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 Форум

Эканамічныя перадумовы для інвестараў

Экалогія без межаў
Кітайская дэлегацыя на чале з намеснікам старшыні Камісіі па заканадаўчых пытаннях Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Сюй
Аньбяа наведвае нашу краіну. Па словах старшыні Пастаяннай камісіі
Палаты прадстаўнікоў па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання
і чарнобыльскай катастрофы Таццяны КАНАНЧУК, адна з галоўных задач дэлегацыі КНР — пазнаёміцца з заканадаўствам Беларусі ў
сферы прыродаахоўнай тэматыкі, забеспячэння радыяцыйнай бяспекі
і пераадолення наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
«Іх цікавіць, якім чынам удасканальваецца экалагічнае заканадаўства
ў нашай краіне. Мы таксама падрыхтавалі для наведвання нашых калег
аб'екты, каб паказаць прымяненне заканадаўства на практыцы», —
расказала яна. Акрамя таго, на сустрэчы дэлегацыі ў Доме ўрада з
намеснікам старшыні Палаты прадстаўнікоў Баляславам Пірштуком
віцэ-спікер падкрэсліў, што двухбаковыя адносіны маюць высокую дынаміку і шматвектарнасць. «Нашы адносіны з'яўляюцца стратэгічнымі,
і Кітай для нас — адзін з асноўных партнёраў. Вельмі шмат праектаў
крэдытуецца ў розных галінах эканомікі. Беларусь мае дастаткова салідны вопыт партнёрскай работы з кітайскімі кампаніямі», — растлумачыў
Баляслаў Пірштук.
Сюй Аньбяа ў сваім прывітальным слове пагадзіўся з віцэ-спікерам і
дадаў, што цяперашні візіт кітайскай дэлегацыі дае магчымасць дзвюм
краінам яшчэ і абмяняцца вопытам, у тым ліку заканадаўчым, у сферы
экалогіі і аховы навакольнага асяроддзя, асабліва з улікам таго, што
экалагічная праблема досыць востра стаіць перад Кітаем.
Дэлегацыя з КНР наведвае Беларусь з 14 па 17 верасня. У планах гасцей наведаць Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі
камень», Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук
па біярэсурсах, Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д.
Сахарава і шэраг айчынных прадпрыемстваў.
Ілья КРЫЖЭВІЧ. kryzhevіch@zvіazda.by



Беларусь зацікаўлена
ў канструктыўным
дыялогу з міжнароднай
бізнес-супольнасцю,
заявіў прэм'ер-міністр
Андрэй КАБЯКОЎ
на сустрэчы з актывам
Міжнароднага кангрэса
прамыслоўцаў
і прадпрымальнікаў.
Паводле слоў прэм'ер-міністра,
нягледзячы на ўсе цяжкасці, унутраныя і знешнія праблемы, у Беларусі
забяспечваецца макраэканамічная
збалансаванасць, устойлівасць на фінансавым і валютным рынках. Значна
палепшылася сітуацыя на крэдытнадэпазітным рынку. Стаўкі па крэдытах для рэальнага сектара эканомікі
істотна зніжаны. Стабільны валютны і
цэнавы фон далі магчымасць толькі ў
2017 годзе на 8,2% знізіць цану запазычанасці для рэальнага сектара.
Забяспечваецца знешнегандлёвы баланс. Сальда гандлю таварамі і паслугамі за студзень — ліпень
сёле та склала ся станоў чым для
Беларусі ў памеры 490 млн долараў. Зніжэнне ўплыву манетарных

фактараў дазволіла выйсці на мінімальны за апошняе дзесяцігоддзе
прырост інфляцыі. Паляпшаюцца і
агульныя фінансавыя паказчыкі работы эканомікі. Разам з тым ёсць і
праблемы, якія паэтапна вырашаюцца, канстатаваў кіраўнік урада.
Як і любая іншая краіна, Беларусь
зацікаўлена ў супрацоўніцтве з міжнароднымі карпарацыямі.
«Ва ўмовах велізарнай канкурэнцыі, а лепш сказаць — жорсткай
барацьбы за інвестыцыі і тэхналогіі, Беларусь пастаянна працуе над
паляпшэннем інвестклімату і ўмоў
для стварэння і функцыянавання
вытворчасцяў. У нас дзейнічае прасуну тае інвестыцыйнае заканадаўства з рознымі прэферэнцыйнымі
рэжымамі», — звярнуў увагу прэм'ер-міністр. Гэта стварае эканамічныя перадумовы для прыцягнення
інвестараў і размяшчэння імі свайго
бізнесу, асабліва ў малых і сярэдніх гарадах і сельскай мясцовасці,
у сва бод ных эка на міч ных зо нах,
Кітайска-беларускім індустрыяльным парку «Вялікі камень», Парку
высокіх тэхналогій. Індустрыяльны

КАНФЛІКТ ІНТАРЭСАЎ
Вось і падчас сустрэчы
памочніка Прэзідэнта Беларусі — інспектара па Гомельскай вобласці Юрыя
ШУЛЕЙКІ з грамадзянамі,
якая прайшла ў Калінкавічах, людзі часта скардзіліся не на ўлады, а прасілі
быць трацейскім суддзёй
у сітуацыях, якія вырашыць самім не ўдалося.

 Бяспека

За суткі
ратавальнікі
знайшлі
13 грыбнікоў

У Магілёўскай вобласці згубіліся чацвёра, а ў Віцебскай —
адразу дзявяцера грыбнікоў,
паведамілі ў Міністэрстве па
надзвычайных сітуацыях.
У Магілёўскай вобласці ў 16.40
паступіла паведамленне аб прапаўшай у лясным масіве каля вёскі
Вішнёўка 54-гадовай жанчыне. А ў
19.30 прыйшлі аналагічныя звесткі
пра трох грыбнікоў, якія згубіліся ў
лясным масіве каля вёскі Боркі-1.
У пошукавых работах былі задзей-

18 верасня з 10 да 13 гадзін у Магілёўскім аблвыканкаме прыём будзе
весці ЛАЎРАНКОЎ Генадзь Міхайлавіч,
памочнік Прэзідэнта — інспектар па Магілёўскай вобласці.
19 верасня ў Мёрскім райвыканкаме з 11 да 14 гадзін прыём правядзе
ПОБАЛЬ Крысціна Габрыілаўна, першы
намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па рабоце са зваротамі грамадзян і
юрыдычных асоб, начальнік упраўлення
пісьмовых і электронных зваротаў.
21 верасня ў Жыткавіцкім райвыканкаме з 11 да 14 гадзін прыём будзе
праводзіць РЫЖАНКОЎ Максім Уладзіміравіч, першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта, а ў Пружанскім
райвынканкаме з 10 да 13 гадзін будзе
працаваць на прыёме начальнік галоўнага ўпраўлення кадравай палітыкі КРЫВАШЭЕЎ Юрый Васілевіч.
22 верасня патрапіць на прыём да
першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максіма Уладзіміравіча РЫЖАНКОВА можна будзе ў Петрыкаўскім райвыканкаме з 9 да 12 гадзін,
а МАТЭЛЬСКІ Андрэй Францавіч, начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення, у гэты ж дзень правядзе
прыём у Глыбоцкім райвыканкаме з 10
да 13 гадзін.
Запісацца на прыём можна па тэлефонах аддзелаў па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб
адпаведных выканаўчых камітэтаў.

нічаныя супрацоўнікі міліцыі і работнікі МНС. У 17.30 ратавальнікі
знайшлі жанчыну, а ў 21.30 — трох
іншых грыбнікоў.
Больш за ўсё за блу каў шых
бы ло ў Ві цеб скай воб лас ці. У
17.00 ратавальнікам паведамілі
пра двух грамадзян, якія прапалі
ў лясным масіве каля вёскі Кабішча Гарадоцкага раёна. Сувязь
з 65-гадовым мужчынам і з яго
54-гадовай жонкай падтрымлівалася па тэлефоне. У 21.30 яны былі знойдзеныя.

Фота Надзеі БУЖАН.

Адміністрацыя Прэзідэнта працягвае на планавай аснове ажыццяўляць выязныя прыёмы грамадзян
у рэгіёнах. З 18 па 22 верасня 2017
года прыёмы пройдуць у Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай абласцях па наступным
графіку:

іоst@zvіаzdа.bу

kurkach@zviazda.by



Без залішняй публічнай
рыторыкі

Тым часам

— Няма падстаў зусім не давяраць органам мясцовай улады, —
падводзіць вынікі чарговай сустрэчы
з людзьмі Юрый Шулейка. — Многія
пытанні мясцовыя ўлады імкнуцца
вырашыць непасрэдна перад прыездам чыноўніка. Часам і за дзень
да прыезду вырашаюць. Таму можна сказаць, што работа са зваротамі ідзе дастатковая. Традыцыйныя
пытанні ёсць. Яны датычацца эксплуатацыі жылых памяшканняў. Таксама шмат пытанняў аб перадзеле
зямельных участкаў. Часта людзі не
задаволены рашэннямі судоў і хочуць дабіцца іх адмены ці перагляду.
Аднак умяшанне ў дзейнасць судоў
су пя рэ чыць за ка на даўству. Тым
больш калі рашэнне прайшло праз
вышэйшыя інстанцыі.
Апошні каментарый датычыцца зямельнага пытання, якое эмацыянальна агучыла пенсіянерка Наталля Старавойтава. Афіцыйна яна самавольна
захапіла частку суседскага ўчастка,
вось толькі сваёй віны не прызнае,
нягледзячы на судовае рашэнне.
Усяго на прыёме Юрыя Шулейкі ў
Калінкавічах пабывала сем чалавек.
Па кожным пытанні памочнік Прэзідэнта даў тлумачэнні, некаторыя
ўзяў пад асабісты кантроль і даў распараджэнні адпаведным службам
райвыканкама.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

парк «Вялікі камень» арыентаваны
на развіццё высокатэхналагічнай
прамысловасці, лагістыкі, стварэнне на ву ка ё міс тых вы твор час цяў.
Парк высокіх тэхналогій з'яўляецца
адным з найбуйнейшых ІT-кластараў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.
Андрэй Кабякоў адзначыў, што
кампаніі-рэзідэнты вызваляюцца ад
усіх карпарацыйных падаткаў, уключаючы ПДВ і падатак на прыбытак.
У на шай кра і не функ цы я ну юць
шэсць свабодных эканамічных зон
са спецыяльным мытным, рэгістрацыйным і падатковым рэжымамі.
«Усе прапанаваныя на выбар інвестару рэжымы і тэрыторыі маюць
сур'ёзныя падатковыя, мытныя і іншыя прэферэнцыі пры гарантаванай
дзяржавай абароне інвестыцый», —
падкрэсліў прэм'ер-міністр. Андрэй
Кабякоў таксама нагадаў, што ўрад
працуе над стварэннем максімальна
спрыяльных умоў для фарміравання
і функцыянавання прадпрымальніцкага асяроддзя.
Сяргей КУРКАЧ.

 Я зноў выбіраю «Звязду»:

Менавіта з гэтай прычыны часта прыходзяць на прыём
да высокапастаўленага чыноўніка людзі

Адна сітуацыя: група людзей на
чале са старшынёй кааператыва
«Парус-1» Пятром Краўчанкам выступае за тое, каб пусціць аўтобус да
садовага таварыства. Нават дарогу
і прыпыначны пункт для гэтага зрабілі. Іншыя грамадзяне — супраць.
Другая сітуацыя: Рыгор Дрынеўскі патрабуе, каб быў адкрыты рух
па вуліцы Чкалава ў Калінкавічах.
Жыхарам, якія на ёй жывуць, такая
прапанова зусім не падабаецца. Хто
больш мае рацыю?
У кожнай сітуацыі чыноўнік разбіраецца з дапамогай асоб, адказных
за тыя ці іншыя пытанні, выслухоўвае ўсе аргументы «за» і «супраць».
Аднолькавых рашэнняў тут быць не
можа. І таму першае з азначаных
пытанняў практычна адразу вырашаецца на карысць працягу аў тобуснага маршруту. Па другім яшчэ
будзе вывучацца сітуацыя і ў вызначаны тэрмін рыхтавацца абгрунтаваны адказ.
Зразумела, некаторыя праблемы
накшталт правядзення капітальных
рамонтаў патрабуюць значнага часу. Дарэчы, чыноўнікі на месцах, калі
атрымліваюць скаргу, імкнуцца хоць
бы пачаць вырашаць праблему практычна пасля таго, як яна агучана заяўнікам. І гэта, лічыць Юрый Шулейка, таксама станоўчы вынік прыёмаў,
якія ладзяцца па ўсёй краіне:
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Эла ЯКУБОЎСКАЯ, настаўнік фізікі жодзінскай гімназіі
№1, настаўнік-метадыст:
Са «Звяздой» я знаёмая ўжо
многа гадоў, і хачу адзначыць, што
яна заўсёды для мяне цікавая і актуальная! Па-першае, усе падзеі,
што адбываюцца ў нашай краіне,
абавязкова знаходзяць адлюстраванне на яе старонках, прычым
на беларускай мове, што для мяне
надзвычай важна.
Па-другое, у нашай сям'і два
педагогі (я і муж), і мы як людзі, што
працуюць у школе, вельмі любім чытаць пра сваіх калег, даведвацца
пра іх думкі па тых ці іншых актуальных пытаннях, якія сёння ва ўсіх на
слыху: ад падыходаў да ацэньвання
дасягненняў вучняў — да атэстацыі педагогаў. І, што нам імпануе,
«Звязда» не спрабуе штосьці завуаліраваць, а называе рэчы сваімі імёнамі, калі ёсць праблема — значыць, яе трэба абмяркоўваць,
нават калі пазіцыя педагогаў і не супадае з афіцыйнай.
Некалькі гадоў таму я была дэлегатам ІІІ з'езда настаўнікаў
СНД, які праходзіў у Мінску. Усіх удзельнікаў з'езду зачапіла
выступленне міністра адукацыі і навукі Арменіі Армэна Ашацяна, памятаю, што зала яму доўга апладзіравала. Але адна
справа — паслухаць, а іншая — паўтарыць пачутае. Пачалі з
калегамі шукаць артыкулы са з'езда ў СМІ, і высветлілася, што
толькі «Звязда» працытавала яго даслоўна: «Настаўнік не з'яўляецца героем дня, па-мойму, ні ў адной з былых постсавецкіх
рэспублік. Ствараецца ўражанне, што ў нашых краінах адукацыя
ператварылася ў «свяшчэнную карову», на якую зрэдку моляцца, дрэнна яе кормяць, але кожны імкнецца надаіць паболей.
Існуе бездань паміж дэклараванай каштоўнасцю адукацыі і стаўленнем да яе з боку грамадства і ўрада. Для ўрада адукацыя —
адна з важных сацыяльных сфер, дзе трэба рабіць папулісцкія
заявы і падкрэсліваць яе важнасць для развіцця дзяржавы. Як
правіла, недахоп фінансавання кампенсуецца празмернай публічнай рыторыкай». Мы з калегамі гэтыя вельмі трапныя словы
занатавалі і пастаянна да іх звяртаемся.
Увогуле, самыя аператыўныя рэпартажы з важных педагагічных
форумаў, апошнія звесткі падчас уступнай кампаніі, абмеркаванне
законапраектаў я шукаю менавіта на старонках маёй «Звязды».
Запісала Надзея НІКАЛАЕВА. nikalaeva@zviazda.by

У 19.40 аршанскім ратавальнікам стала вядома пра дзвюх жанчын і мужчыну, якія зніклі ў лесе
каля вёскі Светачоўка. На пошукі
выехалі ратавальнікі і супрацоўнікі
РАУС. У 20.57 грыбнікі выйшлі на
гукавую сірэну і светлавыя сігналы
работнікаў МНС.
Да цемры блукалі грыбнікі ў Дубровенскім раёне. У 20.27 паступіла
паведамленне пра зніклых каля вёскі Кіраёва трох пенсіянерак. А ў 21.20
аналагічная інфармацыя прыйшла з
вёскі Анціпенкі, у лесе каля якой за-



блукаў 70-гадовы мужчына. У 22.02
тры жанчыны выйшлі з лесу на сірэну ратавальнікаў, а ў 22.17 на святло
і гук аўтацыстэрны — зніклы мужчына. Ва ўсіх выпадках дапамога медыкаў грыбнікам не спатрэбілася.
Акрамя таго, на Магілёўшчыне працягваюцца пошукі мінчанкі
1963 года нараджэння і 53-гадовага мужчыны, які сышоў у лес у
грыбы на Віцебшчыне.
Сяргей РАСОЛЬКА.
rs@zviazda.by



