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Еў ра пар ла мент пад тры маў рэ за лю цыю 
аб ства рэн ні агуль най еў ра пей скай ар міі

Як па ве дам ля юць ін фар ма генц твы, за да ку мент пра га-
ла са ва лі 283 еў ра дэ пу та ты пры 269 га ла сах су праць і 83 
тых, хто ўстры маў ся.

Акра мя та го, бы ло пад тры ма на ўзмац нен не цэнт ра лі-
за цыі Еў ра пей ска га са ю за і ства рэн не па са ды мі ніст ра 
фі нан саў ЕС. Аў та рам гэ тых іні цы я тыў стаў экс-прэм' ер 
Бель гіі і ад каз ны за пе ра га во ры аб вы ха дзе Вя лі ка бры-
та ніі з ЕС Гі Вер ха фстат. Як ён лі чыць, унут ры Еў ра са ю за 
не аб ход на ад да ваць пе ра ва гу ра шэн ню боль шас ці кра ін, 
не ча ка ю чы ўхва лен ня ўсіх чле наў ЕС па тым ці ін шым 
пы тан ні. Ад зна ча ец ца, што ўхва лен не Еў ра пар ла мен там 
гэ тых да ку мен таў мо жа азна чаць па ча так рэ фор мы ас но-
ва твор на га да га во ра ЕС.

Тым ча сам ві цэ-прэ зі дэнт Еў ра ка мі сіі Франс Ці мер манс 
за явіў, што змя нен не ас но ва твор ных да га во раў ЕС ця пер 
не з'яў ля ец ца пры яры тэ там.

Тэ ракт на поўд ні Па кі ста на: 74 ча ла ве кі за гі ну лі
Ма гут ны ўзрыў пра гры меў у Па кі ста не, за гі ну лі па мен-

шай ме ры 74 ча ла ве кі, звыш 150 па ра не ны, па ве дам ля юць 
ін фар ма цый ныя агенц твы.

Тэ ра рыст-смя рот нік учы ніў пад рыў у маў за леі су фій ска га 
фі ло са фа на поўд ні Па кі ста на. Ад каз насць за тэ ракт узя ла 
тэ ра рыс тыч ная ар га ні за цыя «Іс лам ская дзяр жа ва». Прэм'-
ер-мі ністр Па кі ста на На ваз Ша рыф на зваў уз рыў ата кай на 
пра грэ сіў ную бу ду чы ню кра і ны і па абя цаў пры няць да дат-
ко выя ме ры бяс пе кі.

Зяць ка ра ля Іс па ніі атры маў больш за 6 га доў 
па спра ве аб фі нан са вых ма хі на цы ях

Сяст ра ка ра ля Іс па ніі Фі лі па VІ ін фан та Крыс ці на пры-
зна на не ві на ва тай у фі нан са вым мах ляр стве па спра ве аб 

ма хі на цы ях, яе муж Інь я кі Урдан га рын асу джа ны на 6 га доў 
і тры ме ся цы ту рэм на га зня во лен ня. Ад па вед нае ра шэн не 
аб вяс ціў суд го ра да Паль ма-дэ-Ма ёр ка.

«Суд апраў даў Крыс ці ну дэ Бур бон у тых зла чын ствах, 
у якіх яе аб ві на вач ва лі», — га во рыц ца ў за яве су да. Пры 
гэ тым ін фан та па він на за пла ціць штраф у €265 ты сяч, па-
коль кі атрым лі ва ла фі нан са выя вы га ды ад пра ва па ру шэн-
няў, учы не ных яе му жам.

У сваю чар гу, зяць іс пан ска га ка ра ля Урдан га рын пры-
зна ны ві на ва тым у служ бо вым зло ўжы ван ні, мах ляр стве, 
вы ка ры стан ні су вя зяў, зла чын ствах су праць дзяр жаў най 
каз ны. Ён асу джа ны на 6 га доў і 3 ме ся цы ту рэм на га зня-
во лен ня.

Дзярж сак ра тар ЗША не змог знай сці сва бод ны 
ну мар у га тэ лях Бо на

Дзярж сак ра тар ЗША Рэкс 
Ты лер сан су тык нуў ся з праб-
ле май ад сут нас ці сва бод ных 
мес цаў у га тэ лях ня мец ка га 
Бо на, ку ды ён пры быў на на ра-
ду кі раў ні коў знеш не па лі тыч-
ных ве дам стваў кра ін-удзель-
ніц G20, у су вя зі з чым ён быў 
вы му ша ны спы ніц ца ў са на то рыі.

Па вод ле ін фар ма цыі агенц тва Blооmbеrg, усе ну ма ры ў 
га тэ лях го ра да ўжо бы лі за бра ні ра ва ны. Са на то рый, у якім 
у вы ні ку спы ніў ся дзярж сак ра тар, раз мя шча ец ца ў ня мец-
кай вёс цы, вя до май сва і мі га ра чы мі кры ні ца мі. Шлях ад яго 
мес ца зна хо джан ня да го ра да зай маў пры бліз на 30 хві лін. 
Та кі шлях прый шло ся пра ра біць ка ле гам Ты лер са на, якія 
за ха це лі з ім су стрэц ца, уклю ча ю чы кі раў ні ка МЗС Вя лі ка-
бры та ніі Бо ры са Джон са на і мі ніст ра за меж ных спраў Ра сіі 
Сяр гея Лаў ро ва.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Мі ну лы год за пом ніў ся ма-
гі ляў ча нам перш за ўсё ад-
крыц цём пас ля ма дэр ні за цыі 
мос ту це раз Днепр, маш таб-
най рэ кан струк цы яй транс-
парт най раз вяз кі ў ра ё не пе-
ра ся чэн ня ву лі цы Ча люс кін-
цаў і Пуш кін ска га пра спек та 
і бу даў ніц твам тут шы коў на га 
пад зем на га пе ра хо да. Акра-
мя гэ та га, за вяр шы ла ся рэ-
кан струк цыя га лоў най лаз ні 
Каст рыч ніц ка га ра ё на на Пуш кін скім пра спек це, ад-
крыў ся ка бі нет ам бу ла тор на га пры ёму гра ма дзян на 
ву лі цы Маў чан ска га, а ў ад ным з гу ста на се ле ных мік-
ра ра ё наў го ра да — Ка зі мі раў ка — за кла дзе ны дзі ця чы 
са док на 240 мес цаў. Гэ тыя і ін шыя пры ем ныя па дзеі 
ро бяць жыц цё га ра джан больш кам форт ным і цы ві-
лі за ва ным. Гэ ты год не бу дзе вы клю чэн нем, за пэў ніў 
мэр Ма гі лё ва Ула дзі мір ЦУ МА РАЎ.

«Звяз да» не ад на ра зо ва за кра на ла тэ му бу даў ніц тва ў 
Пад мі кол лі га рад ско га пар ку. Тут сыш лі ся ін та рэ сы вя лі кай 
коль кас ці ма гі ляў чан. План за бу до вы тэ ры то рыі аб мяр коў ваў-
ся не ад на ра зо ва, у тым лі ку з удзе лам гра мад скас ці. Ка рэк-
ці роў ка дэ та ляў бу дзе пра цяг вац ца. Але асноў ныя эта пы ўжо 
вы зна ча ны і па ча лі рэа лі зоў вац ца, па ве да міў мэр.

— Цэнт раль ная алея пар ка ўжо за кла дзе на і, як толь кі 
бу дзе спры яць на двор'е, пач нём бу даў ніц тва па рад най лес-
ві цы з кас ка дам фан та наў, — ад зна чыў ён. — Пла ны вя лі кія, 
гро шай на ўсё не хо піць. Та му бу дзем пры цяг ваць сі лы на шых 
прад пры ем стваў і ра біць су бот ні кі. 

Ад на ча со ва пла ну ец ца раз віц цё су праць лег ла га бо ку Дняп-
ра, тэ ры то рыі па між Пуш кін скім і Шмід таў скім мас та мі. Гэ та зо-
на бу дзе цал кам пры све ча на ак тыў ным ві дам спор ту. Ула дзі мір 
Цу ма раў іні цы юе ства рыць умо вы для гуль ні ў га рад кі і ха кей на 
тра ве. Блі жэй да Шмід таў ска га мос та пла ну ец ца бу даў ніц тва 
аква пар ку, по шу ка мі ін вес та ра для яко га ак тыў на зай ма ец ца 
гар вы кан кам. А на ўчаст ку па між Ля до вым па ла цам і ганд лё-
вым цэнт рам «Е-сі ці» ёсць за дум ка ства рыць роз на ўзроў не ва га 
ты пу жы лыя бу дын кі. Шу ка юць ін вес та раў і для ад наў лен ня 
раз ме шча на га ў гэ тай част цы го ра да пар ку ат рак цы ё наў, які, 
як вы ка заў ся мэр, ма раль на і фі зіч на са ста рэў.

Вя лі кія пе ра ме ны ча ка юць і лю бі мы ма гі ляў ча на мі Пя чэр-
скі ле са парк. Га ра джа не вель мі хва лю юц ца, што ў су вя зі з 
гэ тым бу дзе пра во дзіц ца вы сеч ка вя лі кай коль кас ці дрэў. У 
Ма гі лё ве на ват ство ра на іні цы я тыў ная гру па па вы ра та ван ні 
гэ та га пар ку. Але, як за пэў ніў Ула дзі мір Цу ма раў, раз мо ва 
ідзе толь кі пра са ні тар ную вы сеч ку, якая да ты чыц ца хво рых 
або па ва ле ных дрэў. 

На коль кі ак тыў на бу дуць рэа лі зоў вац ца гэ тыя і ін шыя пла-
ны, за ле жыць ад пра дук тыў най пра цы рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі і ўкла дзе ных у раз віц цё го ра да ін вес ты цый. «Мы ста вім 
пе рад са бой мэ ту пры цяг нуць 15 міль ё наў 800 ты сяч до ла раў 
ЗША пра мых за меж ных ін вес ты цый, — па ве да міў Ула дзі мір 
Цу ма раў. — Гэ та да зво ліць ства рыць но выя пра цоў ныя мес-
цы і па шы раць на яў ныя вы твор час ці. Сё ле та нам не аб ход на 
пра ца ўлад ка ваць 2125 ча ла век. Но выя пра цоў ныя мес цы ў 
бу ду чы ні прад ста віць і буй ны ап та вік аў та зап час так «Ша тэ-М 
Плюс», які мае на мер па бу да ваць у Ма гі лё ве сэр віс ны цэнтр 
па ра мон це аў та ма тыч ных ка ро бак пе ра дач усёй лі ней кі аў-
та ма бі ляў, якія вы пус ка юц ца ў Гер ма ніі».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by
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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  ��

Утульнасць залежыць 
ад эканомікі

Мэр Ма гі лё ва рас ка заў пра перс пек ты вы 
раз віц ця аб лас но га цэнт ра

Крок у 53 па зі цыі
Бе ла русь у рэй тын гу эка на міч ных сва бод 

па леп шы ла свае па зі цыі
Ад па вед ны ана ліз пра во дзіў ся аме ры кан скім фон дам 
«Спад чы на» — ін сты ту там Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, 
які зай ма ец ца шы ро кім спект рам да сле да ван няў між-
на род най па лі ты кі. Адзін з са мых вя до мых рэй тын гаў, 
які што год скла дае ўста но ва, — рэй тынг эка на міч ных 
сва бод. Ра ней на ша кра і на зай ма ла ў ім 157 мес ца, 
ця пер — 104-е.

Ра сія так са ма па ка за ла рост са 153-га да 114-га мес ца. 
Укра і на апус ці ла ся ў рэй тын гу на ча ты ры па зі цыі — са 162-га 
на 166-е. Ка зах стан з кра ін Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
зай мае са мае вы со кае 42-е мес ца. 

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. рustаvіt@zvіаzdа.bу

Жы хар ку Ра га чо ва Ва-
лян ці ну Чар ны шо ву 
вы зва лі лі ад вы пла ты 
збо ру на фі нан са ван-
не дзяр жаў ных вы дат-
каў не па срэд на ў ка бі-
не це, дзе вёў вы яз ны 
пры ём пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та Мак сім 
РЫ ЖАН КОЎ.

Жан чы на ў 2015 го дзе 
пра ца ва ла на роз ных ча-
со вых па са дах на за ме не ў 
дзі ця чым сад ку, але ў яе не 
ха пі ла 9 дзён да 183, якія, 
згод на з Дэ крэ там №3 «Аб 
па пя рэ джан ні са цы яль на га 
ўтры ман ства», трэ ба бы ло 
ад пра ца ваць, каб не пла-
ціць збор.

— У мя не зар пла та двор-
ні ка за раз 230 руб лёў. У му-
жа — 260. Мы вы плач ва ем 
спа жы вец кі крэ дыт, які бра-
лі на ра монт во да пра во да і 
ацяп лен ня. Я прый шла ў фі-
нан са вы ад дзел з усі мі да-
вед ка мі. Пры хо дзі лі да мя не 
лю дзі, вы ву ча лі жыл лё выя 
ўмо вы, пра ца ва лі ўваж лі ва. 
Але ж ра шэн не пры ма ла ся 
без мя не — мне да сла лі ліст 
па по шце — пра тое, што мне 
ад моў ле на.

Мак сім Ры жан коў ка мен-
туе рас каз для чы ноў ні каў 
ра ён на га ўзроў ню, якія зна-
хо дзяц ца тут жа, у ка бі не це, 
дзе ідзе пры ём гра ма дзян:

— Я ра зу мею лі та ру за ко-
на, але ж мяс цо вай ула дзе 
да дзе ны ўсе пра вы, каб да 
кож на га пы тан ня ста віц-
ца больш з ду шой. Ва ўлад 
ёсць пра ва вы зва ляць лю-
дзей ад гэ та га збо ру. Тым 
больш у та кім вы пад ку, ка-
лі ча ла ве ку не ха пі ла ўся го 
не каль кі дзён, з улі кам та го, 
што ён пра ца ваў на мо мант 
пры няц ця за ко на. Я не ма гу 
за цвяр джаць ра шэн не ва-
шай ка мі сіі, але для мя не гэ-
та пад ста ва, каб зра зу мець 
ста но ві шча ча ла ве ка. Нель га 
ска заць, што Ва лян ці на Ва-
сі леў на не да вы кон вае сваю 
са цы яль ную функ цыю пе рад 
дзяр жа вай. У мя не прось ба 
да ўлад ад но сіц ца больш 
гнут ка да лю дзей.

Ка лі Ва лян ці на Ва сі леў на 
вы хо дзіць з ка бі не та, на яе 
ва чах — слё зы ўдзяч нас ці.

— Я ноч не спа ла. У мя не 
гэ тыя ме ся цы бы ла дэ прэ сія. 
Мне да сла лі ліст — вы пла-
ціць 293 руб лі 30 ка пе ек. Я ж 
з 1998 го да пра цую. Я свой 
дзі ця чы са док вель мі люб лю. 
Ста ра юся там неш та ўпры-
гож ваць сва і мі ру ка мі. На-
ват та ды, ка лі не пра ца ва ла 
афі цый на, ту ды пры хо дзі ла, 
прос та бяс плат на.

А вось ра га чоў цу Аляк-
санд ру Аляк санд ра ві чу ін-
дуль ген цыю ад па да тку на 
ўтры ман ства не вы да лі. Мак-
сім Ры жан коў рас пыт ваў яго 
гіс то рыю і ўдак лад няў ака-
ліч нас ці ў спе цы я ліс таў рай-
вы кан ка ма.

— Я ў 2015 го дзе пра ца-
ваў кры ху больш за 2,5 ме ся-
ца, — рас каз вае жы хар Ра га-
чо ва. — Да гэ та га пра ца ваў 
у бу даў ні чай ар га ні за цыі, ад-
куль зволь ніў ся па за кан чэн-
ні кант рак та. По тым ра бо ту 
не мог знай сці. Мы жы лі са 
свай го ага ро да. Да па ма га лі 
сва я кі. Тры га ды та му я па чаў 
бу да ваць дом.

На мес нік стар шы ні Ра-
га чоў ска га рай вы кан ка ма 
Рус лан Смір ноў ка мен туе 
сі ту а цыю так:

— Мы дас ка на ла вы ву ча лі 
да ку мен ты і жыц цё выя аб-
ста ві ны за яў ні ка і не знай-
шлі пад стаў вы зва ліць яго ад 
вы пла ты збо ру за 2015 год. 
Як ён знай шоў маг чы масць 
бу да ваць дом і пры гэ тым 
не пра ца ваць? Зда ец ца, вы 

нам неш та не да га вор ва е це 
пра тое, што вы ра бі лі ў 2015 
го дзе.

Мак сім Ры жан коў слу хае 
абод ва ба кі і ка жа, што ў вы-
пад ку Аляк санд ра не па чуў ар-
гу мен та цыю, каб аспрэч ваць 
ра шэн не ра ён най ка мі сіі:

— Са праў ды, вы неш та не 
да га вор ва е це. Вы змаг лі са-
бе да зво ліць амаль год ні дзе 
не пра ца ваць. І ва ша жон ка 
так са ма. Зга дзіц ца на пра цу 
ў 3—4 та га час ныя міль ё ны 
вам зда ва ла ся не маг чы мым. 
Вам ха па ла збе ра жэн няў 
жыць і бу да ваць дом. Дзяр-
жа ва да па ма гае ча ла ве ку 
ў рэа лі за цыі яго імк нен няў. 
Але ж і лю дзі па він ны быць 
ад каз ны мі.

Да рэ чы, на пры ём у Ра-
га чоў скі рай вы кан кам прый-
шло 14 ча ла век, пры чым 
двое пры еха лі з су сед ня га, 
Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на. 
За дзве з па ло вай га дзі ны 
Мак сім Ры жан коў па гу та рыў 
з усі мі, пры чым па са мых 
роз ных пы тан нях:

— Вы яз ны пры ём па ка заў, 
што сён ня вель мі ак ту аль ныя 
тэ мы пра ца ўлад ка ван ня, вы-
ка нан ня Дэ крэ та №3, бы та во-
га ха рак та ру. Знач най кры ты кі 
на конт Дэ крэ та №3 не пра гу-
ча ла, за вы клю чэн нем ад на го 
ча ла ве ка, які ўво гу ле не за ха-
цеў раз маў ляць. Прос та прый-
шоў, ска заў, што дрэн на ўсё, і 
пай шоў. Сён ня ёсць ме ха нізм 
аба ро ны лю дзей, якія апы-
ну лі ся ў скла да най сі ту а цыі. 
Ёсць вы кан кам, ад па вед ныя 
ка мі сіі, але ж мно гія лю дзі ў іх 

не звяр та юц ца. Яны хо чуць, 
каб ча ла век з Мін ска ўсе іх 
пы тан ні ад ра зу ра шаў. Па чы-
на ем раз бі рац ца і вы свят ля-
ец ца, што мно га мож на бы ло 
вы ра шыць. Мно гія пы тан ні не 
вы ра ша юц ца та му, што лю дзі 
хіт ру юць. Утры ман ская па зі-
цыя ў не ка то рых за ста ец ца. 
Нам бы ха це ла ся, каб ра ён ная 
вер ты каль менш агля да ла ся 
на Мінск ці на Го мель. Усе ін-
стру мен ты вы ра шэн ня пы тан-
няў у іх ёсць. Але ж не заў сё ды 
яны га то выя іх пры мя ніць, бо 
хва лю юц ца, што пя рой дуць 
ней кую мя жу сва іх паў на моц-
тваў. У мяс цо вых улад заў-
сё ды за ста ец ца маг чы масць 
на пі саць у цэнтр сваё мер ка-
ван не па тым ці ін шым пы тан ні 
і вы зна чыць ней кія праб ле мы, 
якія па тра бу юць пэў най рэ гу-
лі роў кі. Ад гэ та га бу дуць вый-
гра ваць усе.

Пер шы на мес нік кі раў ні-
ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Мак сім Ры жан коў ад зна чыў, 
што агуль ная су ма збо ру па 
фі нан са ван ні дзярж рас хо даў 
у маш та бах бюд жэ ту бу дзе 
не вя лі кай.

— Га лоў ная ідэя Дэ крэ-
та №3 — сты му ля ваць лю-
дзей вы плач ваць па да ткі, 
па каз ваць свае пры быт кі. 
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та 
імк нец ца пра ехаць па рэ гі-
ё нах, па гля дзець сі ту а цыю 
са зва ро та мі гра ма дзян з 
ак цэн там на са мыя ак ту аль-
ныя пы тан ні, якія да ты чац ца 
рэа лі за цыі Дэ крэ та №3, ка-
му наль ных пла ця жоў, са цы-
яль на-эка на міч най па лі ты кі 
і інш. Лю дзі, якія пра цу юць 
і не па каз ва юць свае пры-
быт кі, не дар ма е ды. Яны 
ства ра юць пра дук цыю з да-
баў ле най вар тас цю, пры но-
сяць кра і не пэў ную ка рысць. 
Ін шае пы тан не, што яны не 
ўдзель ні ча юць у па крыц ці са-
цы яль ных вы дат каў. Дзяр жа-
ва дае кож на му са цы яль ныя 
га ран тыі, але част ку са цы-
яль най ад каз нас ці лю дзям 
трэ ба браць на ся бе, у тым 
лі ку шля хам сум лен най вы-
пла ты па дат каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу
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Вы ка рыс тоў ваць 
вір ту аль ныя маг чы мас ці
Пры мя няць іна ва цый ныя па ды хо ды пры пад піс цы пе-
ры я дыч ных вы дан няў за клі ка ла мі ністр ін фар ма цыі 
Лі лія АНА НІЧ. У Го ме лі яна ўзя ла ўдзел у па ся джэн ні 
аб лас ной ка ле гіі га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі.

Мі ністр ад зна чы ла тэн дэн цыю па дзен ня пад піс кі на дзяр-
жаў ную пе ры ё ды ку, якая мае агуль на су свет ны ха рак тар. 
«Пад піс ка не мо жа быць пры му со вай, але яе мож на ак ты-
ві за ваць і пра во дзіць з да па мо гай ін тэр нэ ту, апла ты праз 
ЕРІП», — за ўва жы ла Лі лія Ана ніч.

У пасяджэнні калегіі прыняў удзел першы намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта Максім Рыжанкоў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by


