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Лі да ры G20 аб мяр ку юць у Оса цы пы тан ні 
ганд лю і эка ло гіі

Асноў ны мі тэ ма мі ма ю ча га ад быц ца са мі ту «двац цат кі», 

які прой дзе з 28 да 29 чэр ве ня ў Оса цы, па він ны стаць сі ту а -

цыя ў гла баль най эка но мі цы і ганд лі, а так са ма пы тан ні, 

звя за ныя з эка ло гі яй. Пра гэ та па ве да мі лі ў МЗС Япо ніі. 

На са мі це так са ма пла ну ец ца за кра нуць тэ му ства рэн ня 

між на род най сіс тэ мы для па дат ка аб кла дан ня ліч ба вых 

кар па ра цый. Ся род эка ла гіч ных праб лем ўва га бу дзе ад-

да дзе на ў тым лі ку праб ле мам плас ты ка ва га смец ця ў 

акі я не. Дач ка прэ зі дэн та ЗША Іван ка Трамп за про ша на ў 

якас ці спе цы яль на га гос ця на ме ра пры ем ства, пры све ча-

нае па шы рэн ню ро лі жан чын у гра мад стве, якое прой дзе 

ў рам ках G20. Ся род тэм, якія на ім пла ну ец ца аб мер ка-

ваць, — пра соў ван не аду ка цыі ся род жан чын і ар га ні за цыя 

но вых ра бо чых мес цаў для іх.

Ва шынг тон прад ста віў план 
па ўрэ гу ля ван ні на Бліз кім Ус хо дзе

Іні цы я ты ва, якую на фо ру ме ў Ма на ме прад ста віў па-

моч нік прэ зі дэн та ЗША, а па су мя шчаль ніц тве яго зяць — 

Джа рэд Куш нер, пра ду гледж вае буй ныя ін вес ты цыі ў Па-

лес ці ну і су сед нія кра і ны, га вор ка ідзе пра 50 млрд до-

ла раў, па ве да міў Euronews. Пра па но вы кош там 50 млрд 

до ла раў, з якіх больш за па ло ву пра па ну ец ца на пра ця гу 

10 га доў вы дзе ліць Па лес ці не для рэа лі за цыі пра ек таў па 

раз віц ці інф ра струк ту ры і пра мыс ло вас ці, па лес цін скія лі-

да ры ад хі лі лі. Па іх сло вах, «здзел ка ста год дзя» па дзя ляе 

пы тан ні ме жаў і ста ту су Ус ход ня га Іе ру са лі ма, што для іх 

так са ма не пры маль на. Тым ча сам па пры зы ве па лес цін скіх 

гру по вак пра цяг ва юц ца пра тэс ты, у пры ват нас ці, у Хеў ро-

не ма ні фе стан ты па лі лі фа та гра фіі Трам па. Удзель ні кі аб ві-

на вач ва юць ЗША не толь кі ў пра із ра іль скай прад узя тас ці, 

але і ў спро бе под ку пу па лес цін цаў, з да па мо гай гро шай 

пры му ша ю чы тых ад мо віц ца ад на ма ган няў па ства рэн ні 

не за леж най дзяр жа вы.

Ана маль ная спя ко та аха пі ла Еў ро пу
Рэ корд на спя кот нае на двор'е ча ка ец ца ў еў ра пей скіх 

кра і нах на гэ тым тыд ні. Па пра гно зах ме тэа ро ла гаў, тэм-

пе ра ту ра па вет ра мо жа да сяг нуць 40 гра ду саў у боль шас ці 

кра ін За ход няй Еў ро пы — ад Іс па ніі да Швей ца рыі. З па ня-

дзел ка моц ная спя ко та ўста ля ва ла ся на боль шай част цы 

тэ ры то рыі Фран цыі і Іта ліі. Спе цы я ліс ты звяз ва юць па год-

ную ана ма лію з па ры ва-

мі вет ру, якія ру ха юц ца 

ў бок Еў ро пы з Са ха ры. 

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма-

ну эль Мак рон за клі каў 

удзя ляць асаб лі вую 

ўва гу хво рым лю дзям, 

ця жар ным жан чы нам, 

дзе цям і па жы лым лю дзям, для якіх ана маль ная спя ко та 

мо жа стаць асаб лі ва цяж кім вы пра ба ван нем. Спя ко та ад 

37 да 40 гра ду саў уста ля ва ла ся ў паў ноч най і цэнт раль-

най част цы Іта ліі, у тым лі ку ў Ры ме, Фла рэн цыі, Мі ла не і 

Ту ры не. У ся мі італь ян скіх га ра дах ча ка юц ца рэ корд ныя 

тэм пе ра ту ры для чэр ве ня. Ня мец кія ме тэа ро ла гі па пя-

рэдж ва юць аб рэ корд най спя ко це ў Франк фур це. Спя ко та 

ча ка ец ца на ват у не ка то рых скан ды наў скіх кра і нах, дзе 

лет нія тэм пе ра ту ры звы чай на вель мі ўме ра ныя: на поўд ні 

Да ніі і Шве цыі тэм пе ра ту ра на гэ тым тыд ні мо жа да сяг нуць 

30 гра ду саў. Экс пер ты па пя рэдж ва юць, што ана маль ная 

спя ко та бу дзе ахоп лі ваць еў ра пей скія кра і ны ўсё час цей, 

на ват ня гле дзя чы на на ма ган ні па ба раць бе з гла баль ным 

па цяп лен нем. Па пя рэд ні доў гі пе ры яд ана маль най спя ко ты 

ў Еў ро пе быў за фік са ва ны ў 2003 го дзе: та ды ад хва роб, 

вы клі ка ных вы со кай тэм пе ра ту рай па вет ра, па мер ла ка ля 

20 ты сяч ча ла век.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ПЫ ТАН НІ ВЫ РА ША ЮЦ ЦА 
Ў МЕ ЖАХ ЗА КА НА ДАЎ СТВА

На ват ка лі гэ та не ка му 
не па да ба ец ца

На пры ём гра ма дзян, які пра вёў стар шы ня Мі набл-

вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА ў Мя дзе ле, за пі са-

лі ся ча ты ры ча ла ве кі. Але жан чы на, якую ці ка ві ла 

пы тан не збо ру ма ла ка ад яе ка ро вы, не з'я ві ла ся. 

Та му кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на вы слу хаў за-

яў ні каў лі та раль на за паў га дзі ны. Пры гэ тым ён 

ад зна чыў, што мяс цо выя ўла ды доб ра пра цу юць 

са зва ро та мі гра ма дзян і вы ра ша юць пы тан ні, што 

да ты чац ца іх кам пе тэн цыі.

Ві таль Мін чук звярнуўся з пы тан нямі во да за бес пя-

чэн ня і бу даў ніц тва лі ніі су вя зі. «Пом па не спраў ля ец ца 

з па да чай ва ды ў да мы, — па скар дзіў ся за яў нік, — час та 

зда ра юц ца пе ра боі. Гэ тая праб ле ма хва люе ўсіх жы ха-

роў ву лі цы Хал ма гор скай».

На мес нік стар шы ні Мя дзель ска га рай вы кан ка ма 

Жан на АПА НО ВІЧ кан ста та ва ла, што ў ра ё не доб ра ве-

да юць пра гэ тую сі ту а цыю, тры ма юць яе на кант ро лі. І ў 

прын цы пе яно ўжо вы ра ша ец ца: лі та раль на ў на ступ ныя 

два ме ся цы пач нец ца пра клад ка но вых ка му ні ка цый і іх 

за каль цоў ка. Бу дзе па бу да ва ны на зі раль ны пункт, і 120 

аба не нтаў да лу чаць да се так во да за бес пя чэн ня, па бу-

да ва ных ле тась. Што да ты чыц ца дру го га пы тан ня, то ў 

на ступ ным го дзе пла ну ец ца пра вес ці но вую оп та ва ла-

кон ную лі нію па дзярж пра гра ме, за пэў ні лі прад стаў ні кі 

ра ён на га вуз ла элект ра су вя зі.

— Гля дзі це толь кі, каб сет кі вы тры ма лі, та му што тут 

ёсць праб ле мы, — па пя рэ дзіў гу бер на тар.

Час лаў Ада мо віч з вёс кі Вы га ла ві чы па скар дзіў ся, што 

ра ён ныя элект рыч ныя сет кі не вы да юць тэх ніч ныя ўмо вы, 

каб па вя лі чыць па да чу ў дом элект ра энер гіі, не аб ход най 

для па да грэ ву ва ды і ацяп лен ня, — маў ляў, не да зва ля юць 

на яў ныя ма гут нас ці. Але муж чы ну та кі ад каз здзіў ляе: у 

вёс цы за кры лі ся дзі ця чы сад, фель чар ска-аку шэр скі пункт, 

пош та, клуб, якія больш не спа жы ва юць элект ра энер гію.

— Ка лі вам ве рыць, што сет кі не вы трым лі ва юць на-

груз кі, то не аб ход на пры маць ра шэн не аб іх за ме не або 

ма дэр ні за цыі, — звяр нуў ся да прад стаў ні коў элект ра се-

так Ана толь Іса чан ка. — Мы па він ны рас ка заць лю дзям 

пра дак лад ны план дзе ян няў.

Яні на Іва наў на, Люд мі ла Ула дзі мі ра ўна і Па вел Ула дзі-

сла ва віч Гі ры ны пра жы ва юць у вёс цы Уну кі ра зам у ад ным 

до ме. Яны ха дай ні ча лі пе рад гу бер на та рам, каб за кры лі 

пра езд праз іх двор. Па між дзвю ма гас па дар чы мі па бу до-

ва мі пра хо дзіць да ро га шы ры нёй 2,8 мет ра. Яна ста іць на 

ба лан се мяс цо вай бу даў ні ча-да рож най ар га ні за цыі. Але Гі-

ры ны сцвяр джа юць, што гэ ты пра езд на ле жыць ім. Прос та 

пры рэ гіст ра цыі ў 2009 го дзе бы ла да пу шча на па мыл ка.

— Вы па гля дзі це, да якой ка тэ го рыі гэ ты ўчас так зям лі 

ад но сіц ца. І ка лі пер ша па чат ко ва ён ішоў як не па дзель-

ны, то трэ ба пры няць ра шэн не, вяр нуць зям лю лю дзям і 

ўза ко ніць яе. Ка лі гэ та бы лі зем лі агуль на га ка ры стан ня, 

то вы стаў ляй це на аў кцы ён, ня хай вы куп ля юць. Гэ та бу-

дзе за кон на. Пра пра цуй це два гэ тыя ва ры ян ты, — даў 

Ана толь Іса чан ка да ру чэн не спе цы я ліс там.

— Як па каз вае прак ты ка, усе зя мель ныя пы тан ні скла-

да ныя, не ад на знач ныя і цяг нуц ца на пра ця гу 10—20 га-

доў. Ка лісь ці лю дзі з ней кіх пры чын свое ча со ва не афор-

мі лі або ня пра віль на афор мі лі зям лю. Сён ня да во дзіц ца 

зноў звяр тац ца да гэ тай тэ мы. І мы вы ра ша ем праб ле мы 

ў ме жах дзе ю ча га за ка на даў ства, па да ба ец ца гэ та гра ма-

дзя нам ці не, — пад крэс ліў на пры кан цы гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Што бу дзе зроб ле на для таго, каб 

По лац кі ра ён і На ва по лацк атры ма лі 

па ско ра нае раз віц цё? Гэ тае пы тан не 

аказалася ў цэнт ры ўва гі аб лас ной 

вы ка наў чай ула ды. На Ві цеб шчы-

не па пры кла дзе Ар шан ска га ра ё на 

пра вя дуць пе ра за груз ку, і тое са мае, 

на га да ем, згод на з да ру чэн нем кі раў-

ні ка дзяр жа вы, трэ ба бу дзе зра біць у 

ін шых га ра дах і ра ё нах Бе ла ру сі, дзе 

пра жы вае больш за 80 ты сяч ча ла-

век. Ад па вед ныя пра гра мы рас пра-

цоў ва юц ца з раз лі кам на рэа лі за цыю 

ў 2019—2020 га дах.

Зра зу ме ла, што за такі ка рот кі час знач-

ных змен не ажыц ця віць. Та му, як пад крэс-

ліў на па ся джэн ні Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма кіраўнік рэгіёна Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

трэ ба «на ма цаць пульс» праб лем, каб вы-

пра ца ваць пра віль ную стра тэ гію раз віц ця і 

па чаць рэа лі за цыю маш таб ных рэ форм з 

са ма га важ на га.

Га лоў ная мэ та — зра біць умо вы жыц ця 

пры ваб ны мі для ту тэй шых і вы пуск ні коў 

ВНУ, якія пры едуць у рэ гі ён па раз мер ка-

ван ні. Кам форт нае ася род дзе для жыц ця 

і рост даб ра бы ту — вось ча го па він на да-

бі вац ца мяс цо вая ўла да.

Не ка то рыя рэ чы за пла на ваць пра сцей, 

бо ма дэль ужо рэа лі зу ец ца на Ар шан шчы-

не і, каб вы ву чыць каш тоў ны во пыт, да лё-

ка ехаць не трэ ба.

Ці ка ва бу дзе са чыць за хо дам пе ра за-

груз кі на По лач чы не і ў На ва по лац ку, бо 

цэнтр рэ гі ё на По лацк — ка лыс ка га ра доў 

бе ла рус кіх, а наф та град — адзін з са мых 

ма ла дых га ра доў кра і ны.

Мі ка лай ШАЎ ЧУК, стар шы ня По лац-

ка га рай вы кан ка ма, лі чыць, што пры я-

ры тэт ныя кі рун кі раз віц ця эка но мі кі — 

у ма дэр ні за цыі і больш эфек тыў ным вы ка-

ры стан ні пра мыс ло ва га, аграр на га і ту-

рыс тыч на га па тэн цы я лу. Так са ма стаў ка 

ро біц ца на па ве лі чэн не экс пар ту пра дук цыі 

і ак ты ві за цыю прад пры маль ніц кай іні цы я-

 ты вы. Між ін шым, ка ля па ло вы па ступ -

лен няў у бюд жэт — ад суб' ек таў ма ло га і 

ся рэд ня га прад пры маль ніц тва.

У са цы яль най сфе ры ся род ін ша га пла-

ну ец ца ад крыц цё між ра ён на га цэнт ра са-

су дзіс тай не ўра ло гіі.

Вя лі кі па тэн цы ял у сфе ры ту рыз му. 

У ра ё не значная коль касць аб' ек таў гіс то ры-

ка-куль тур най каш тоў нас ці. У Дзяр жаў ным 

спі се каш тоў нас цяў су свет на га зна чэн ня — 

Са фій скі са бор і Спа са-Пра аб ра жэн ская

царк ва. У ра ё не во сем гас ці ніц, звыш трыц-

цаці аг ра ся дзіб, дванадцаць до мі каў па ляў-

ні чых і ры ба ло ваў. І ўсё больш ах вот ных 

за раб ляць на пры ёме гас цей і аказ ваць ад-

па вед ныя па слу гі зем ля кам.

У комп лекс ным пла не ка ля 250 ме ра-

пры ем стваў, 17 раз дзе лаў. У рам ках вы-

ка нан ня бу дзе рэа лі за ва на 90 клю ча вых 

ін вес ты цый ных пра ек таў у 13 сфе рах.

Ка неш не, у пер шую чар гу жы ха роў 

ра ё на ці ка віць па ве лі чэн не да хо даў. Ка-

лі ле тась на мі наль ная на лі ча ная ся рэд ня-

ме сяч ная зар пла та скла да ла 828,8 руб ля, 

па вы ні ках 2020 го да яна за пла на ва на на 

ўзроў ні 1050 руб лёў.

Трэ ба мно гае зра біць, каб па мян шаў ся 

ўзро вень да та цый. Сён ня па По лач чы не 

іх ка ля 15 %.

Дзміт рый ДЗЯ МІ ДАЎ, стар шы ня 

На ва по лац ка га гар вы кан ка ма, кан ста-

та ваў, што ў комп лекс ным пла не па ско ра-

на га раз віц ця 16 раз дзе лаў. Уся го за пла-

на ва на рэа лі за ваць ка ля 150 ме ра пры ем-

стваў. Тое, што ў го ра дзе з на сель ніц твам 

ка ля 107 ты сяч ча ла век трэ ба па вя ліч ваць 

коль касць вы твор час цяў па-за га лі ной 

пе ра пра цоў кі наф ты, ра зу ме юць. Та му кі-

раў ніц тва за ці каў ле на ў ства рэн ні но вых 

прад пры ем стваў і пра цоў ных мес цаў, па-

ве лі чэн ні аб' ёмаў вы твор час ці на іс ну ю чых 

прад пры ем ствах ін шых га лін.

Што да пе ра пра цоў кі «чор на га зо ла-

та», дык удзель ная ва га ААТ «Наф тан» у 

аб' ёмах пра мыс ло вай вы твор час ці го ра-

да — 97 %.

Між ін шым, ство ра ны наф та хі міч ны 

клас тар (удзель ні кі: «Наф тан», По лац кі 

дзярж уні вер сі тэт і гар вы кан кам), вель мі 

пры ваб ны для ін вес та раў. Ін ша зем ныя 

біз нес ме ны ах вот на ўклад ва юць гро шы ў 

вель мі вы гад ную вы твор часць наф та хі міч-

най пра дук цыі.

Кі раў нік гар вы кан ка ма ак цэн та ваў важ-

насць рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў у са цы-

яль най сфе ры. У пры ват нас ці, пла ну юц ца 

ад крыц цё цэнт ра алер га ло гіі пры дзі ця чай 

па лі клі ні цы, ства рэн не між ра ён на га цэнт ра 

рэнт ге нэн да вас ку ляр най хі рур гіі.

На ба зе па ла ца дзя цей і мо ла дзі пла ну-

ец ца ства рэн не дзі ця ча га тэх на пар ка.

Да лей ша му раз віц цю го ра да бу дзе спры-

яць бу даў ніц тва но ва га мас та праз За ход-

нюю Дзві ну па між На ва по лац кам і По лац-

кам. Вя лі кая на груз ка на адзі ны іс ну ю чы 

мост пры во дзіць да не аб ход нас ці што год 

ра ман та ваць да рож нае па лат но.

У ма ла дым го ра дзе ста іць праб ле ма 

не да хо пу трам вай ных лі ній. Па куль што іх 

пра цяг ласць 10 кіламетраў, у тым лі ку тры 

па ўскра і не го ра да і па ста рых мік ра ра ё нах. 

Ас тат нія сем ідуць уз доўж ляс но га ма сі ву 

так зва най пра мыс ло вай зо ны — да за во-

да «Па лі мір». Пры гэ тым боль шая част ка 

лю дзей пра ца здоль на га ўзрос ту жы ве ў 

спаль ных мік ра ра ё нах, дзе ня ма трам ва яў. 

Да рэ чы, раз віц цё элект рыч на га транс пар ту 

бу дзе доб рым унёс кам і для па ляп шэн ня 

эка ла гіч най сі ту а цыі ў го ра дзе.

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

за па тра ба ваў ад кі раў ні коў мяс цо вай ула-

ды яшчэ раз пра ана лі за ваць пла ны, каб не 

ажыц цяў ляць за ду ма нае дзе ля спра ва зда-

чы, а рэ аль на па ско рыць раз віц цё тэ ры-

то рый. Вель мі важ на пры гэ тым уліч ваць 

па трэ бы на сель ніц тва, вы ву ча ю чы іх пад час 

апы тан няў і су стрэч з людзь мі. Ту тэй шыя, 

без умоў на, ве да юць, ча го не ха пае ў на се-

ле ных пунк тах, якія праб ле мы па тра бу юць 

пер ша чар го ва га вы ра шэн ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пе ра за груз ка — 
шанц для глы бін кі

АР МІЯ ЗА МЕСТ 
«АД ПРА ЦОЎ КІ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Га лоў нае «ноу-хау» — тое, 

што ад тэр мі ноў ка да ец ца адзін 

раз. Праб ле ма ўзні кае толь кі ў 

тых, хто збі ра ец ца пра цяг ваць на 

дру гой сту пе ні сваю аду ка цыю ці ў 

ма гіст ра ту ры і да лей, а так са ма ў 

тых, хто атры маў пер шую вы шэй-

шую аду ка цыю і збі ра ец ца атры-

маць дру гую. Я аб са лют на не ба чу 

тут праб ле мы», — да даў стар шы-

ня Па ста ян най ка мі сіі па аду ка-

цыі, куль ту ры і на ву цы Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ігар МАР ЗА ЛЮК.

У за ко на пра ек це пра па на ва на 

так са ма вы зва ляць «кант ракт ні-

каў», што пра слу жы лі не менш за 

тэр мін аба вяз ко вай ад пра цоў кі, ад 

вяр тан ня ў бюд жэт срод каў, вы-

дат ка ва ных на іх пад рых тоў ку.

Кар' е ра пад час «дэ крэ ту»
Дэ пу та ты ў пер шым чы тан-

ні раз гле дзе лі змя нен ні за ко наў 

па пы тан нях пра цоў ных ад но сін. 

Як па ве да міў на мес нік стар шы-

ні Па ста ян най ка мі сіі па пра цы і 

са цы яль ных пы тан нях Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Ві таль ШЫ ЛАЎ, па боль-

шай част цы па шы ра юц ца са цы-

яль на-пра цоў ныя пра вы ра бот ні-

каў, пра ду гле джа на ўня сен не ка ля 

260 змя нен няў і да паў нен няў амаль 

у 170 ар ты ку лаў Пра цоў на га ко дэк са.

«Да ец ца маг чы масць пра ца-

ваць поў ны дзень ці поў ную зме-

ну ў вод пус ку; ска са ва на ніж няя 

мя жа ўзрос ту дзі ця ці — тры га ды. 

Ма ла дыя ма мы мо гуць вый сці з 

«дэ крэ ту» на ра бо ту з пра цы — 

да гэ туль та ко га пра ва не бы ло 

за ма ца ва на», — пры вёў пры кла-

ды на вел дэ пу тат.

Па яго ін фар ма цыі, пры па-

дзен ні аб' ёмаў вы твор час ці ра бо-

та даў цы, згод на з за ко на пра ек-

там, мо гуць ча со ва пе ра во дзіць 

ра бот ні каў на ін шую ра бо ту аль бо 

да ін ша га най маль ні ка з за ха ван-

нем пра цоў ных ад но сін.

Но вая гла ва ко дэк са рэ гу люе 

ўза е ма ад но сі ны най маль ні ка і ра-

бот ні ка, які дзей ні чае на ад лег-

лас ці, — дыс тан цый ную ра бо ту. 

З ад на го бо ку, най маль ні ку не да-

вя дзец ца ар га ні зоў ваць ра бо чае 

мес ца, з дру го га — ра бот нік мо жа 

вы кон ваць за да чы там, дзе яму 

зруч на, і мець усе га ран тыі.

Ві таль Шы лаў ад зна чыў, што 

з ра бот ні кам, які не да пус кае па-

ру шэн няў дыс цып лі ны, кант ракт 

бу дзе пра цяг вац ца на мак сі маль-

ны тэр мін, на ступ ны кант ракт — 

за клю чац ца мі ні мум на тры га ды. 

На мен шы тэр мін па трэб на пісь-

мо вая зго да ра бот ні ка.

Уся го на па ся джэн ні шос тай се-

сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду шос та га склі кан ня 

раз гле джа на 13 за ко на пра ек таў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у су вя зі са смер цю 
Ні ны Мі ка ла еў ны МА ЗАЙ, чле на Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь чац вёр-
та га склі кан ня, і вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні яе 
род ным і бліз кім.


