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Аляксандр ТУРЧЫН,
першы намеснік
прэм'ер-міністра:

«Для прыросту ВУП
сёлета на 4 працэнты
ў нас ёсць рэзервы,
і немалыя. Чатыры
працэнты — гэта якраз
крыху вышэй за тэмпы
росту сусветнага ВУП,
але мэта — дасягальная.
Першы крок для
павышэння эфектыўнасці
эканомікі — нармальнае
карпаратыўнае кіраванне.
Мы ўнеслі ў Адміністрацыю
Прэзідэнта праект указа
па шэрагу прадпрыемстваў,
наглядальны савет
якіх павінны ўзначаліць
найвышэйшыя службовыя
асобы, плюс топ-100
акцыянерных таварыстваў
нашай краіны, на якіх мы
выбудуем нармальную
эфектыўную сістэму
карпаратыўнага кіравання.
Калі б мы дасягнулі вынікаў
па гэтых прадпрыемствахлідарах, то ў прынцыпе
150 мільярдаў ВУП мы б
мелі».

У моцныя маразы мінулых зім на Новалукомскае вадасховішча Чашніцкага раёна зляталася
болей за чатырыста асобін лебедзяў-шыпуноў.
Сёлета зіма для птушыных была лагодная, таму
грацыёзных і надзіва даверлівых белакрылых
птушак каля азёрнага берага было ў два разы
меней. Пра гэта ведае грамадскі арнітолаг
жыхар горада энергетыкаў Віталь КАШЧЭЕЎ.
Кожную зіму, апантаны захаваннем папуляцыі
розных відаў птушак, ён назірае за паводзінамі
крылатых, вядзе іх улік, дапамагае навукоў-

КОРАТКА
• Сярэдні заробак работнікаў у студзені гэтага
года склаў Br981,6.

Сітуацыя

Шануй сваё

• Больш за 100 твораў
скульптуры, графікі і ювелірнага мастацтва, створаных
Сальвадорам Далі, прадставяць 16 сакавіка ў Нацыянальным мастацкім музеі.

«ГАВАРЫ СА МНОЙ
ПА-БЕЛАРУСКУ»
Як у Квасоўскай сярэдняй школе Гродзенскага раёна
фарміруецца культурнае і этнічнае асяроддзе

• Спецыялізаваная

зала для заняткаў фехтаваннем адкрылася ўчора
ў Гродне.
• Найлепшым фільмам
«Оскара-2019» стала «Зялёная кніга».
• Сямейная пара з Баранавічаў не выплаціла ў
бюджэт больш за Br120
тыс. падаткаў ад даходу
за мяжой.

цам-арнітолагам кальцаваць дарослых птушак.
Сёлета паміж працоўнымі вахтамі (ён працуе
машыністам-абходчыкам турбіннага цэха электрастанцыі) Віталь паспеў акальцаваць болей за
два дзясяткі лебедзяў-шыпуноў. Ён і цяпер, калі
возера пасля працяглай адлігі ачысцілася ад
лёду і птушкі пачынаюць мігрыраваць, працягвае сваю місію «перапісчыка»: «узнагародзіў»
трохгадовага лебедзя (на фота) адмысловым
«лебядзіным» кальцом пад нумарам АА0906.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

І гэта не выклікае цяжкасці. Бо беларуская мова гучыць тут штодзённа, амаль на кожным уроку. Але не толькі. Жыццё школы таксама
падпарадкавана захаванню сваёй спадчыны. І так адбываецца роўна
80 гадоў. Менавіта столькі мінула з тае пары, як у Квасоўцы пачала дзейнічаць беларускамоўная школа.
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ПРАД'ЯВІЦЕ
ПАШПАРТ!
Якія махінацыі махляры могуць
здзейсніць са страчаным дакументам
Чаму трэба адразу ж паспяшацца ў міліцыю, калі вы згубілі пашпарт або яго ў вас скралі? Чым пагражае сітуацыя,
калі вашы даныя трапілі ў чужыя рукі?
У некаторых выпадках гэта можа каштаваць чалавеку
вельмі дорага, ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Аб самых папулярных спосабах выкарыстання чужых пашпартных
даных махлярамі «Звяздзе» расказала адвакат спецыялізаванай юрыдычнай кансультацыі № 1 па прававым
абслугоўванні суб'ектаў гаспадарання Мінска Кацярына
ЛЯЎЧУК.

Чым можа быць небяспечна залішняя
даверлівасць

Фота Мікалая ЛАПІНА.
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Пры пэўных абставінах з дапамогай чужых даных можна
аформіць крэдыт у банку, кажа Кацярына Ляўчук. Гэта найбольш часты від махлярства са скрадзеным пашпартам. Але яно
становіцца магчымым толькі дзякуючы сумесным намаганням
злачынцаў і несумленнага ці няўважлівага супрацоўніка банка.
Першыя бяруць крэдыт, пагашаць які разам з працэнтамі і штрафамі даводзіцца ўладальніку пашпарта. Ён потым вымушаны даказваць сваю невінаватасць, праходзячы праз мноства судовых
цяжбаў, выкарыстоўваючы паказанні сведак і г. д. Як правіла,
такія суды добрасумленны грамадзянін у рэшце рэшт выйграе,
але на іх патрабуецца выдаткаваць нямала часу,
намаганняў і нерваў.
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