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ЦЫТАТА ДНЯ

«Экспарт Парка высокіх
тэхналогій за 2018 год вырас
на 38 працэнтаў
у параўнанні з 2017 годам
і склаў 1 мільярд 414 мільёнаў
долараў. Па прагнозах
сусветных аўдытараў, парк
павінен быў наблізіцца да
гэтых паказчыкаў толькі
ў 2020 годзе. Асноўнымі
спажыўцамі прадуктаў ПВТ
з'яўляюцца краіны ЕС і ЗША
(больш за 90 працэнтаў).
Рост ПВТ па экспарце
перасягнуў усе нашы чаканні.
Тыя прагнозы, якія давалі
нам вядучыя агенцтвы, мы
таксама рэзка перавысілі.
Гэта, вядома, прамы вынік
і відавочны поспех дэкрэта,
які быў прыняты кіраўніком
нашай дзяржавы. Гэта
поспех не толькі Парка
высокіх тэхналогій, але і
ўсёй нашай краіны. Беларусь
сёння рэальна ператвараецца
ў адзін з вельмі магутных
ІT-кластараў усяго ўсходнееўрапейскага рэгіёна. Дарэчы,
агульны аб'ём вытворчасці
ПВТ склаў 3 мільярды
202 мільёны рублёў».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Усевалад ЯНЧЭЎСКІ,
дырэктар Парка высокіх
тэхналогій:

Сям'я з Мінска — Алег і Дзіяна СЯЛІЛЫ са сваімі дзецьмі Уладзіславам, Вікторыяй і Васілісай любяць вандраваць па прыгожых мясцінах
сталіцы. У мінулыя выхадныя яны наведалі Лошыцкі парк, дзе ўсталяваныя некалькі азнаямленчых аншлагаў з выявамі птушынага
«насельніцтва» гэтай мясцовасці. Каля аднаго з такіх плакатаў сям'я правяла «адкрыты» прыродазнаўчы ўрок.

КОРАТКА

Занятасць

• Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін 4 сакавіка падпісаў
указ «Аб прыпыненні Расійскай Федэрацыяй выканання Дагавора паміж Саюзам
Савецкіх Сацыялістычных
Рэспублік і Злучанымі Штатамі Амерыкі аб ліквідацыі
іх ракет сярэдняй дальнасці
і меншай дальнасці».
• Жыхар Ваўкавыска
пералічыў інтэрнэт-ашуканцам $33 тыс.

«МАГЧЫМА,
НАСТАЎ ЧАС ПРАВЕРКІ»

У лютым беспрацоўныя грамадзяне, якія
павінны будуць аплачваць гарачую ваду па
стапрацэнтным тарыфе, атрымалі жыроўкі з папярэджаннем. На тое, каб пацвердзіць сваю занятасць ці цяжкую жыццёвую сітуацыю, ім далі дадатковы час — да
пачатку сакавіка. Ці шмат зваротаў было
наконт «камуналкі»? Каго выключылі з
базы? Ці ўдалося каму падабраць работу?
Мы паглядзелі, як у гэтыя дні працуе камісія па садзейнічанні занятасці ў адным з
праблемных раёнаў — Вілейскім. Два гады
запар ён трапляе ў спіс тэрыторый з наКамісію ўзначальвае старшыня раённага Савета дэпутатаў пружанай сітуацыяй на рынку працы.

«Жыву з мамай, яна дапамагае»

Камісія ў раёне збіраецца двойчы на месяц. Усе беспрацоўныя, што
прыйшлі на сённяшняе пасяджэнне, — маладыя мужчыны.
Вясковец Андрэй апошнія месяцы «маяўся па халтурах». «У мяне дзеці
ёсць, аліменты вісяць», — коратка кажа пра сябе. Афіцыйнае месца работы
ў яго вось-вось павінна з'явіцца: на адным з прадпрыемстваў праз тыдзень
звальняецца вальшчык лесу, патрэбна будзе замена, а ў Андрэя
якраз ёсць адпаведны вопыт.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Як працуе камісія па працаўладкаванні ў праблемным раёне
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Айцец Фёдар ПОЎНЫ:

«Хадзілі па дамах
патэнцыйных
плацельшчыкаў»

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

• У Польшчы захваральнасць на адзёр у студзені—
лютым узрасла больш чым
у 10 разоў. З 1 студзеня да
28 лютага гэтага года ў
краіне было зафіксавана
314 выпадкаў.

Гасцёўня «Звязды»

Прычына для размовы з
настаяцелем храма-помніка
Усіх Святых протаіерэем
Фёдарам Поўным узнікла
даўно. Восенню мінулага
го да но ва ўзве дзе ная ў
Мінску велічная святыня
была асвечана Патрыярхам
Маскоўскім і ўсяе Русі
Кірылам.
Тэ л е к а н а л
АНТ назваў гэту падзею
га лоў най у ду хоў ным
жыцці Беларусі. У снежні
храм-помнік атрымаў блаславенне здзяйсняць Божую
Літургію з адчыненай царскай брамай да моманту, калі
гучыць «Айча наш...». Тады ж протаіерэй Фёдар Поўны быў
узнагароджаны ордэнам прападобнага Сергія Раданежскага
ІІ ступені. Апроч таго, настаяцель сталічнага Усіхсвяцкага
прыхода — адна з самых медыйных персон Беларускай
праваслаўнай царквы і заўсёды — вельмі ўдумлівы і шчыры
суразмоўнік. Іншая справа — знайсці час на няспешную,
грунтоўную гутарку. Але «Звяздзе» чарговы раз пашчасціла.
І гэта размова — сведчанне таго, што ёсць асобы, для інтэрв'ю
з якімі нагоды не вельмі патрэбныя. Іх меркаванне
цікавае і каштоўнае заўсёды.
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