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• Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі-

мір Пу цін 4 са ка ві ка пад пі саў 

указ «Аб пры пы нен ні Ра сій-

скай Фе дэ ра цы яй вы ка нан-

ня Да га во ра па між Са юзам 

Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных 

Рэс пуб лік і Злу ча ны мі Шта-

та мі Аме ры кі аб лік ві да цыі 

іх ра кет ся рэд няй даль нас ці 

і мен шай даль нас ці».

• Жы хар Ваў ка выс ка 

пе ра лі чыў ін тэр нэт-ашу-

кан цам $33 тыс.

• У Поль шчы за хва раль-

насць на ад зёр у сту дзе ні—

лю тым уз рас ла больш чым 

у 10 ра зоў. З 1 сту дзе ня да 

28 лю та га гэтага го да ў 

кра і не бы ло за фік са ва на 

314 вы пад каў.

КОРАТКА

Усе ва лад ЯН ЧЭЎ СКІ, 
ды рэк тар Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій:

«Экс парт Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій за 2018 год вы рас 
на 38 пра цэн таў 
у па раў на нні з 2017 го дам 
і склаў 1 міль ярд 414 міль ё наў 
до ла раў. Па пра гно зах 
су свет ных аў ды та раў, парк 
па ві нен быў на блі зіц ца да 
гэ тых па каз чы каў толь кі 
ў 2020 го дзе. Асноў ны мі 
спа жыў ца мі пра дук таў ПВТ 
з'яў ля юц ца кра і ны ЕС і ЗША 
(больш за 90 пра цэн таў). 
Рост ПВТ па экс пар це 
пе ра сяг нуў усе на шы ча кан ні. 
Тыя пра гно зы, якія да ва лі 
нам вя ду чыя агенц твы, мы 
так са ма рэз ка пе ра вы сі лі. 
Гэ та, вя до ма, пра мы вы нік 
і ві да воч ны пос пех дэ крэ та, 
які быў пры ня ты кі раў ні ком 
на шай дзяр жа вы. Гэ та 
пос пех не толь кі Пар ка 
вы со кіх тэх на ло гій, але і 
ўсёй на шай кра і ны. Бе ла русь 
сён ня рэ аль на пе ра тва ра ец ца 
ў адзін з вель мі ма гут ных 
ІT-клас та раў уся го ўсход не-
еў ра пей ска га рэ гі ё на. Да рэ чы, 
агуль ны аб' ём вы твор час ці 
ПВТ склаў 3 міль яр ды 
202 міль ё ны руб лёў».

ЦЫТАТА ДНЯ

БЮДЖЭТ САЮЗНАЙ 
ДЗЯРЖАВЫ 
ВЫКАНАНЫ 
НА 99 %

САХАЛІНСКІЯ 
ЦЯЛЯТЫ 
З БЕЛАРУСКАЙ 
ПРАПІСКАЙ

Гас цёў ня «Звяз ды»Гас цёў ня «Звяз ды»

Ай цец Фё дар ПОЎ НЫ: 

«МАГ ЧЫ МА, 
НА СТАЎ ЧАС ПРА ВЕР КІ»

Пры чы на для раз мо вы з 

на ста я це лем хра ма-пом ні ка 

Усіх Свя тых про та і е рэ ем 

Фё да рам Поў ным уз нік ла 

даў но. Во сен ню мі ну ла га 

го да но ва ўзве дзе ная ў 

Мін ску ве ліч ная свя ты ня 

бы ла асве ча на Па тры яр хам 

Мас коў скім і ўсяе Ру сі 

Кі  ры лам. Тэ ле ка нал 

АНТ на зваў гэ ту па дзею 

га лоў най у ду хоў ным 

жыц ці Бе ла ру сі. У снеж ні 

храм-пом нік атры маў бла сла вен не здзяйс няць Бо жую 

Лі тур гію з ад чы не най цар скай бра май да мо ман ту, ка лі 

гу чыць «Ай ча наш...». Та ды ж про та і е рэй Фё дар Поў ны быў 

уз на га ро джа ны ор дэ нам пра па доб на га Сер гія Ра да неж ска га 

ІІ сту пе ні. Апроч та го, на ста я цель ста ліч на га Усіхс вяц ка га 

пры хо да — ад на з са мых ме дый ных пер сон Бе ла рус кай 

пра ва слаў най царк вы і заў сё ды — вель мі ўдум лі вы і шчы ры 

су раз моў нік. Ін шая спра ва — знай сці час на ня спеш ную, 

грун тоў ную гу тар ку. Але «Звяз дзе» чар го вы раз па шчас ці ла. 

І гэ та раз мо ва — свед чан не та го, што ёсць асо бы, для ін тэр в'ю 

з які мі на го ды не вель мі па трэб ныя. Іх мер ка ван не 

ці ка вае і каш тоў нае заў сё ды.

За ня тасцьЗа ня тасць

«Ха дзі лі па да мах 
патэнцыйных 

пла цель шчы каў»
Як пра цуе ка мі сія па пра ца ўлад ка ван ні ў праб лем ным ра ё не

У лю тым бес пра цоў ныя гра ма дзя не, якія 

па він ны бу дуць аплач ваць га ра чую ва ду па 

стап ра цэнт ным та ры фе, атры ма лі жы роў-

кі з па пя рэ джан нем. На тое, каб па цвер-

дзіць сваю за ня тасць ці цяж кую жыц цё-

вую сі ту а цыю, ім да лі да дат ко вы час — да 

па чат ку са ка ві ка. Ці шмат зва ро таў бы ло 

на конт «ка му нал кі»? Ка го вы клю чы лі з 

ба зы? Ці ўда ло ся ка му па да браць ра бо ту? 

Мы па гля дзе лі, як у гэ тыя дні пра цуе ка мі-

сія па са дзей ні чан ні за ня тас ці ў ад ным з 

праб лем ных ра ё наў — Ві лей скім. Два га ды 

за пар ён трап ляе ў спіс тэ ры то рый з на-

пру жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы.

«Жы ву з ма май, яна да па ма гае»
Ка мі сія ў ра ё не збі ра ец ца двой чы на ме сяц. Усе бес пра цоў ныя, што 

прый шлі на сён няш няе па ся джэн не, — ма ла дыя муж чы ны.

Вяс ко вец Анд рэй апош нія ме ся цы «ма яў ся па хал ту рах». «У мя не дзе ці 

ёсць, алі мен ты ві сяць», — ко рат ка ка жа пра ся бе. Афі цый нае мес ца ра бо ты 

ў яго вось-вось па він на з'я віц ца: на ад ным з прад пры ем стваў праз ты дзень 

зваль ня ец ца валь шчык ле су, па трэб на бу дзе за ме на, а ў Анд рэя 

як раз ёсць ад па вед ны во пыт.

Ка мі сію ўзна чаль вае стар шы-
ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Але на ЧЭ БА ТАР.
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Сям'я з Мін ска — Алег і Дзі я на СЯ ЛІ ЛЫ са сва і мі дзець мі Ула дзі сла вам, Вік то ры яй і Ва сі лі сай лю бяць ванд ра ваць па пры го жых мяс ці нах 
ста лі цы. У мі ну лыя вы хад ныя яны на ве да лі Ло шыц кі парк, дзе ўста ля ва ныя не каль кі азна ям лен чых анш ла гаў з вы ява мі пту шы на га
«на сель ніц тва» гэ тай мяс цо вас ці. Ка ля ад на го з та кіх пла ка таў сям'я пра вя ла «ад кры ты» пры ро да знаў чы ўрок.
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