мен це ня пра вiль на па зна-

ча на яе проз вi шча. Акра мя та го, 

жан чы на не мо жа са браць усе 

не аб ход ныя да ку мен ты. Пер-

шую праб ле му ўда ло ся вы ра-

шыць праз суд. А вось з дру гой 

не ўсё так прос та: пен сi я нер цы 

трэ ба па цвер дзiць сва яц кiя ад-

но сi ны з па мер лай цёт кай i факт 

смер цi баць кi. Анд рэй Кун цэ вiч

звяр нуў ся да на та ры у са на та-

ры яль най кан то ры Круп ска га 

ра ё на Га лi ны Ма ка рэ вiч з прось-

бай да па маг чы ра за брац ца ў 

сi ту а цыi i лi та раль на рас пi саць 

кож ны крок, ку ды звяр нуц ца i 

што зра бiць за яў нi цы.

Вiк тар Iва на вiч з Кру пак 

пра сiў па са дзей нi чаць у па-

ста ян най рэ гiст ра цыi ў са до-

вым та ва рыст ве, Але на Ула-

дзi мi ра ўна — у по шу ках сы на, 

якi пра паў без вес так у 2017 

го дзе, Сяр гей Аляк санд ра вiч 

з Ва ло жы на — у вы дзя лен нi 

зя мель на га ўчаст ка для бу даў-

нiц тва жы лых да моў для ра бот-

нi каў ся лян скай (фер мер скай) 

гас па дар кi i до мi каў для раз мя-

шчэн ня ту рыс таў.

Анд рэй Кун цэ вiч уваж лi-

ва вы слу хаў усiх i па ста ра ўся 

знай сцi ра шэн не, якое б за да-

во лi ла ўсе за цi каў ле ныя ба кi.

На дум ку на мес нi ка кi раў нi-

ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, 

спе цы фi ка гэ та га пры ёму да-

стат ко ва тра ды цый ная. Як пра-

вi ла, у ме жах пры ёмаў заў сё ды 

агуч ва ец ца ня ма ла пы тан няў, 

якiя да ты чац ца зя мель ных 

спрэ чак, шмат якiя звя за ны з 

су до вы мi ра шэн ня мi. Па кож-

ным з iх iдуць ад па вед ныя су-

до выя раз бо ры, i лю дзi аба вяз-

ко ва атры ма юць ад каз.

Мяс цо выя ўла ды, лi чыць 

Анд рэй Кун цэ вiч, пры ма юць 

адэ кват ныя ме ры рэ ага ван ня 

на зва ро ты лю дзей. «А там, 

дзе не аб ход на пад клю чыць 

рэс пуб лi кан скiя ор га ны кi ра-

ван ня, я, ду маю, мы аба вяз-

ко ва гэ та зро бiм. I ска жу так, 

пры кла дзём мак сi мум на ма-

ган няў для вы ра шэн ня тых 

праб лем, якiя пад ня лi гра ма-

дзя не ў Круп ках».

— Ра бо та са зва ро та мi 

гра ма дзян, ма нi то рынг сi ту а-

цыi на мес цах не з'яў ля юц ца 

не чым над звы чай ным. Гэ та 

па ста ян ная сiс тэм ная ра бо та 

Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та. I мы 

ба чым, што пра мыя лi нii, пры ё-

мы гра ма дзян, у тым лi ку з 

вы ез дам у рэ гi ё ны за па тра ба-

ва ныя людзь мi. Па сут нас цi — 

гэ та свое асаб лi вая лак му са вая 

па пе ра, якая да зва ляе зра бiць 

вы сно вы аб сi ту а цыi ў ра ё не, 

па ды хо дах мяс цо вых ор га наў 

ула ды да ра бо ты з людзь мi. 

Акра мя та го, як па каз вае прак-

ты ка, за кан крэт най аса бiс тай 

гiс то ры яй мо гуць ха вац ца пы-

тан нi, якiя па тра бу юць сiс тэм-

ных кi раў нiц кiх ра шэн няў на 

рэс пуб лi кан скiм уз роў нi. Як 

прык лад та му, ра бо та па да-

ру чэн нi Прэ зi дэн та над но вай 

рэ дак цы яй Ко дэк са аб ад мi-

нiст ра цый ных пра ва па ру шэн-

нях, дзе шэ раг па ла жэн няў 

бы лi ска рэк та ва ныя з улi кам 

зва ро таў гра ма дзян. Уваж лi-

выя i па важ лi выя ад но сi ны да 

лю дзей ля жаць у асно ве на-

шай дзяр жаў най па лi ты кi, а 

зра зу ме лая, ад кры тая сiс тэ ма 

зва рот най су вя зi най важ ней-

шы яе эле мент», — ска заў на-

пры кан цы жур на лiс там Анд рэй 

Кун цэ вiч.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Пар ла менц кі дзён нік

На спе ла 
не аб ход насць
Дэ пу та ты ра ты фі ка ва лі па гад нен не, 

якое паў плы вае 
на кошт ты ту нё вых вы ра баў

Як рас тлу ма чыў жур на ліс там член 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па бюд жэ це і фі нан сах Сяр гей СЦЕЛЬ-

МА ШОК, праз рост рын ку не ле галь най 

пра дук цыі на тэ ры то рыі кра ін — чле наў 

ЕА ЭС на спе ла не аб ход насць увя дзен ня 

ін ды ка тыў най стаў кі ак цы заў на ты ту нё-

вую пра дук цыю.

Яна бу дзе ўво дзіц ца па этап на да 2024 го да

ў па ме ры 35 еў ра на ты ся чу цы га рэт. Паз ней кож-

ныя пяць га доў Са вет Еў ра зій скай эка на міч най 

ка мі сіі бу дзе пе ра гля даць стаў ку і вы зна чаць 

яе па мер. Па сло вах дэ пу та та, кра і ны ма юць 

пра ва ад хі ляц ца ад стаў кі на 20 пра цэн таў 

у той ці ін шы бок.

«Лю бая дзяр жа ва — член са ю за мо жа іні-

цы я ваць пе ра гляд гэ тай стаў кі ў за леж нас ці ад 

эка на міч най сі ту а цыі, якая на пэў ны мо мант 

скла ла ся ў кож най кан крэт най кра і не», — удак-

лад ніў Сяр гей Сцель ма шок.

Ён пад крэс ліў, што з ад на го бо ку, ты тунь — 

гэ та ад на з кры ніц па ступ лен няў у бюд жэт, з ін-

ша га — кра і на з улі кам знач нас ці гэ тай пра дук-

цыі для пэў на га ко ла на сель ніц тва стрым лі вае 

цэ ны на яе. Та му ак цыз мо жа раз мяр коў вац ца 

па між спа жыў ца мі і вы твор ца мі. На коль кі — вы-

зна чыць дзяр жа ва.

Дэ пу та ты пра га ла са ва лі за пры няц це за ко на-

 пра ек та аб ра ты фі ка цыі Па гад нен ня аб прын-

 цы пах вя дзен ня пад атко вай па лі ты кі ў воб-

лас ці ак цы заў на ты ту нё вую пра дук цыю дзяр-

жаў — чле наў Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 

Ра ты фі ка цыя па гад нен ня за бяс пе чыць гар ма-

ні за цыю ста вак ак цы заў на ты ту нё выя вы ра бы 

ў рам ках ЕА ЭС.

Уся го на па ся джэн ні дру гой се сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі сё ма га 

склі кан ня дэ пу та ты раз гле дзе лі дзе сяць за ко на-

пра ек таў. У пры ват нас ці, пра га ла са ва лі за маг-

чы масць для бе ла ру саў ад кры ваць дэ па зі ты за 

ме жа мі кра і ны без да зво лу На цы я наль на га бан ка. 

Акра мя та го, на за ка на даў чым уз роў ні ўста ноў ле на 

эта лон ная вы ява Дзяр жаў на га гер ба Бе ла ру сі.

Узяць на кант роль да мы-ін тэр на ты
На за вяр шэн не па ся джэн ня се сіі стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мір АНД РЭЙ-

ЧАН КА ад зна чыў, што пар ла мен та рыі ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у ма ні то рын гу эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі і ба раць бе з ка ра на ві ру сам, але за клі-

каў асаб лі вую ўва гу звяр нуць на ста цы я нар ныя 

ўста но вы для па жы лых лю дзей і ін ва лі даў, якія 

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі вы бар чых акруг.

«Уся го па кра і не іх 153. І лю дзі ў іх за раз зна-

хо дзяц ца ў гру пе па вы ша най ры зы кі. Акра мя 

та го, 5200 ча ла век зна хо дзяц ца ў гэ тых да мах-

ін тэр на тах на па сцель ным рэ жы ме. Ка неш не, для

мі ні мі за цыі рас паў сюдж ван ня ін фек цыі ў гэ тых 

уста но вах пры ня ты цэ лы шэ раг мер: да мы-ін тэр-

на ты пе ра ве дзе ны на поў ную іза ля цыю, пер са-

нал пра цуе там вах та вым ме та дам, ва ўста но вах 

пра во дзіц ца што дзён ны ме ды цын скі кант роль 

су пра цоў ні каў і жы ха роў, на за па ша ны срод кі 

ін ды ві ду аль най ахо вы, ле кі, пра дук ты хар ча ван-

ня», — кан ста та ваў Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Свой унё сак у ака зан не да па мо гі ро бяць і 

дэ пу та ты. У пры ват нас ці, Па ста ян ная ка мі сія па 

пра цы і са цы яль ных пы тан нях дру гі ме сяц вы ву-

чае сі ту а цыю ў ін тэр на тах і пры мае ме ры ў вы-

ра шэн ні праб лем. Пар ла мен та рыі за куп ля юць і 

пе ра да юць пра дук ты, за сце ра галь ныя кас цю мы, 

шчыт кі і ін шыя срод кі. Стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў упэў не ны, што гэ ту ра бо ту трэ ба пра-

цяг ваць ра зам з ор га на мі вы ка наў чай ула ды.

«Кож ны дэ пу тат му сіць узяць на кант роль 

да мы-ін тэр на ты, якія зна хо дзяц ца ў яго 

вы бар чай акру зе. Аб гэ тым у нас іш ла раз мо ва 

і з Прэ зі дэн там пад час яго ві зі ту ў Ві цеб скую 

воб ласць, і ён кан крэт на да ру чыў, каб кож ны 

дэ пу тат у сва ёй акру зе тры маў на па ста ян ным 

кант ро лі ра бо ту гэ тых да моў», — на га даў спі кер 

ніж няй па ла ты пар ла мен та. Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка лі чыць, што для да па мо гі трэ ба за дзей-

ні чаць маг чы мас ці біз не су, прад пры ем стваў, 

гра мад скас ці, а га лоў нае — зна хо дзіц ца ў цес-

ным кан так це з прад стаў ні ка мі апе ра тыў ных 

шта боў, ство ра ных пры мяс цо вых вы ка наў чых 

і рас па рад чых ор га нах ула ды.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Блiз кая ўла да ПРЫ ЁМЫ ГРА МА ДЗЯН, 
ЯК ЛАК МУ СА ВАЯ ПА ПЕ РА
З iх да па мо гай вы яў ля юц ца праб ле мы лю дзей
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