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Зрабіць правільны выбар

Кіраўнік дзяржавы заклікаў журналістаў не забывацца
пра маральныя
каштоўнасці
Гібрыдныя войны,
адказнасць
за напісанае, сказанае,
агучанае, пытанне
маральнага выбару
журналіста. Гэтыя
тэмы ўзняў Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр
Лукашэнка на
пленарным пасяджэнні
ХІХ Сусветнага
кангрэса рускай прэсы,
які праходзіць у гэтыя
дні ў Беларусі.

Як
сумясціць спорт
з кіраўніцтвам
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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр ГОРВАЛЬ,
начальнік упраўлення
жыллёвай палітыкі
Міністэрства архітэктуры
і будаўніцтва:
«Адраснае жыллёвае
субсідзіраванне заменіць дзеянне
Указа аб дапамозе маладым
і шматдзетным сем'ям пры
будаўніцтве жылля. Указ №585
у адпаведнасці з Указам №240
спыняе дзеянне 6 жніўня. Тыя,
хто мае рашэнне выканкамаў аб
выдзяленні субсідый, будуць іх
атрымліваць. Калі рашэння не
будзе да гэтага часу, то па гэтых
крэдытах субсідыі выплачвацца
не будуць. Падкрэслю таксама,
што маладыя і шматдзетныя
сем'і па Указе №240 таксама
могуць разлічваць на
дзяржпадтрымку, атрымліваючы
субсідыі на выплату часткі
працэнтаў або кампенсацыю
асноўнага доўгу. Калі гаварыць
пра баланс інтарэсаў, новы Указ
будзе ў шэрагу выпадкаў больш
выйгрышны за субсідыі, якія
выдаваліся раней».
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Калі
прапрадзед
велікан...

Сіла слова
Сёння не ўсё залежыць ад рашэнняў, якія прымаюць палітыкі і кіраўнікі
дзяржаў, а задача СМІ ўжо не абмяжоўваецца фіксаваннем падзей. Усё
большую ролю ў фарміраванні грамадскай думкі пачынае адыгрываць
прэса, якая ўплывае ў тым ліку і на лідараў дзяржаў. «У сувязі з гэтым
на парадак узрастае адказнасць за публічнае слова — і ў палітыка,
і ў журналіста», — лічыць кіраўнік дзяржавы.
Менавіта журналісты ствараюць карціну свету. «Таму каласальнае
значэнне набываюць прафесіяналізм і грамадзянская адказнасць людзей
са сферы масмедыя. Вядома, чытач патрабуе сенсацый. Газеты, тэлеканалы, інтэрнэт-выданні, асабліва ў сучасным свеце, у многім выжываюць
за кошт скандалаў, часта імі ж і арганізаваных. Але ці не вельмі высокай можа аказацца цана такіх падыходаў?» — звярнуўся
да ўдзельнікаў кангрэса Прэзідэнт.

СТАР. 2

УВАГА: ГАВОРЫЦЬ
І ПАКАЗВАЕ ВІЦЕБСК!
Сёння, 13 ліпеня, а палове дзявятай гадзіны вечара
ў Летнім амфітэатры распачнецца ганаровае
адкрыццё ХХVІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў
«Славянскі базар у Віцебску». Разам з Прэзідэнтам
Рэспублікі Беларусь у цырымоніі «старту» возьме
ўдзел і Прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон, які ў гэтыя дні
знаходзіцца ў Беларусі з афіцыйным візітам.
І, вядома, пасля таго, як прагучаць афіцыйныя акорды фестывалю,
вядучыя на беларускай, рускай і ўкраінскай мовах скажуць: «Увага:
гаворыць і паказвае Віцебск!»
Падчас цырымоніі адкрыцця фестывалю кіраўнік нашай краіны ўручыць Тамары Гвердцытэлі, народнай артыстцы Расіі, народнай артыстцы
Грузіі, спецыяльную ўзнагароду «Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення». «Зоркі» з розных краін выступяць на сцэне ўнікальнай
канцэртнай залы, якая ўмяшчае больш за 6 тысяч гледачоў. Тыя, каму
не пашчасціла купіць білеты, убачаць трансляцыю яскравага шоу па
тэлебачанні.

«КУЛЬТУРНАЯ СТАЛІЦА» СВЕТУ
Без перабольшвання Віцебск у гэтыя дні можна назваць «культурнай
сталіцай» усіх кантынентаў. За час правядзення «базару» тут, бадай,
не было толькі прадстаўнікоў Арктыкі і Антарктыды.
Сёлета ў Віцебск прыехалі спевакі, танцоры, музыканты, акцёры,
мастакі з 36 краін. Упершыню фестывальны Віцебск наведалі ўдзельнікі з Эквадора і Нігерыі. Усяго свята сабрала каля 5000 гасцей. Гэты
паказчык штогод прыкладна на адным узроўні. Дарэчы, калі памножыць колькасць акрэдытаваных удзельнікаў на 26 гадоў правядзення
«базару», атрымаецца лічба, роўная насельніцтву горада памерам з
райцэнтр. Прыкладна столькі ж — больш за 130 тысяч чалавек — жывуць, напрыклад, у Оршы і яе гарадках-спадарожніках.
У дырэкцыі фестывалю паведамілі, што на працягу ўсіх фестывальных дзён адбудзецца каля 160 мерапрыемстваў. Толькі ў
Летнім амфітэатры запланаваны 18 канцэртаў.
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 Уласная бяспека

ЧУЖЫЯ
ТУТ НЕ ХОДЗЯЦЬ
Кватэрныя зладзеі ўвесь час павышаюць
кваліфікацыю. Але ўправа на іх ёсць
Старая англійская прыказка гаворыць: мой дом — мая крэпасць.
І задача гаспадара — зрабіць гэтую самую крэпасць як мага
больш непрыступнай. Праўда, ва ўсе часы знаходзіліся тыя, хто
спрабаваў квапіцца на чужое дабро. Цяпер жа абараніць ад такіх
нязваных гасцей сваё жытло вельмі проста дзякуючы каналам
сувязі. Але і выкраданне маёмасці з кватэр і дамоў у мінулае,
на жаль, не сышло...

Крадзяжоў стала меней на траціну...
— Гэтыя злачынствы складаюць больш за 63% ад усіх злачынстваў па
лініі крымінальнага вышуку, — расказвае намеснік начальніка ўпраўлення — начальнік аддзела «І» 2-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Андрэй МІКУЛІЧ. — Год ад году іх колькасць аднак змяншаецца.
А выкрывальнасць іх, наадварот, павялічваецца. Напрыклад, возьмем 2007 год. Па краіне тады было здзейснена 102 тысячы крадзяжоў. Здолелі тады раскрыць не больш за траціну такіх злачынстваў.
За 2016 год зарэгістравана ўжо 37 тысяч крадзяжоў. Падзенне —
амаль утрая! І раскрывальнасць наблізілася да паловы выпадкаў.
45% зламыснікаў — людзі, раней асуджаныя за крадзеж. Большасць з
іх нідзе не працуе і не вучыцца. У сукупнай масе крадзяжоў асноўная
іх частка мае дачыненне да жылых дамоў і кватэр. Гэта прыблізна
40—45%. А вось, напрыклад, выкраданне маёмасці з аў тамабіляў
сустракаецца нашмат радзей.
Існуе думка, што металічныя дзверы і процьма замкоў абароняць кватэру ад аматараў квапіцца на чужое дабро. Гэты стэрэатып як узнік у 90-я,
так нікуды і не падзеўся. Але і «кваліфікацыя» зладзеяў на
месцы два з лішнім дзясяткі гадоў таксама не стаяла.
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