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• МАРГ пра па нуе аб-

мер ка ваць пра ект змя-

нен няў ва ўказ аб іль го тах 

для біз не су на вёс цы.

• Бе лАЗ да кан ца 

2018 го да па ста віць у Ра сію 

бес пі лот ныя кар' ер ныя са-

ма зва лы.

•  Мін бу дар хі тэк ту-

ры пра па нуе бу да ваць 

ква тэ ры з па мен ша най 

пло шчай (на 10—15 %) па 

больш да ступ ных цэ нах.

• Скла да на тэх ніч ныя 

та ва ры з ня знач ны мі дэ-

фек та мі ў Бе ла ру сі мож на 

бу дзе вяр нуць на пра ця гу 

30 дзён.

• Бе ла рус кі гі ра вік Вя-

ча слаў Ха ра не ка ўста на віў 

158-ы рэ корд у кар' е ры.

• Сям'я з шас цю дзець мі 

ў Смар гон скім ра ё не ўра та-

ва ла ся з па ла ю ча га до ма 

дзя ку ю чы па жар на му апа-

вя шчаль ні ку.

КОРАТКА

ШЧЫРАЯ РАЗМОВА 
ПРА БАЦЬКОЎСКІЯ 
СТРАХІ

АНТЫБІЁТЫКІ: 
ЗА І СУПРАЦЬ

1 353 ча ла ве кі 
пра цу юць сён ня на 
Бе ла рус кай АЭС, 
з іх ка ля 900 — 
апе ра тыў ны пер са нал 
пер ша га энер га бло ка. 
Да рэ чы, пер шы блок 
укам плек та ва ны кад ра мі 
прак тыч на цал кам, дру гі — 
на 50 %. Апе ра тыў ны 
пер са нал на дру гі блок 
бу дзе цал кам на бра ны ў 
2019 го дзе, ра монт ны 
пер са нал бу дзе да да вац ца. 
На пер шым энер га бло ку 
пад рых та ва на во сем 
змен апе ра тыў на га 
пер са на лу бло ка ва га 
пуль та кі ра ван ня. Да кан ца 
каст рыч ні ка яны па він ны 
здаць за ключ ныя эк за ме ны 
па ад пра цоў цы дзе ян няў 
у зме не. Гэ ты пер са нал 
аба вя за ны атры маць 
да звол Дзярж атам наг ля ду 
на пра ва вя дзен ня ра бот 
у га лі не вы ка ры стан ня 
атам най энер гіі. Пры 
за пус ку бло ка ў 2019 го дзе 
бе ла рус кім спе цы я ліс там 
бу дуць да па ма гаць 
прад стаў ні кі «Ра са та ма».

ЛІЧБА ДНЯ Яшчэ ўчо ра бы ло ле та...

Да слоў наДа слоў на  

«ТОЛЬ КІ АГУЛЬ НЫ МІ НА МА ГАН НЯ МІ 
МЫ ЗМО ЖАМ СУ ПРАЦЬ СТА ЯЦЬ 
НЯ ПРОС ТЫМ ВЫ КЛІ КАМ ЧА СУ»

НА 
БОЧ ЦЫ 

З ПО РА ХАМ
Як у на шай кра і не 

ўты лі зу юць 
бо еп ры па сы?

Ко ліш няя Бе ла рус кая ва ен ная 

акру га лі чы ла ся ад ной з са мых 

ма гут ных у СССР. Яно

і не дзіў на — акру га пры кры ва ла 

за ход ні, най важ ней шы 

стра тэ гіч ны на пра мак той 

кра і ны. І спад чы най той эпо хі 

ста лі ў тым лі ку і ты ся чы ва го наў 

бо еп ры па саў, тэр мін пры дат нас ці 

якіх даў но скон чыў ся. 

На ту раль на, паў ста ла пы тан не — 

што з імі ра біць? Зда ва ла ся, са мы 

ла гіч ны спо саб — вы ка рыс таць 

па пры зна чэн ні. Гэ та зна чыць, 

уза рваць на па лі го нах. Але 

ў та кім вы пад ку губ ля юц ца 

два каш тоў ныя рэ сур сы.

Тра ды цый на ў па чат ку 

каст рыч ні ка ад кры ва ец ца 

во сень ская се сія бе ла рус ка га 

пар ла мен та. На пя рэ дад ні 

но ва га за ка нат вор ча га 

се зо на стар шы ня 

Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

ў ін тэр в'ю ка рэс пан дэн ту 

Бел ТА рас ка заў пра най больш 

знач ныя для са цы яль на-

эка на міч на га жыц ця кра і ны 

за ко на пра ек ты, пад рых тоў цы 

слу хан няў па ін вес ты цы ях, па дзя ліў ся 

пла на мі раз віц ця між пар ла менц ка га 

су пра цоў ніц тва.

— Ула дзі мір Паў ла віч, звяр та ю чы ся да пар-

ла мен та ры яў на за крыц ці вя сен няй се сіі, вы 

ка за лі аб сур' ёз най нар мат вор чай ра бо це, якую 

трэ ба бу дзе пра вес ці для ства рэн ня прын цы-

по ва но ва га біз нес-клі ма ту. Якія за ко на пра ек-

ты для рэа лі за цыі дэ крэ таў аб раз віц ці прад-

пры маль ніц тва, ліч ба вай эка но мі кі 

пла ну ец ца пры няць у най блі жэй-

шы час? Як бу дзе ўдас ка наль вац-

ца нар ма тыў ная пра ва вая ба за з 

улі кам па стаў ле най Прэ зі дэн там 

за да чы па да сяг нен ні ў на ступ най 

пя ці год цы ВУП у $100 млрд?

— Па ляп шэн не ўмоў вя дзен ня 

біз не су — аб' ём ная, кар пат лі вая і 

комп лекс ная ра бо та, якая за кра нае 

шы ро кі спектр за ко наў. Боль шасць 

з да ку мен таў, над які мі ця пер пра-

цу юць па ста ян ныя ка мі сіі (а іх сён ня 

больш за 40), так ці інакш на кі ра ва-

ны на вы ра шэн не гэ тай за да чы.

На рэа лі за цыю дэ крэ таў бу дзе на кі ра ва на пры-

няц це дэ пу тац кіх за ка на даў чых іні цы я тыў па пы-

тан нях ін вес ты цый і пры ва ты за цыі. Гэ тыя пра ек ты 

ары ен та ва ны на за бес пя чэн не га ран тый пра ва 

ўлас нас ці, аба ро ну ад не пра ва мер на га ўмя шан ня 

ў дзей насць ін вес та раў. Упер шы ню за ма цоў ва-

ец ца прын цып не зва рот нас ці пры-

ва ты за цыі. СТАР. 3 СТАР. 7
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Прос та не ве рыц ца, што гэты зды мак, ге ра і ня мі яко га ста лі 

сяст рыч кі з вёс кі Бо гі на Брас лаў ска га ра ё на пя ці га до вая Ма ша і 

трох га до вая На сця ЧА ЧУ КО ВІ ЧЫ, мог быць зроб ле ны ўся го не-

каль кі дзён та му, на пры кан цы мі ну ла га тыд ня. А сён ня во сень ужо 

дык туе свае пра вы. Хоць сі ноп ты кі абя ца юць, што хут ка ў Бе ла ру сі 

круг лы год бу дзе плю са вая тэм пе ра ту ра, аб чым мы і пі шам пад ра-

бяз на на пятай ста рон цы сён няш ня га ну ма ра. Ці спраў дзяц ца гэ тыя 

пра гно зы? Па жы вём — па ба чым...


