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БАБІНАВІЦКІ «МЛЫНАР»

НАФТАВЫЯ РЭКІ,
БЕНЗІНАВЫЯ БЕРАГІ

Сацыяльна-эканамічнае становішча рэгіёна, Наваполацка і
«Нафтана» — інфармацыю па
трох гэтых тэмах далажылі кіраўніку дзяржавы па прыбыцці
на прадпрыемства.
Пра першае расказаў губернатар Віцебскай вобласці Мікалай
Шарснёў. Калі коратка, то сітуацыя
стабільная, але паказчыкі маглі б
быць вышэйшыя. І яны ў значнай
ступені залежаць ад «Нафтана» —
як толькі нешта не атрымліваецца ў прадпрыемства, падаюць і
паказчыкі вобласці. Губернатар
прызнаў, што такая залежнасць —
гэта не зусім правільна, таму зараз ад яе сталі сыходзіць.
Па сітуацыі ў рэгіёне выказаўся
і старшыня Палаты прадстаўнікоў
Уладзімір Андрэйчанка. Паводле
яго слоў, тут ёсць добрая структура прамысловасці, ёсць база — а
вось сыравіны не хапае.
Выслухаўшы ўсё гэта, Прэзідэнт запатрабаваў ад кіраўніцтва
рэгіёна выразна бачыць стратэгію рэгіянальнага развіцця.
«Павінна быць пэўная стратэгія, прыкладна як вы спрабуеце або спрабавалі (ужо, можа,
адышлі) выбудаваць стратэгію
ў сельскай гаспадарцы: калі вы
ведаеце, дзе пабудаваць комплекс на цэлы раён ці на два, дзе
нешта аб'яднаць, раз'яднаць, і ў
выніку атрымаць эфект не толькі
ў вытворчасці, але і ў эканоміцы», — падкрэсліў ён.
Паводле яго слоў, у краіне
створаны ўмовы для развіцця
малога і сярэдняга бізнесу. Зараз
жа трэба думаць пра развіццё
стратэгічных галін і прадпрыемстваў. У прыклад беларускі лідар
прывёў мадэрнізацыю дрэваапрацоўкі — на яе ішлі неахвотна,
але сёння ёсць вынік.
Пасля Прэзідэнту паказалі саму вытворчасць, устаноўку запаволенага каксавання нафтавых
рэшткаў, якая цяпер будуецца.

Не крычым,
а па-дзелавому
вырашаем
Падчас азнаямлення з метадамі кіравання тэхналагічнымі пра цэ са мі прад пры ем ства
Аляксандр Лукашэнка ўзняў тэму

кампенсацыі за брудную расійскую нафту. Яго пазіцыя такая:
гэтыя пытанні трэба вырашаць
выключна ў дзелавым ключы.
Нагадаем, забруджаная нафта
дайшла да НПЗ у Мазыры. У той
жа час на «Нафтане» паспелі зрэагаваць, тым не менш загрузка
прадпрыемства была зніжана.
Беларускі лідар звярнуўся да
гендырэктара «Нафтана» Аляксандра Дзямідава:
«Для цябе павінен быць максімальны эфект, няважна адкуль:
ці ў вытворчасці, ці прадаў даражэй — за кошт маркетынгу, ці за
кошт кампенсацыі шкоды».
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў:
«Не трэба крычаць, наступаць,
але свае інтарэсы трэба захоўваць. Яшчэ раз: поўзаць на каленях не трэба, трэба садзіцца і
па-дзелавому вырашаць».
У СМІ з'явілася інфармацыя
пра тое, што шэраг міжнародных
кампаній прад'яўляе Расіі шкоду
на суму да 800 мільёнаў долараў.
Аднак Прэзідэнт звярнуў увагу,
што больш за ўсё пацярпелі менавіта мы. Так што трэба ўважліва
сачыць, як у выніку будуць размеркаваны сумы кампенсацыі.
Потым ён праехаў па вытворчай тэрыторыі прадпрыемства —
фінальнай кропкай маршру ту
стаў будынак заводакіраўніцтва
«Нафтана», дзе праз некалькі
хвілін стартавала нарада.

Жыхар аграгарадка Бабінавічы Лёзненскага раёна Леанід МАКСАК, калі выйшаў
на пенсію, заняўся ўпрыгожваннем сваёй сядзібы, збудаваў невялікі макет
ветрака. Яшчэ адзін вятрак ён паставіў на тэрыторыі цэха дрэваапрацоўкі,

Балы ў абітурыентаў
могуць вырасці
Праз некалькі дзён у краіне стартуе цэнтралізаванае тэсціраванне
Больш за 250 вопытных работнікаў Камітэта дзяржаўнага
кантролю будуць задзейнічаны на ўсіх этапах прыёмнай
кампаніі: ад правядзення ЦТ, унутрыўніверсітэцкіх іспытаў
да падачы дакументаў і залічэння. Напярэдадні старту
цэнтралізаванага тэсціравання ў сценах КДК адбылося
пасяджэнне Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам
падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў у вышэйшых
і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Яе асноўнай
задачай з'яўляецца стварэнне для ўсіх абітурыентаў роўных
магчымасцяў пры паступленні ў вышэйшыя і сярэднія
спецыяльныя навучальныя ўстановы.
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Усяго сёлета на цэнтралізаванае тэсціраванне зарэгістраваліся
76 888 чалавек (на 7 % менш, чым
летась). Гэта самы нізкі паказчык
за апошнія шэсць гадоў. Калі параўноўваць з лічбамі 2014 года, то
гаворка ідзе пра зніжэнне на 30 %.
Амаль кожны другі абітурыент
(47,3 %) будзе здаваць чатыры

тэсты. Магчыма, хтосьці вырашыў
скарыстацца леташнімі сертыфікатамі, але наўрад ці яны пасля
ўвядзення новай сістэмы падліку
балаў на ЦТ будуць канкурэнтаздольныя.
— Для правядзення ўступнай
кампаніі ўсё падрыхтавана, яна павінна прайсці ў камфортных умо-

вах, празрыста і справядліва, —
падкрэсліў старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных выпрабаванняў,
намеснік прэм'ер-міністра Ігар
ПЕТРЫШЭНКА. — Для здачы
цэнтралізаванага тэсціравання на
базе ўстаноў адукацыі адкрыты
40 пунктаў. Хачу звярнуць увагу, што
з улікам тэмпературнага рэжыму
неабходна паўсюдна забяспечыць
доступ абітурыентаў да пітной вады, таксама ва ўсіх пунктах ЦТ павінен дзяжурыць медыцынскі работнік. І ніякага шуму, каб нішто
не адцягвала ўвагу абітурыентаў.
Прашу таксама добра прадумаць
лагістыку перамяшчэнняў, каб на
прапускных пунктах не
ўтвараліся чэргі.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Зяленскі: Кіеў выступае за спыненне агню,
але армія будзе жорстка адказваць на абстрэлы
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заявіў аб нязменнасці дыпламатычнай пазіцыі ўкраінскага боку па спыненні агню ў Данбасе і вяртанні затрыманых асоб. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні прэс-службы кіраўніка
дзяржавы.
«Узброеныя сілы Украіны будуць адказваць жорстка і ў адпаведнасці
з сітуацыяй. А на дыпламатычным узроўні наша пазіцыя аб неабходнасці
спынення агню і вызвалення затрыманых застанецца цвёрдай і нязменнай», —
адзначыў ён.
Такую заяву прэзідэнт зрабіў у сувязі з паведамленнямі ўкраінскага боку
пра артабстрэл пазіцый украінскіх ваенных у ноч на 7 чэрвеня, у выніку якіх
двое вайскоўцаў загінулі і восем атрымалі раненні. Са свайго боку, у Данецкай
народнай рэспубліцы паведамілі, што ўкраінскія падраздзяленні мінулай ноччу
абстралялі 122-міліметровымі снарадамі ваколіцы пасёлка Горлаўка.

Мэй сыходзіць. Хто павядзе Вялікабрытанію да «брэксіту»?
7 чэрвеня Тэрэза Мэй сыходзіць з пасады лідара кансерватыўнай партыі,
а неўзабаве пакіне і крэсла прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі. Ахвотных заняць
месца каля штурвала краіны, якая села на мель «брэксіту», на здзіўленне,
шмат.
Фаварытам у барацьбе за пасады кіраўніка партыі і ўрада і па апытаннях,
і паводле ацэнак букмекераў з'яўляецца былы міністр замежных спраў Борыс Джонсан. Ён самы папулярны палітык і сярод членаў кансерватыўнай
партыі, і сярод усіх брытанскіх выбаршчыкаў. Але гэта зусім не гарантуе
Джонсану перамогі.
ISSN 1990 - 763X
Кансерватарам зараз патрэбны лідар, які б
хоць як-не будзь аб' яд наў пар ла менц кую
фракцыю торы, што фактычна раскалолася
па лініі стаўлення да «брэксіту». Большасць
дэпу татаў можа вырашыць, што Джонсан,
жорсткі «брэкзіцёр» і да таго ж чалавек,

схільны да гучных і не заўсёды прадуманых заяў, на гэтую ролю не падыходзіць, — і адсеяць яго яшчэ да фіналу.
У выніку першым прыйсці на фініш, выскачыўшы з-за спіны Джонсана,
можа, напрыклад, міністр навакольнага асяроддзя Майкл Гоўв, які паставіў
Джонсану падножку на папярэдніх выбарах лідара партыі, ці міністр замежных
спраў Джэрэмі Хант, ці яшчэ якая-небудзь кампрамісная постаць.
Па стане на 7 чэрвеня балаціравацца мелі намер 11 палітыкаў-торы. Да
пачатку выбараў іх колькасць можа скараціцца.

Папа Францыск змяніў тэкст малітвы «Ойча наш»
Папа Рымскі Францыск унёс змены ў італьянскі
пераклад тэксту малітвы «Ойча наш», паведамляюць італьянскія СМІ. Новая рэдакцыя абурыла
многіх каталікоў.
Тэолагі і каталіцкія святары працавалі над зменамі тэксту больш за 16 гадоў, і новы варыянт быў
зацверджаны Ватыканам 22 мая.
У новай рэдакцыі словы малітвы: «Не ўводзь
нас у спакусу» будуць замененыя на «Не дай нам паддацца спакусе». Францыск казаў пра неабходнасць змяніць тэкст «Ойча наш» яшчэ ў 2017 годзе.
Тады ён тлумачыў гэта тым, што цяперашні пераклад няправільна тлумачыць
сэнс боскіх дзеянняў. «Бог не ўводзіць у спакусу, а дапамагае нам адразу ж
падняцца пасля падзення. Гэта дрэнны пераклад, таму што тут гаворыцца
пра Бога, які схіляе да спакусы. Але той, хто заахвочвае да спакусы, — гэта
Сатана, гэта — роля Сатаны», — тлумачыў пантыфік.
Рэакцыя на дзеянні пантыфіка вельмі неадназначная. Частка каталіцкіх
іерархаў падтрымала пазіцыю Францыска, аднак знайшліся і перакананыя
праціўнікі такой трактоўкі.
Напрыклад, кіраўнік Паўднёвай баптысцкай семінарыі ў Луісвілі Альберт
Молер у інтэрв'ю газеце Sеаttlе Tіmеs назваў унесеныя змены «вельмі праблематычнымі». «Гэта малітва Госпада. Яна не з'яўляецца і ніколі не была
асабістай малітвай папы, і ў Новым Запавеце мы маем словы самога Ісуса.
І менавіта гэтыя словы папа прапануе змяніць», — адзначыў Молер.
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Таццяна ЛУГІНА,
старшыня канцэрна
«Беллегпрам»:
«Мы не баімся канкурэнцыі
ў частцы сэканд-хэнду і
азіяцкіх крам. Мы просім
і будзем змагацца за тое,
каб канкурэнцыя была
сумленная, празрыстая,
адкрытая. Каб тавары,
прадстаўленыя ў гэтых
сетках, адпавядалі
патрабаванням і нормам
заканадаўства Беларусі.
Па нашых звестках,
сёння ў структуры
тавараў, прадстаўленых у
гандлёвых залах магазінаў
сэканд-хэнду, каля 70 % —
новыя рэчы. Гэта значыць,
пад маркай вырабаў
сэканд-хэнда, якія не
абкладаюцца ўвазнымі
пошлінамі, завозіцца новае
адзенне з этыкеткамі.
Мы хочам мець сумленную
канкурэнцыю. Калі
жадаюць завозіць новую
вопратку, няхай плацяць
мытную пошліну, як і нашы
вытворцы пры выхадзе
ў еўразону. Каб сёння
беларускаму вытворцу
трапіць на рынак Еўрасаюза,
трэба заплаціць пошліну
мінімум 12 працэнтаў.
Чаму ж новае адзенне
з Еўропы ў нас павінна
рэалізоўвацца пад маркай
«сэканд-хэнд» і не
абкладацца падаткамі?!»

АРЭНДА
ДАЧЫ:
ЦІ ВЫГАДНАЯ
СПРАВА?

Прыёмная кампанія — 2019

Па ўсіх аспектах —
стапрацэнтная
падтрымка
Кіраўнік дзяржавы нагадаў,
што прайшло два гады з апошняй нарады, якая праводзілася
на ўзроўні Прэзідэнта, дзе абмяркоўвалася сітуацыя з мадэрнізацыяй нашых нафтаперапрацоўчых заводаў і з нафтаперапрацоўкай у цэлым.
«Прытым гэтае пытанне — мадэрнізацыі НПЗ (як і дрэваапрацоўкі, іншых прадпрыемстваў, іх
сотні, а можа ўжо тысячы, па якіх
мы за перыяд суверэннай незалежнай Беларусі вялі размову) —
гэта было ініцыявана вамі, спецыялістамі і кіраўнікамі нафтаперапрацоўчай галіны», —
нагадаў ён.

у якім працаваў больш за дзесяць гадоў. За ўнёсак у справу добраўпарадкавання
свайго населенага пункта сельскі Савет узнагародзіў яго дыпломам. На гэтым
здымку Леанід Уладзіміравіч са сваёй жонкай Валянцінай Міхайлаўнай.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Адзін падыход —
без розначытанняў

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Фота БелТА.

Учора ў Наваполацку было горача — і гэта звязана не
толькі з 29 градусамі цяпла, але і з візітам Аляксандра
Лукашэнкі на ААТ «Нафтан». Што і казаць, тэму бруднай
расійскай нафты на нашых НПЗ абмяркоўваюць усе —
і вось кіраўнік дзяржавы асабіста адправіўся
на прадпрыемства ў Наваполацк. Пра што гаварылі
падчас візіту і да якіх рашэнняў прыйшлі — за ходам
гарачай камандзіроўкі кіраўніка дзяржавы прасачыў наш
карэспандэнт.

ЦЫТАТА ДНЯ

Надышло лета, а разам з ім —
дачны сезон. Гэта значыць, што
хутка ва ўсіх куточках краіны
ўдзень будуць працаваць на зямлі,
а ўвечары смажыць шашлыкі.
Калі ў вас на гэты момант няма
ўласнага лецішча і вы пакуль не
збіраецеся яго купіць, але жадаеце
апынуцца ў спякотныя летнія дні
ў загараднай цішы, дом ці дачу
можна арандаваць. «Звязда»
паспрабавала разабрацца ва ўмовах
здыму і высветліць, якія раёны
сёння карыстаюцца ў беларусаў
найбольшай папулярнасцю.

«ЗЯЛЁНЫ»
НАВАГРУДАК

Тэма арэнды хаты на сезон вельмі актуальная
апошнім часам. Пастаянная дача патрабуе шмат
часу, увагі і сіл. Да таго ж, гэта вельмі дорага
(сярэдні кошт куплі складае каля 15 000$), таму
купіць хату, а тым больш з усімі ўмовамі і ў добрым месцы, многія не могуць, а вось зняць на
час — цалкам.
— Перавагу куплі аддаюць людзі ў больш сталым узросце: ім хочацца стабільнасці, — расказвае
заснавальнік агенцтва нерухомасці «Прэстыж»
Андрэй ВАРЫНІЧЭНКА. — Найбольш папулярная
арэнда дачы сярод маладых сем'яў, кампаній сяброў. Гэта зразумела, бо дача каштуе немалых грошай, у той момант як арэнда ў сярэднім
складае 150$ за месяц.

СТАР. 3

Я зноў выбіраю «Звязду»

XV Рэспубліканскі экалагічны
форум, які распачаўся ўчора,
са браў у На ва груд ку больш
за 10 000 гасцей. Прывітанне
ўдзельнікам форуму ад беларускага лідара зачытаў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Уладзімір Жаўняк.
Мі ністр пры род ных рэ сур саў
і аховы навакольнага асяроддзя
Анд рэй Худык, ві та ю чы гас цей
форуму, адзначыў, што сёння вельмі важна абменьвацца вопытам, як
найбольш эфектыўна супрацьстаяць
рызыкам і выклікам экалагічнага характару, якія ўплываюць і на развіццё
гарадоў: «Таму мы ўскладаем вялікія
надзеі на сённяшні форум і спадзяёмся, што на яго пленарным пасяджэнні,
трох секцыйных пляцоўках, падчас выстаўкі прагучыць шмат цікавых ідэй,
канкрэтных практычных прапаноў, якія
стануць добрай асновай для прыняцця
рашэнняў па забеспячэнні далейшага
ўстойлівага развіцця малых гарадоў і
Рэспублікі Беларусь у цэлым».
Вольга ПРАЛЮК.

«ГАЗЕТА З ДУШОЙ...»
Такой бачыць «Звязду»
90-гадовая Таццяна НІКАЛАЕВА з Гродзенскага раёна
Таццяна Уладзіміраўна — былая настаўніца і амаль равесніца
газеты. Не хапае якіх-небудзь дзясятка гадоў. «Звязда» нядаўна
адсвяткавала 100-гадовы юбілей, а Таццяна Уладзіміраўна —
90-гадовы. З газетай «пазнаёмілася» яшчэ ў 70-я, калі працавала
настаўніцай пачатковых класаў у вёсцы Путрышкі Гродзенскага
раёна. Раз-пораз чытала «Звязду», якую выпісалі ў школу. Пасля
выхаду на пенсію вырашыла выпісаць на дом. І не шкадуе. Чытае
артыкулы пра выхаванне, сямейнае жыццё, культурныя падзеі.
Гэтыя тэмы даюць станоўчы імпульс і пазітыўны настрой, што
вельмі важна для самаадчування, лічыць Таццяна Нікалаева.
Увогуле, жанчына і зараз захоўвае бадзёрасць духу, сустракаецца
з настаўніцкім калектывам, ёй тэлефануюць і прыязджаюць павіншаваць са святамі яе былыя вучні. Так адбылося і падчас 90-годдзя, якое
Таццяна Уладзіміраўна святкавала сёлета. У тым, што яна мае сілы і
кожны дзень сустракае з добрым настроем, ёсць і заслуга «Звязды»,
кажа былая настаўніца. Яна жадае новых поспехаў свайму любімаму
выданню, а мы, у сваю чаргу, спадзяёмся, што Таццяна Уладзіміраўна
застанецца нашым чытачом яшчэ надоўга.
Маргарыта УШКЕВІЧ

Ідзе падпіска на «Звязду»
на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

