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Еў ра ка мі сія за клі ка ла ад крыць унут ра ныя гра ні цы 
да 15 чэр ве ня

Еў ра пей ская ка мі сія (ЕК) лі-

чыць маг чы мым зняць аб ме-

жа ван ні на ўнут ра ных гра ні цах 

кра ін Шэн ген скай зо ны і аса цыі -

ра ва ных з ёй дзяр жаў з 15 чэр ве-

ня, за яві ла член ЕК па ўнут ра ных 

спра вах Іль ва Ёхан сан. Па яе сло вах, эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя 

ў гэ тых кра і нах па леп шы ла ся ў да стат ко вай сту пе ні, і ўсе яны 

пры ма юць рэ ка мен да ва ныя Еў ра ка мі сі яй прэ вен тыў ныя ме ры, 

што да зва ляе зняць аб ме жа ван ні. У той жа час, ад зна чы ла еў-

ра ка мі сар, аб мяр коў ва ла ся сі ту а цыя на знеш ніх гра ні цах, і Еў-

ра ка мі сія прый шла да вы сно вы, што дзе ю чую да 15 чэр ве ня 

за ба ро ну на не аба вяз ко выя па езд кі праз знеш нія гра ні цыы ЕС 

вар та па доў жыць яшчэ на два тыд ні — да 30 чэр ве ня. «Гэ тыя 

аб ме жа ван ні па куль нель га зняць ад ра зу. Бу дзем гэ та ра біць 

па сту по ва», — рас тлу ма чы ла Ёхан сан. Для гэ та га з улі кам эпі-

дэ мі я ла гіч най аб ста ноў кі бу дзе скла дзе ны спіс кра ін, з які мі ЕС 

пач не з 1 лі пе ня ад кры ваць гра ні цы.

Вя лі ка бры та нія не мае на ме ру 
пра цяг ваць пе ра ход ны пе ры яд па «брэк сі це»

Пра гэ та па ве да міў ві цэ-прэ зі дэнт Еў ра ка мі сіі Ма раш Шэф-

ча віч на прэс-кан фе рэн цыі пас ля су стрэ чы спец ка мі тэ та прад-

стаў ні коў ЕС і Вя лі ка бры та ніі. 

Вя лі ка бры та нія вый шла з ЕС 

31 сту дзе ня. Да кан ца гэ та га го-

да бу дзе доў жыц ца пе ра ход ны 

пе ры яд, пад час яко га ба кі спра-

бу юць да мо віц ца аб ма дэ лі сва іх 

бу ду чых ад но сін. Ця гам гэ та га 

ча су да Вя лі ка бры та ніі пра цяг-

ва юць пры мя няц ца пра ві лы ЕС, кра і на не ўдзель ні чае ў пра цэ се 

пры няц ця ра шэн няў у са ю зе, але пра цяг вае па паў няць агуль ны 

бюд жэт Еў ра са ю за. Та кі пе ра ход ны пе ры яд дае маг чы масць, на-

прык лад, за ха ваць ганд лё выя ад но сі ны ў ра ней шым фар ма це. Па 

за кан чэн ні пе ра хо ду пра ві лы са ю за пе ра ста нуць рас паў сюдж вац-

ца на Бры та нію. Каб не бы ло пе ра бо яў і цяж кас цяў у ар га ні за цыі 

ад но сін кра і ны і са ю за ў роз ных сфе рах, іх прад стаў ні кі па він ны 

да мо віц ца аб умо вах бу ду ча га парт нёр ства. Пе ра га во ры ідуць, 

ад нак па куль сур' ёз на га пра грэ су не на зі ра ец ца.

Пад час пра тэс таў у ЗША зно сяць пом ні кі Ка лум бу
Гэ тая гіс та рыч ная асо ба вы клі кае су пя рэч лі выя эмо цыі ў аме-

ры кан цаў ужо шмат га доў. На прык лад, у 2017 го дзе па ду маць 

на конт зно су пом ні ка Ка лум бу абя цаў мэр Нью-Ёр ка Біл дэ Бла зі. 

Ця пер тры ге рам для но ва га віт ка гэ тых спрэ чак ста ла хва ля анты -

ра сісц кіх пра тэс таў. У аме ры кан скім шта це Вір джы нія ўдзель ні-

кі ру ху су праць ра сіз му і па лі цэй ска га гвал ту BlackLіvesMatter 

скі ну лі ў во зе ра пом нік Хрыс та фо ру Ка лум бу. Ста тую па ва лі лі 

пад час ак цыі пра тэс ту, якая спа чат ку пра хо дзі ла без зда рэн няў, 

а за тым ад цяг ну лі да ва да ёма. Дэ ман стран ты ста я лі з пла ка та мі, 

якія асу джа юць за бой ства ін дзей цаў пад час ка ла ні за цыі Аме-

ры кі: «Гэ та зям ля поў ха та наў», «Ка лумб ува саб ляе ге на цыд», 

пе рад ае Euronews. Пом нік Хрыс та фо ру Ка лум бу тра піў пад на-

пад і ў Бо ста не, дзе не вя до мыя абез га ло ві лі ста тую. Мэр Мар ці 

Уолш за явіў, што ця пер ма ну мент 

пры бя руць з ву лі цы, пас ля ча го 

бу дзе ар га ні за ва на аб мер ка ван не 

гіс та рыч на га зна чэн ня та го, што 

ад бы ло ся, і не аб ход нас ці вяр нуць 

пом нік на мес ца. А ў Мі не со це пра-

тэс ту ю чыя сцяг ну лі з па ста мен та 

пом нік Ка лум бу, раз ме шча ны на-

су праць ка пі то лія шта та.
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• Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ігар Сер ге ен ка 

з ра бо чай па езд кай на ве-

даў Ма ла дзеч на. Ён азнаё -

міў ся з дзей нас цю фі лія-

ла «Слуц кія элект рыч ныя 

сет кі» РУП «Мінск энер га» 

і ААТ «ЭНЭФ», а так са ма 

су стрэў ся з ка лек ты ва мі 

прад пры ем стваў.

• У Бе ла ру сі ад на ві лі 

ў поў ным аб' ёме ра бо ту 

са ні тар най авія цыі.

• На пер шы энер га блок 

Бе лА ЭС да стаў ле на пе ра-

соў ная ды зель-ге не ра тар-

ная стан цыя.

• Вер шы бе ла рус кіх 

паэ таў з'я ві лі ся на сце нах 

бу дын каў у Гор ках.

• Аб ме жа ван ні на на вед-

ван не ля соў дзей ні ча юць 

у 27 ра ё нах Бе ла ру сі.

КОРАТКА
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

У ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ПА ХОДУ ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ПА ХОД

Дзе ці ме ды каў мо гуць бяс плат на пад цяг нуць ве ды з 

рэ пе ты та ра мі і за ма ца ваць школь ную пра гра му, ка лі не 

бы лі на за ня тках у чац вёр тай чвэр ці з-за эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі. У Го ме лі даб ра чын ны пра ект прад пры маль ні каў 

та кім чы нам хо ча пад тры маць сем'і, у якіх баць кі 

зма га юц ца на пе ра да вой су праць COVІD-19.

На пра ця гу ме ся ца для школь ні каў — дзя цей ме ды цын скіх 

ра бот ні каў бу дуць ар га ні за ва ныя ан лайн-уро кі па ўсіх асноў ных 

прад ме тах школь най пра гра мы. На ву чан не пра хо дзіць на ба зе 

ан лайн-су пол кі «Не Шко ла». Вуч ня мі мо гуць стаць школь ні кі — 

дзе ці ме ды каў з лю бо га на се ле на га пунк та Бе ла ру сі.

— Пе ра нос школь ных ка ні кул і да маш ні «ка ран цін», яко га пры-

трым лі ва ла ся мая сям'я, на тхні лі ства рыць та кі ан лайн-пра дукт, 

каб мой сын-дзе вя ці клас нік на рэш це за ха цеў ву чыц ца, — тлу ма-

чыць пе рад гіс то рыю ства рэн ня ан лайн-су пол кі «Не Шко ла» 

прад пры маль нік Ак са на ШАЎ ЧЭН КА. — Я за ра зі ла сва ёй 

ма рай яшчэ ад ну ма му-прад пры маль ні цу Аляў ці ну Но ві ка ву, 

а по тым на нас лі та раль на па сы па лі ся зван кі і па ве дам лен ні з 

прось ба мі да лу чыц ца да гру пы.

Так у Го ме лі ў па чат ку мая спан тан на ўзнік ла ка а пе ра цыя 

баць коў, якія ха це лі ў склад чы ну аплач ва юць гру па выя за ня ткі 

сва іх дзя цей з рэ пе ты та ра мі, але ў фар ма це на ву чан ня ме на ві та 

ан лайн-кла саў. На бра ло ся 60 вуч няў-дзе вя ці клас ні каў з са мых 

роз ных кут коў Бе ла ру сі.

Праз аб' явы ў сац сет ках ця пер ужо ку ра та ры не ча ка най на-

ву чаль най плы ні — Ак са на і Аляў ці на — знай шлі вы клад чы каў 

роз ных прад ме таў, якія звы чай на зай ма юц ца рэ пе ты тар ствам. 

На ла дзі лі ка му ні ка цыю, да мо ві лі ся на конт апла ты і па ча лі пра-

во дзіць уро кі праз Zoom і Skype.

— На ша «Не Шко ла» — аль тэр на ты ва рэ пе ты тар ству, час та 

да во лі да ра го му для ся мей на га бюд жэ ту, — тлу ма чыць Аляў ці-

на Но ві ка ва. — Баць кі, якія ўваш лі ў свое асаб лі вы ка а пе ра тыў, 

па дзя ля юць фі нан са вую на груз ку: атрым лі ва ец ца ў не каль кі 

ра зоў тан ней, чым за кла січ ныя за ня ткі.

Мак сі маль ны на бор вуч няў у та кім ан лайн-кла се вы зна чы лі 

экс пе ры мен таль ным шля хам. Спа чат ку бы ло па во сем вуч няў на 

ад на го на стаў ні ка, по тым спы ні лі ся на пя ці-шас ці — так атрым-

лі ва ец ца больш якас на вы кла даць ма тэ ры ял.

— У «Не Шко ле» неаба вяз ко ва зай мац ца ўсі мі прад ме та мі, 

мож на вы браць 2-3 ба за выя, ас тат нія вы ву чаць са ма стой на. 

Ёсць рас клад і элект рон ны жур нал на вед ван няў, зва рот ная су-

вязь з на стаў ні ка мі і да маш нія за дан ні, — дзе ліц ца го мель скі 

прад пры маль нік. — Мы на ват не ду ма лі, што дзе цям на столь кі 

спа да ба ец ца та кі фар мат на ву чан ня, што бу дуць пра сіць пра цяг-

нуць за ня ткі ўлет ку. Мы ро бім апы тан ні на шых вуч няў, і не ка то-

рыя на пі са лі: не ве да лі, што ўро кі фі зі кі ці ма тэ ма ты кі 

мо гуць быць та кія ці ка выя

Іні цы я ты ваІні цы я ты ва

«Не Шко ла» ву чыць і да па ма гае
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У пер шыя дні ле та тра ды цый на пра па но ва 

на рын ку не ру хо мас ці моц на пе ра вы шае 

по пыт. Па куп ні кі дык ту юць умо вы, а пра-

даў цы вы му ша ныя ра біць вя лі кія зніж кі, 

ка лі хо чуць пра даць ква тэ ру хут ка. Пры 

гэ тым шмат лі кія ўла даль ні кі па мяш кан няў 

да гэ та га ча су не ўсвя до мі лі маш таб «пра-

сад кі». На дум ку на ша га экс пер та, га на-

ро ва га стар шы ні Бе ла рус кай аса цы я цыі 

«Не ру хо масць» Мі ка лая ПРА СТА ЛУ ПА ВА, 

пра даў цы ста ліч най не ру хо мас ці ары ен ту-

юц ца не на ца ну рэа лі за ва ных здзе лак, а на 

цэ на вы шэ раг аб' ек таў у про да жы, вы стаў-

ля ю чы ква тэ ры па іх верх ніх ме жах. На тыя 

ўмо вы, якія ця пер пра па ну юць па куп ні кі, 

яны па куль не ідуць. А цэ ны, між 

ін шым, у Мін ску ўсё па да юць...

Жыл лё вая не ру хо масцьЖыл лё вая не ру хо масць

Пра цяг лае «пі ке» квад ра та
Цэ ны на дру гас ным рын ку жыл ля ста лі цы 

да ве рас ня ўпа дуць мі ні мум на 15 %

domovita.by.

Ак АкА са на 
ШАЎШАЎШАЎЧЭ ЧЭ ЧЭН КН КН КН ААА
і Аі ААляўляўляўл  ціцц  на 
НО ННО НОВІ ВІ КА КА КАВАВАВА..

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы 

па бы ваў у цэнт ры Еў ро пы. 

Бе ла рус кім, тым, што на 

поў на чы, — у По лац ку. Кам-

плі мен таў ад пер шай асо бы 

жы ха ры са ма га ста ра жыт-

на га бе ла рус ка га го ра да 

па чу лі шмат. У пры ват нас-

ці, іду чы па скве ры па між 

рай вы кан ка мам і бы лым 

гар вы кан ка мам і па чуў шы 

ад стар шы ні Са ве та Рэс-

пуб лі кі, па ла чан кі На тал лі 

Ка ча на вай, што гэ та ўлю-

бё нае мес ца га ра джан 

для ад па чын ку, Прэ зі дэнт 

па га дзіў ся: «Ча му не ад-

па чы ваць? Чыс ты го рад, 

жы ві — не ха чу... По лацк, 

Ту раў — гэ та жам чу жы-

ны».

ТЭ МА, 
ПРА ДЫК ТА ВА НАЯ 
ЖЫЦ ЦЁМ

Да гэ та га Прэ зі дэнт азна ё-

міў ся з уні каль ны мі ўзо ра мі ка-

му наль най тэх ні кі. Жыл лё ва-ка-

му наль ная гас па дар ка гэ тым 

ра зам ста ла асноў най тэ май 

ві зі ту на Ві цеб шчы ну. Кі раў нік 

дзяр жа вы анан са ваў яе яшчэ 

ты дзень та му, ка лі пры зна чаў 

но ва га про філь на га мі ніст ра. 

Ма шы ны Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўхва ліў, але пад крэс ліў: га лоў-

нае — усё па він на вы ка рыс тоў-

вац ца. У пры ват нас ці, кі раў нік 

дзяр жа вы па ста віў за да чу ў 

на ступ ныя два-тры га ды вы ра-

шыць праб ле му збо ру і пе ра пра-

цоў кі бы та во га смец ця, за ўва-

жыў шы: «Гэ та бяз лад дзе, што 

мы вы во зім на звал кі, за коп-

ва ем, ства ра ем го ры на ўкол». 

«Гэ та адзін з кі рун каў, якім 

трэ ба зай мац ца. Па-пер шае, 

гэ та рэн та бель на, а па-дру гое, 

мы эка ло гію пад цяг ва ем, ачы-

шча ем кра і ну. І по тым — гэ та ж 

ра бо чыя мес цы, і гэ та сы ра ві на 

для пра мыс ло вас ці».

На па чат ку на ра ды па пы-

тан нях раз віц ця жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі кра і ны 

бе ла рус кі лі дар пра ка мен та-

ваў вы каз ван ні пра «вы ліз ван-

не» го ра ду на пя рэ дад ні яго 

пры ез ду.

«Пры ехаў шы сю ды, уба-

чыў шы чыс ты, аку рат ны 

го рад, з са бой яго не па вя-

зу. Гэ та ўсё за ста нец ца тут. 

І бы ло б дзіў на, каб да пры-

ез ду Прэ зі дэн та ву лі цы яшчэ 

не пад мя лі ці не па фар ба ва лі 

лаў кі, не пры вя лі ў па ра дак го-

рад. За чвэрць ста год дзя, што 

я Прэ зі дэн там у кра і не, та ко га 

яшчэ не бы ло. Та му не хва люй-

це ся, жы ха ры По лац ка, ні чо га 

не звя зём. На ват На тал ля Іва-

наў на з са бой ні чо га не возь-

ме», — жар таў лі ва за спа ко іў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У каст рыч ні ку 2017 го да на 

рэс пуб лі кан скім се мі на ры-на ра-

дзе па пы тан нях раз віц ця ЖКГ 

дэ та лё ва бы ла раз гле джа на ра-

бо та гэ тай над звы чай важ най 

га лі ны. Та ды быў пры ня ты шэ-

раг кар ды наль ных ра шэн няў па 

ўдас ка на лен ні функ цы я на ван-

ня ЖКГ — ка му наль ную сфе-

ру пры зна лі пры яры тэ там № 1 

для кі раў ні коў рэ гі ё наў. Сён ня, 

па сло вах Прэ зі дэн та, на ды шоў 

час вяр нуц ца да кант ро лю гэ тых 

ра шэн няў.

Лю быя за явы, кро кі і дзе ян-

ні Прэ зі дэн та ў пе рад вы бар-

ны пе ры яд раз гля да юц ца пад 

лу пай, за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Ні я кіх пад вод ных ка мя-

нёў. Прос та нам трэ ба зай-

мац ца гэ тым пы тан нем (вель-

мі важ ным, якое хва люе на-

шых лю дзей) — мы і да лей 

гэ тым пы тан нем бу дзем зай-

мац ца», — га во ра чы пра ад ну 

з най важ ней шых у гра мад стве 

са цы яль ных тэм — ЖКГ, за ўва-

жыў Прэ зі дэнт.

Прак тыч на ўсё на сель ніц-

тва кра і ны што дня ка рыс та-

ец ца жыл лё ва-ка му наль ны мі 

па слу га мі. І тое, на коль кі лю дзі 

за да во ле ныя іх якас цю і да-

ступ нас цю, на ўпрост уплы вае 

на на строі ў гра мад стве і та кім 

чы нам у знач най сту пе ні фар-

мі руе са цы яль на-па лі тыч ную 

аб ста ноў ку і ўзро вень да ве ру 

да дзе ю чай ула ды, пра цяг нуў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У Бе ла ру сі зроб ле на мно гае 

ў пла не праз рыс тас ці фар мі ра-

ван ня та ры фаў, зні жэн ня са бе-

кош ту і за бес пя чэн ня акуп нас ці 

прак тыч на ўсіх ві даў па слуг, па-

вы шэн ня на дзей нас ці ін жы нер-

ных се так і аб ста ля ван ня, аба-

зна чыў асноў ны змест дак ла даў 

у гэ тай сфе ры кі раў нік дзяр жа-

вы. Вель мі шмат зроб ле на для 

ства рэн ня но вай ка му наль най 

тэх ні кі.

«Па-пер шае, тэх ні ка ма гут-

ная, ня тан ная. І не ўсё ў нас 

доб ра з аб слу гоў ван нем гэ тай 

тэх ні кі — у ЖКГ, як і ў сель-

скай гас па дар цы, — тут звя за-

на яшчэ з уз роў нем пад рых тоў кі 

кад раў. Але гэ та ўжо не бу ду чы-

ня, а су час насць, мно гія ар га ні-

за цыі ўжо ма юць та кую тэх ні ку. 

І без гэ тай тэх ні кі ня ма ча го раз-

маў ляць аб па рад ку ў жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар цы», — 

упэў не ны Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар пры вёў у 

прык лад ай чын ную рас пра-

цоў ку — кам пакт ную стан цыю 

абез жа лез ван ня ма гут нас цю да 

240 ку ба мет раў ва ды ў су ткі. Са 

з'яў лен нем экс пе ры мен таль на га 

ўзо ру ў За слаўі ўжы ван не ва ды 

па вя лі чы ла ся ў два ра зы: лю-

дзі пе ра ста лі куп ляць бу тэль кі, 

а ста лі для пры га та ван ня ежы 

ка рыс тац ца чыс цют кай ва дой 

з-пад кра на.

«Ма лай цы, на ву чы лі ся ра біць 

усё. Мы зной дзем маг чы масць і 

пра фі нан са ваць не ка то рыя пра-

гра мы, але га лоў нае — па-ча-

ла ве чы ста віц ца да гэ тай тэх-

ні кі. Да ра гая тэх ні ка па тра буе 

маз гоў ад кад раў пры аб слу-

гоў ван ні», — звяр нуў ува гу кі-

раў нік Бе ла ру сі.

Дру гі ас пект «ка му нал кі» — 

ад наў ляль ныя кры ні цы энер гіі. 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, 

што яны зна хо дзяц ца лі та раль-

на пад на га мі: мяс цо выя ві ды 

па лі ва — торф, шчэп кі, апіл кі.

«А мы ез дзім і вы прош ва ем 

пры род ны газ і наф ту. Вось гэ та 

трэ ба вы ка рыс тоў ваць, і ў Ві-

цеб скай воб лас ці гэ та на ву чы лі-

ся ра біць. І гэ ты до свед трэ ба 

рас паў сюдж ваць на ўсю краі -

ну. Та му што драў ні ны, у тым 

лі ку та кой, якая гі не, у нас 

сён ня да стат ко ва. Ма лай цы, 

раз гар ну лі ся па пе ле тах», — 

ухва ліў ства рэн не ад мыс ло вых 

за во даў лі дар кра і ны.

У Бе ла ру сі ма са ва па ча лі 

вы раб ляць пе ле ты — по пыт у 

Еў ро пе на іх ве лі зар ны. Але ва 

ўмо вах кан ку рэн цыі ёсць ры зы-

ка збіць кошт і сыс ці ў мі нус па 

рэн та бель нас ці. Та му Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пра па на ваў рэа лі за-

цыю пра дук цыі ўзяць у ад ны ру-

кі — аб' яд наць прад прыем  ствы-

вы твор цы ў хол дынг.

ПА ДЗЕЛ СФЕР 
АД КАЗ НАС ЦІ

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: асноў-

ным кры тэ ры ем эфек тыў нас ці 

ра бо ты сіс тэ мы ЖКГ з'яў ля ец-

ца ацэн ка якас ці па слуг, якія 

аказ ва юц ца, спа жыў цом, звы-

чай ным ча ла ве кам. І па куль на 

ад рас га лі ны чу ваць кры ты ка, 

су па кой вац ца ра на.

Прэ зі дэн ту да во дзіц ца час та 

чуць, як на чаль ні кі ад мах ва юц-

ца ад кры ты кі. Са праў ды, ся род 

за яў ні каў су стра ка юц ца «пра-

фе сій ныя скарж ні кі», не вы клю-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Да 

та го ж ка лі ў лю дзей па важ на га 

ўзрос ту ёсць да рос лыя зда ро-

выя дзе ці, плот рай вы кан кам ім 

не бу дзе ра ман та ваць. А вось 

сіс тэ ма ацяп лен ня ці га за  забес-

пя чэн ня ў шмат ква тэр ных да-

мах — зо на ад каз-

нас ці ўлад.

«ПЕ РА ЖЫ ВЁМ. 
НЕ ТА КОЕ ПЕ РА ЖЫ ВА ЛI»

Пад час ра бо чай па езд кi ў По лацк Прэ зi дэнт вы ка заў ся 
не толь кi па пы тан нях ЖКГ, якiя бы лi асноў най тэ май вi зi ту, 

але i па iн шых ас пек тах жыц ця, што сён ня хва лю юць i цi ка вяць лю дзей

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Вуч ні Зя лё на бор скай шко лы Ба ры саў ска га ра ё на, якія на вед ва юць школь ны лет нік, ідуць на эк скур сію на эка ла гіч ную сцеж ку, што зна хо дзіц ца 
ад ра зу за га рад скім па сёл кам.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
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