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БРЭСТ ЧЫ НЫ

Пу цін да ру чыў пра пра ца ваць сі мет рыч ны ад каз 
на вы пра ба ван не ЗША но вай кры ла тай ра ке ты

«Ма ю чы на ўва зе аб ста ві ны, якія склад ва юц ца ў су-

 вя зі з вы пра ба ван ня мі Злу ча ны мі Шта та мі но вых кры ла-

тых ра кет, да ру чаю Мі ніс тэр ству аба ро ны, Мі ніс тэр ству 

за меж ных спраў, ін шым про філь ным ве дам ствам пра ана-

лі за ваць уз ро вень па гро зы, ство ра най гэ ты мі дзе ян ня-

мі Злу ча ных Шта таў для на шай кра і ны, і пры няць вы чар-

паль ныя ме ры па пад рых тоў цы сі мет рыч на га ад ка зу», —

за явіў кі раў нік ра сій скай дзяр жа вы. Ра зам з тым, па вод ле 

слоў Пу ці на, «Ра сія па-ра ней ша му ад кры тая да раў на праў на-

га і кан струк тыў на га дыя ло гу са Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі 

для ад наў лен ня да ве ру і ўма ца ван ня між на род най бяс пе кі». 

Прэ зі дэнт Ра сіі за явіў, што Маск ва не ста не ўцяг вац ца ў за-

трат ную гон ку ўзбра ен няў, ня гле дзя чы на дзе ян ні ЗША.

Пу цін на га даў, што вы пра ба ва ная Злу ча ны мі Шта та мі 

18 жніў ня кры ла тая ра ке та на зем на га ба зі ра ван ня, якая, па 

за яве аме ры кан ска га ва ен на га ве дам ства, па ра зі ла цэль 

на ад лег лас ці звыш 500 кі ла мет раў, ад но сіц ца да ка тэ го рыі 

за ба ро не най ДРСМД зброі.

Ула ды Бра зі ліі ства ры лі кры зіс ны штаб 
у су вя зі з па жа ра мі ў Ама зо ніі

Прэ зі дэнт Бра зі ліі Жа ір Бал-

са на ру рас па ра дзіў ся ства рыць 

кры зіс ны штаб у су вя зі з па жа-

ра мі ў бра зіль скай Ама зо ніі. Гэ-

та ра шэн не бы ло пры ня та на 

эк стран най на ра дзе ў кі раў ні ка 

дзяр жа вы, па ве да міў тэ ле ка нал Rесоrd TV. Па вы ні ках су стрэ-

чы з клю ча вы мі мі ніст ра мі, а так са ма чле на мі сва ёй ад мі ніст-

ра цыі Бал са на ру даў да ру чэн не ўсім мі ніс тэр ствам у рам ках 

сва іх кам пе тэн цый прад ста віць пра па но вы па вы ра шэн ні 

кры зіс най сі ту а цыі з «на цы я наль ным зда быт кам». Па апош ніх 

звест ках бра зіль ска га На цы я наль на га ін сты ту та кас міч ных 

да сле да ван няў, са сту дзе ня да жніў ня па жа ры зні шчы лі амаль 

2 міль ё ны гек та раў ля соў Ама зо ніі, раз ме шча ных на тэ ры то-

рыі най буй ней шай паўд нё ва а ме ры кан скай кра і ны. Агуль ная 

коль касць за фік са ва ных спа да рож ні ка мі ача гоў уз га ран ня ў 

кра і не ў па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да 

вы рас ла на 85 %. На фо не рас паў сюдж ван ня па жа раў у бра зіль-

скім гра мад стве рэз ка аб васт ры ла ся кры ты ка на ад рас прэ зі дэн-

та і ўра да ў су вя зі з тым, што яны не ад да юць да стат ко ва ўва гі 

ахо ве на ва коль на га ася род дзя. Бал са на ру за явіў, што ва ўла д

ня ма рэ сур саў для ба раць бы з па жа ра мі ў Ама зо ніі.

Рас кос мас па куль не ба чыць ні я кіх па гроз Зям лі 
з кос ма су

Кі раў нік Рас кос ма су Дзміт рый Ра го зін на зваў «стра шыл-

ка мі» чар го выя ча кан ні кан ца све ту і за пэў ніў, што ак ту аль-

ных кас міч ных па гроз на гэ ты мо мант ня ма. «Стра шы лак 

вель мі шмат, але сіс тэ мы кас міч на га ма ні то рын гу Рас кос ма су 

па куль не ба чаць ні я кіх па гроз Зям лі, якія маг лі б быць», — 

ска заў Ра го зін на су стрэ чы з удзель ні ка мі фо ру му «Ма шук», 

ад каз ва ю чы на пы тан не ад ной з удзель ніц пра па гро зу кан ца 

све ту ў ве рас ні. Пры гэ тым Ра го зін не вы клю чыў з'яў лен ня 

па доб ных па гроз у бу ду чы ні. «Але па куль усё спа кой на», —

удак лад ніў кі раў нік Рас кос ма су. Ра ней у прэс-служ бе Рас-

кос ма су па ве дам ля лі, што астэ ро ід 2019 ОU1, які на блі жа -

ец ца да Зям лі, не ўяў ляе не бяс пе кі для пла не ты і ча ла вец т-

ва. Мак сі маль нае зблі жэн не кас міч на га аб' ек та з Зям лёй 

ад бу дзец ца 28 жніў ня 2019 го да і скла дзе ка ля 1 міль ё на 

кі ла мет раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Стар шы ня Брэсц-

ка га абл вы кан ка-

ма Ана толь ЛІС 

су стрэў ся з жур на-

ліс та мі рэс пуб лі кан-

скіх, аб лас ных і ра-

ён ных срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі, 

ін тэр нэт-вы дан няў, 

каб рас ка заць пра 

вы ні кі са цы яль на-эка на міч на-

га раз віц ця Брэст чы ны сё ле та ў 

І паў год дзі, а так са ма пра асноў-

ныя ме ра пры ем ствы, якія ад бу дуц-

ца ў рэ гі ё не ў жніў ні — снеж ні.

У пры ват нас ці, стар шы ня абл вы кан-

ка ма за кра нуў тэ му бу даў ніц тва ў аб-

лас ным цэнт ры аку му ля тар на га за во да, 

якая ак тыў на аб мяр коў ва ец ца. Ана толь 

Ліс ска заў, што Брэсц кі абл вы кан кам 

за па тра ба ваў ад ТАА «Ай Паў эр» вяр-

нуць узя тыя ў іна ва цый ным фон дзе 

срод кі на бу даў ніц тва аку му ля тар на га 

за во да. Згод на з умо ва мі да га во ра, за-

клю ча на га з «Ай Па у эр» на вы дзя лен не 

срод каў іна ва цый на га фон ду Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма па рэа лі за цыі і фі нан са-

ван ні пра ек та, прад пры ем ства па він на 

бы ло ажыц ця віць увод у экс плу а та цыю 

аку му ля тар на га за во да да 31 лі пе ня 

2019 го да. У ад ва рот ным вы пад ку срод-

кі, вы ка ры ста ныя ар га ні за цы яй па вод ле 

да га во ра, па він ны быць вер ну тыя.

«2 жніў ня абл вы кан кам зра біў за пыт 

аб хо дзе за вяр шэн ня рэа лі за цыі пра ек-

та. Па коль кі кам па нія не вы ка на ла свае 

аба вя за цель ствы па да га во ры (пра ект 

не быў рэа лі за ва ны ў на зва ны тэр мін), 

абл вы кан кам ад мо віў ся ад вы ка нан ня 

сва іх аба вя за цель стваў, 14 жніў ня апа-

вяс ціў «Ай Паў эр» аб спы нен ні да мо вы 

і за па тра ба ваў вяр нуць срод кі ў іна ва-

цый ны фонд у доб ра ах вот ным па рад ку 

на пра ця гу ме ся ца з да ты па ве дам лен-

ня», — ска заў Ана толь Ліс.

Ён ад зна чыў, што пы тан не бу даў ніц-

тва аку му ля тар на га за во да зна хо дзіц-

ца на кант ро лі не толь кі мяс цо вых, але 

і рэс пуб лі кан скіх ор га наў кі ра ван ня, у 

тым лі ку Са ве та Мі ніст раў, Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та. «За вод з па ру шэн нем 

эка ла гіч ных, ін шых нор маў, якія іс ну-

юць у Бе ла ру сі, уве дзе ны не бу дзе. Тут 

ін ша га быць не мо жа. Та кая па зі цыя 

агуль ная, яна вы пра ца ва на», — пад-

крэс ліў гу бер на тар.

Ад на з га лоў ных тэм на сён няш ні дзень —

ход убо рач най. Па сло вах стар шы ні абл-

вы кан ка ма, воб ласць пла нуе са браць за 

1,2 міль ё на тон збож жа (з улі кам про са 

і грэч кі). Ма са вая ўбор-

ка ран ніх збож жа вых і 

зер не ба бо вых куль тур у 

рэ гі ё не за вер ша на, за-

ста ло ся са браць хлеб на 

0,7 % па сяў ных пло шчаў. 

«Ва ла вы збор збож жа 

ўжо склаў 1196 ты сяч 

тон. Будзе 1200 тысяч 

тон. Гэ ты па каз чык вы-

шэй шы ў па раў на нні з ле таш нім пры-

бліз на на 28 %. Знач на вы шэй шая і ўра-

джай насць — 35,5 цэнт не ра з гек та ра. 

Мы на дру гім мес цы пас ля Гро дзен скай 

воб лас ці. Па на ма ло це так са ма дру гія 

ў кра і не — пас ля Мін скай воб лас ці», — 

ад зна чыў Ана толь Ліс.

Га во ра чы пра раз віц цё ту рыс тыч най 

га лі ны, стар шы ня абл вы кан ка ма асаб-

лі ва пад крэс ліў, што па ток бяз ві за вых 

ту рыс таў у Брэсц кую воб ласць за год 

вы рас амаль удвая.

«За ўвесь тэр мін дзе ян ня бяз ві зу ў 

воб лас ці па бы ва ла 38 ты сяч за меж ных 

гас цей, да ход ад на вед ван ня якіх склаў 

$2 млн. Сё ле та мы ба чым па ве лі чэн не 

па то ку амаль у два ра зы ў па раў на нні з 

ана ла гіч ным пе ры я дам 2018-га», — ска-

заў Ана толь Ліс. Но вы ім пульс уяз но му 

ту рыз му за клі ка ны даць указ № 300, 

які аб' яд наў бяз ві за выя зо ны Брэсц кай 

і Гро дзен скай аб лас цей у ад ну.

Па ве лі чэн не ту рыс тыч на га па то ку гу-

бер на тар звяз вае з 1000-год дзем Брэс-

та. На яго дум ку, за меж ні каў у пер шую 

чар гу пры цяг вае так зва ны па дзей ны 

ту рызм — на род ныя свя ты, спар тыў-

ныя спа бор ніц твы, фес ты ва лі. Так са-

ма мно гія пры род ныя аб' ек ты рэ гі ё на 

лі чац ца экс клю зіў ны мі ў Еў ро пе, дзе 

па пу ляр ны эка ла гіч ны і ін шыя ак тыў ныя 

ві ды ту рыз му. Акра мя Бе ла веж скай пу-

шчы і Пры пяц ка га Па лес ся, у воб лас ці 

больш за 50 за каз ні каў, ства ра юц ца 

ту рыс тыч ныя ста ян кі, у тым лі ку для 

ка ра ва не раў, доб ра ўпа рад ка ва на ка ля 

60 эка ла гіч ных ве ла марш ру таў.

У аг ра ту рыз ме раз ві ва ец ца но вая, 

клас тар ная фор ма, якая аб' яд на ла аг-

ра ся дзі бы і суб' ек ты ту рін дуст рыі шас-

ці ра ё наў у адзі ны ту рыс тыч ны «пра-

дукт».

Ана толь Ліс ад зна чыў, што ту рыс тыч-

ная інф ра струк ту ра воб лас ці да зва ляе 
з кам фор там су стра каць і раз мя шчаць 

гас цей. У ся рэд нім за год рэ гі ён на вед-

ва юць больш за 800 ты сяч ту рыс таў, 

з якіх 280 ты сяч з за меж жа. На экс-

пар це тур пас луг ле тась рэ гі ён за ра біў 

$14,9 млн.

Як нас ду раць...

Ад мя ня ла па куп кі 
і за бі ра ла гро шы са бе

Пра ва ахоў ні кі рас кры лі зла чын ную схе му ка-

сі ра ад на го са ста ліч ных ма га зі наў.

Як па ве да мі ла су пра цоў нік ад дзе ла ін фар ма-

цыі і гра мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 

Да р'я БА БОК, апе ра тыў ні кі ад дзе ла па ба раць бе з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі Каст рыч ніц ка га РУ УС 

ста лі цы ўста на ві лі, што не ў ме ру прад пры маль ная 

жан чы на-ка сір ад на го з ма га зі наў бы та вой хі міі са-

ма стой на пры зна чы ла са бе над баў ку да зар пла ты.

Асаб лі вас цю ра бо ты ма га зі на, у якім пра ца ва ла 

фі гу рант ка, з'яў ля ла ся тое, што ва ўсіх ка сі раў меў ся 

бес пе ра шкод ны до ступ да карт кі, з да па мо гай якой 

мож на ад мя ніць ужо «пра бі ты» на ка се та вар. Чым, 

улас на, і ска рыс та ла ся жан чы на. Яна бра ла гро шы за 

та вар і ўдак лад ня ла, ці па трэб ны чэк. Па коль кі ў боль-

шас ці вы пад каў гра ма дзя не ад маў ля лі ся, жан чы на да 

аб слу гоў ван ня на ступ на га клі ен та пра во дзі ла ад ме ну 

па куп кі з да па мо гай карт кі, а гро шы за бі ра ла са бе.

Та кім чы нам 36-га до вая мін чан ка менш чым 

за ме сяц пры сво і ла ка ля 400 руб лёў, тым са мым 

на нёс шы шко ду ганд лё вай сет цы. Вя до ма, што 

жан чы на ра ней пры цяг ва ла ся да кры мі наль най ад-

каз нас ці за кра дзеж.

На гэ ты час ма тэ ры я лы пе ра да дзе ныя ў Каст-

рыч ніц кі (го ра да Мін ска) ра ён ны ад дзел След ча га 

ка мі тэ та для да чы пра ва вой ацэн кі дзе ян ням фі-

гу рант кі.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.
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На гэ тым ак цэн та ва ла 

ўва гу кі раў нік Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля 

КА ЧА НА ВА, якая пры ня-

ла ўдзел у па ся джэн ні Ві-

лей ска га рай вы кан ка ма, 

пад час яко га раз гля да лі ся 

пы тан ні са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця ра ё на.

Перш за ўсё кі раў нік Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та па ці-

ка ві ла ся, якія пунк ты рос ту 

Ві лей ска га ра ё на ба чаць мяс-

цо выя ўла ды. Бо па куль ёсць 

праб ле мы з вы ка нан нем па-

каз чы каў са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця за паў го да,

і гэ та пры ба га тым па тэн цы я -

ле. «Да та цый насць ра ё на

па мян ша ец ца, ця пер скла дае 

43 %. Гэ та адзін з клю ча вых 

па каз чы каў раз віц ця і ацэн кі 

эфек тыў нас ці ра бо ты мяс цо-

вых ор га наў ула ды. Чар го вы 

раз на гад ваю: ча ла век на ча ле 

ўся го. Ка лі эка но мі ка эфек тыў-

на пра цуе — ёсць маг чы масць 

на паў няць бюд жэт і вы ра шаць 

са цы яль ныя пы тан ні, — ска за-

ла На тал ля Ка ча на ва. — Ня -

доб ра, што та кі пры го жы ра ён — 

я тут упер шы ню — не вы-

 кон вае па каз чы кі. Бо з ліч баў 

скла да ец ца жыц цё. Трэ ба глы-

бей раз гля даць перс пек ты вы 

рос ту. Ужо сён ня па він ны быць 

на пра цоў кі. У вас гэ та пры цяг-

нен не пра мых за меж ных ін вес-

ты цый, трэ ба яшчэ пад цяг ваць 

экс парт па слуг. Яны і ту рызм 

па він ны зай маць боль шы сег-

 мент, у Ві лей скім ра ё не ўсё

для гэ та га ёсць. Вы ка рыс тоў-

вай це гэ ты па тэн цы ял».

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та вы ка за ла за не па ко е-

насць ніз кай зар пла тай у АПК 

ра ё на, а так са ма коль кас цю 

страт ных прад пры ем стваў, 

асаб лі ва ў сель скай гас па дар-

цы. «Трэ ба вы праў ляц ца, — 

ад зна чы ла яна. — І трэ ба кад-

ра мі ўма цоў ваць сель гас прад-

пры ем ства. Ёсць жа пры кла ды, 

ка лі пры роў ных эка на міч ных 

умо вах ар га ні за цыі пра цу юць 

па-роз на му. Так што пад бор і 

рас ста ноў ка кад раў — асноў-

ная за да ча».

«Трэ ба зай мац ца страт-

ны мі прад пры ем ства мі, не 

за пус каць. Ка лі ба чы це, што 

ёсць ста ноў чая ды на мі ка, трэ-

ба пры маць ме ры. За гэ тым 

на шы лю дзі, іх даб ра быт», — 

пад крэс лі ла На тал ля Ка ча на-

ва. Яна звяр ну ла ўва гу на тое, 

што да гэ тай ра бо ты не аб ход-

на больш ак тыў на пры цяг ваць 

і прад стаў ні коў аб лас ной ула-

ды, і рэс пуб лі кан скіх ор га наў 

дзярж кі ра ван ня — ка лі га вор-

ка ідзе пра прад пры ем ствы ад-

па вед най фор мы ўлас нас ці.

У лік страт ных тра пі лі і 

абедз ве бу даў ні чыя ар га ні-

за цыі — на ПМК-185 пра цуе 

51 ча ла век, ся рэд няя зар пла-

та ў іх — Br470, на ПМК-88 — 

87 ча ла век, ся рэд няя зар пла та — 

Br511. «На мес ні ку стар шы ні 

абл вы кан ка ма гэ тую праб ле му 

да ру ча на ўзяць на кант роль. 

ПМК па він ны пра ца ваць эфек-

тыў на і вы кон ваць аб' ёмы», — 

ска за ла На тал ля Ка ча на ва.

«Вы па він ны за гэ тыя два 

га ды вы ка наць за да чу па за-

бес пя чэн ні шмат дзет ных, якія 

даў но ста яць у чар зе, жыл лём. 

А з 2021 го да мы па він ны вы-

раз на ўвай сці ў гра фік — за-

пра шаць да бу даў ніц тва на 

пра ця гу го да з мо ман ту па ста-

ноў кі на чар гу. Кож ную шмат-

дзет ную сям'ю трэ ба тры маць 

на кант ро лі», — пад крэс лі ла 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та.

Пад су моў ва ю чы су стрэ чу, 

На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі-

ла, што прад стаў ні кі Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та рэ гу ляр на 

вы яз джа юць у рэ гі ё ны, кант ра-

лю ю чы вы ка нан не да ру чэн няў 

кі раў ні ка дзяр жа вы, ра бо ту са 

зва ро та мі гра ма дзян і ін шыя 

пы тан ні. «Мы на вед ва ем та кія 

па ся джэн ні, каб даць ацэн ку 

кад рам, уба чыць, як раз ві ва ец-

ца рэ гі ён, якія ёсць праб ле мы 

і перс пек ты вы. Маг чы ма, не-

дзе пад ста віць пля чо, — ска-

за ла На тал ля Ка ча на ва. — 

Я ўба чы ла, што тут но вая ка-

ман да — гэ та на кла дае ад бі-

так: пай шлі ста ноў чыя зру хі. 

Ду маю, па вы ні ках го да сі ту а-

цыя па леп шыц ца, і гэ та бу дзе 

рэ аль нае вы ка нан не па стаў ле-

ных за дач».

Па ка заль най з'яў ля ец ца 

коль касць зва ро таў гра ма дзян 

Ві лей ска га ра ё на — у Ад мі ніст-

ра цыю Прэ зі дэн та па сту пі ла 

32 зва ро ты, у абл вы кан кам — 

больш за 100, 266 зва ро таў на-

кі ра ва ныя не па срэд на ў рай-

вы кан кам. «Гэ та пра віль на. 

Лю дзі па він ны атрым лі ваць 

да па мо гу і пад трым ку ў мяс-

цо вай вер ты ка лі, якая фар муе 

імідж ула ды ўсёй кра і ны. Клю -

ча вое — ра бо та з на сель ніц т-

вам, да вя дзен не да лю дзей

праў дзі вай ін фар ма цыі. Трэ ба 

па ва жаць і ша на ваць кож на-

га ча ла ве ка. І па мя тай це, што 

тры за да чы — цэ ны, зар пла-

ты, за ня тасць — перш за ўсё. 

З даб ра бы ту кож на га рэ гі ё ну 

скла да ец ца даб ра быт кра і ны 

ў цэ лым», — рэ зю ма ва ла кі-

раў нік Ад мі ніст ра цыі.

Па вод ле Бел ТА.

Мяс цо вая ўла да па він на быць 
блі жэй шай да лю дзей


