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Су свет ныя бір жы сы хо дзяць у пі ке
Но вае зні жэн не бір жа вых ін-

дэк саў: фон да выя рын кі дзяр жаў 

Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на, 

у пры ват нас ці, Япо ніі і Паўд нё вай 

Ка рэі, пра цяг ну лі па дзен не. Гэ та 

ад бы ло ся праз не каль кі га дзін 

пас ля сы хо ду ў рэз кае пі ке па-

каз чы каў на ганд лё вых пля цоў-

ках ЗША. Па ве дам ля ец ца, што 

мац ней за ўсё стра ці лі ў кош це кар па ра цыі, якія вы раб ля юць 

га джэ ты і ін шую элект ро ні ку. Ін дэк сы Уол-стрыт лі ха ма ні ла, яны 

пра еха лі ся на «аме ры кан скіх гор ках» уніз, чым звя лі на ні што 

моц ны рост, які ад бы ваў ся дзень та му. Спе цы я ліс ты ка жуць, 

што гэ тая тэн дэн цыя пра цяг нец ца, па куль бу дзе што дня па вя ліч-

вац ца коль касць за ра жа ных ка ра на ві ру сам. Услед за азі яц кі мі 

ганд лё вы мі пля цоў ка мі з па дзен ня па ча ла свой дзень і Па рыж-

ская бір жа. Авось на бір жах Кі тая — па коль кі эпі дэ мі я ла гіч ная 

сі ту а цыя ў кра і не, мяр ку ю чы па ўсім, па ляп ша ец ца — па нуе 

стры ма ны ап ты мізм.

ЕС за клі кае Тур цыю ад мо віц ца ад шан та жу
Коль касць міг ран таў, якія спра бу юць пе ра сек чы мя жу па між 

Тур цы яй і Грэ цы яй, і зна чыць, тра піць у ЕС, на дум ку афі цый ных 

Афін, скла дае 32 ты ся чы ча ла век. Афі цый ная Ан ка ра на зы ва ла 

ліч бу, у ча ты ры ра зы боль шую. Еў ра са юз на стой вае, што Тур-

цыя аба вя за на вы кон ваць пунк ты па гад нен ня ча ты рох га до вай 

даў ні ны, ка лі ў аб мен на за кры тыя ме жы кра і на атры ма ла не 

менш за 6 міль яр даў еў ра суб вен цый для да па мо гі бе жан цам. 

Ан ка ра аб вяс ці ла, што ад мо ві ла ся ад сва іх аба вя за цель стваў 

у су вя зі з эс ка ла цы яй кан флік ту ў Ід лі бе з-за па зі цыі, за ня тай 

па гэ тым пытанні ЕС. На тэр мі но ва склі ка ным дня мі па ся джэн ні 

кі раў ні коў МЗС кра ін — чле наў ЕС Бру сель «ка тэ га рыч на ад хі-

ліў спро бы вы ка ры стан ня міг ра цый на га ціс ку для да сяг нен ня 

па лі тыч ных мэ т». У ад каз на гэ та Ан ка ра аб ві на ва ці ла кі раў-

ніц тва Еў ра са ю за ў тым, што но вы транш фі нан са вай да па мо гі 

да Тур цыі не дай шоў.

Аме ры кан скі акра бат прай шоў па ка на це 
над кра тэ рам вул ка на

Нік Ва лен да прай шоў па ка на це, на цяг ну тым над кра тэ рам 

дзе ю ча га вул ка на Ма сая ў Ні ка ра гуа. «Шпа цыр» 41-га до ва га 

смель ча ка над рас па ле най маг май транс ля ваў ся ў пра мым 

эфі ры па ад ным з ка на лаў. Увесь шлях даў жы нёй 550 мет раў 

за няў у Ва лен ды 31 хві лі ну. Апош нія не каль кі мет раў акра бат 

на ра дас цях пра бег, зняў шы пры гэ тым мас ку, якая аба ра няе 

ад вы па рэ нняў. Пас ля ры зы коў на га тру ку аме ры ка нец ска-

заў, што больш не бяс печ на га пра хо джан ня ў яго жыц ці яшчэ 

не бы ло.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Бяс пе ка 
дзя цей — 
найперш

Ула дзі мір Краў цоў пра вёў 
пры ём гра ма дзян у Смар го ні

Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

зра біў ак цэнт на пы тан нях, якія да ты чы-

ліся пад во зу дзя-

цей у вяс ко выя 

шко лы, рэ ар га-

ні за цыі ўста ноў 

аду ка цыі, а так-

са ма ра мон ту 

і ста ну мяс цо вых 

да рог.

Жы хар вёс кі На-

ва сёл кі, баць ка пя ця рых дзя цей, за не па кое-

ны сі ту а цы яй з пад во зам дзя цей у шко лы. 

Ён па ве да міў, што да ро гі, па якіх кур сі руе 

школь ны аў то бус, не ў на леж ным ста не, іх 

не аб ход на пад сы паць, а або чы ны скош ваць. 

Але доб ра ўпа рад ка ван нем зай ма юц ца толь кі 

пас ля зва ро ту ў мяс цо выя ор га ны ўла ды — 

ра ён ны і сель скія Са ве ты. І сам транс парт 

для пад во зу па кі дае жа даць леп ша га, лі чыць 

шмат дзет ны баць ка.

Як рас тлу ма чыў на чаль нік упраў лен ня 

аду ка цыі Смар гон ска га ра ё на Ігар ШЧАС-

НЫ, уся го ў ра ё не ў пад во зе дзя цей за дзей-

ні ча ны 11 аў то бу саў. Ча ты ры з іх экс плу а-

ту юц ца больш за 10 га доў. Ле тась на бы лі 

два транс парт ныя срод кі. Ула дзі мір Краў цоў 

даў да ру чэн не па леп шыць сі ту а цыю з транс-

пар там і на быць сё ле та но вы аў то бус на 

марш ру це праз вёс ку На ва сёл кі, а так са ма 

да сле да ваць усе да ро гі марш ру ту і пры вес-

ці іх у па ра дак. Пы тан ні бяс пе кі дзя цей па-

він ны быць на пер шым мес цы і вы ра шац ца 

не ад клад на, пад крэс ліў кі раў нік аб лас ной 

вер ты ка лі ўла ды.

Жан чы ны, якія жы вуць на ву лі цы Са вец-

кай, 15, у Смар го ні звяр ну лі ся да кі раў ні ка 

рэ гі ё на з прось бай вы ра шыць пы тан не па 

га ра чым во да за бес пя чэн ні. Дом, у якім жы-

вуць за яў ні цы, па бу да ва ны больш за 40 га-

доў та му, але без праведзенай га ра чай ва-

ды. Пас ля шмат лі кіх зва ро таў у ква тэ рах 

па ста ві лі га за выя ка лон кі. Жан чы ны про сяць 

пад клю чыць дом да цэнт раль на га га ра ча га 

во да за бес пя чэн ня, якое ёсць у су сед ніх но-

вых да мах.

Як па ве да міў ды рэк тар мяс цо вай ЖКГ 

Мі ха іл НАЙ ДЗІЧ, гэ ты дом — апош ні пункт у 

цеп ла сет цы, та му ёсць праб ле мы з па да грэ-

вам ва ды. Каб за бяс пе чыць не аб ход ную па-

да чу цяп ла, трэ ба за мя ніць цеп ла сет кі аль бо 

пад час ра мон ту пе ра вес ці дом на элект ра-

ацяп лен не. Та ды жы ха ры па він ны ад мо віц ца 

ад га зу і поў нас цю пе рай сці на элект рыч ную 

энер гію. Тэх ніч на гэ та маг чы ма, але па цяг не 

за са бой па ве лі чэн не апла ты на ват з улі кам 

іль гот на га та ры фу. Ці бу дзе гэ та жы ха рам па 

сі лах, ка лі уліч ваць, што тут пра жы ва юць у 

асноў ным лю дзі пен сій на га ўзрос ту? Та му 

пы тан не на пра ця гу ме ся ца бу дзе вы ву чац-

ца, каб зра біць кан крэт ны вы бар з улі кам 

тэх ніч ных маг чы мас цяў і па жа дан няў жы-

ха роў.

З пэў най не да рэ чнас цю ў но вых ква тэ-

рах су тык ну лі ся жы ха ры рай цэнт ра па ву-

лі цы Па гра ніч ні каў, 17. Ло джыі у не ка то рых 

ква тэ рах пра ця ка юць, хоць дом зда дзе ны 

ле тась і зна хо дзіц ца на га ран тый ным аб слу-

гоў ван ні. Па сло вах жы ха роў, спе цы я ліс ты 

бу даў ні чай ар га ні за цыі па ра і лі ім за шкліць 

ло джыі, што яны і зра бі лі. Але праб ле ма 

не знік ла — сто лі па-ра ней ша му ця куць. 

На чар го вы ліст з бу даў ні чай ар га ні за цыі 

прый шоў ад каз, маў ляў, трэ ба лепш пра-

вет ры ваць. Пры гэ тым кам па нія не мо жа 

вы зна чыць пры чы ну за ця кан ня, ня гле дзя-

чы на тое што яе спе цы я ліс ты не па срэд на 

зай ма лі ся пра ек ці роў кай до ма. Жы ха ры 

спа дзя юц ца, што зва рот да гу бер на та ра 

да па мо жа вы ра шыць праб ле му. Пад час 

пры ёму быў зроб ле ны зва нок кі раў ні ку бу-

даў ні чай ар га ні за цыі, пы тан не ўзя та на яго 

аса біс ты кант роль. У блі жэй шы час бу дзе 

пра ве дзе на шчыль нае аб сле да ван не, каб 

вы пра віць не да рэ чнасць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

І та кі ген дар ны ба ланс — 

гэ та не імі та ван не за ход ніх 

трэн даў. Вы со кі ста тус лю-

дзей у па го нах у на шай кра і не 

і па важ лі вае, бе раж лі вае стаў-

лен не да жан чы ны — ба за выя 

каш тоў нас ці.

Асаб лі выя сло вы ўдзяч нас-

ці ён ад ра са ваў шмат дзет ным 

ма ці, якія вы бра лі для ся бе цяж-

кую, але над звы чай важ ную і 

па трэб ную для кра і ны мі сію. 

Та кія жан чы ны кла по цяц ца не 

толь кі пра сва іх дзя цей, але да-

юць жыц цё но вым па ка лен ням, 

до раць над зею на па спя хо вую 

бу ду чы ню і роск віт усёй на цыі.

Боль шасць з ге ра інь цы-

ры мо ніі не толь кі шчас лі выя ў 

сям'і, але і сфар мі ра ва лі ся як 

спе цы я ліс ты на пра фе сій ным 

по лі дзей нас ці. І гэ та, мяр куе 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, удвая 

важ на. Уша на ва лі ў Па ла цы 

Не за леж нас ці жан чын, якія ўда-

сто е ны ўзна га род і га на ро вых 

зван няў за вы со кія да сяг нен ні 

ў га лі не куль ту ры, мас тац тва, 

на ву кі і пе да го гі кі, і чый уклад у 

вы ха ван не мо ла дзі, за ха ван не 

ду хоў най спад чы ны і ма раль-

ных каш тоў нас цяў Прэ зі дэнт 

вы со ка аца ніў.

Ві та лі ў Па ла цы Не за леж нас-

ці і на шых спарт сме нак, якім за 

бліс ку чыя пе ра мо гі на чэм пія -

на тах све ту і Еў ро пы пры свое-

на вы со кае зван не «За слу жа ны 

май стар спор ту».

«Да зволь це мне ад усёй 

ду шы па він ша ваць вас з за-

слу жа ны мі ўзна га ро да мі. Дзя-

куй за ўсё, што вы ро бі це для 

кра і ны і на ша га на ро да. На пя-

рэ дад ні цу доў на га вяс но ва га 

свя та са мыя цёп лыя він ша ван-

ні ха чу ад ра са ваць жан чы нам 

на шай Бе ла ру сі. Пры мі це мае 

шчы рыя па жа дан ні зда роўя, 

шчас ця і даб ра бы ту. Жа даю 

ўсім га лоў на га: мі ру і даб-

ра», — звяр нуў ся да гас цей 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Сак рэ ты пос пе ху
Дэ кан фа куль тэ та пе да го гі кі 

і псі ха ло гіі дзя цін ства Ма гі лёў-

ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя А. А. Ку ля шо ва Іры на Ка ма-

ро ва, якой пры свое на зван не 

«За слу жа ны ра бот нік аду ка цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь», звяр ну-

ла ся да Прэ зі дэн та са сло ва мі 

ўдзяч нас ці за вы со кую ад зна ку 

сва ёй пра цы.

Яна на га да ла афа рызм 

«Любоў да ра дзі мы па чы на ец-

ца з сям'і» — асаб лі ва ак ту-

аль на гэ та гу чыць у Год ма лой 

ра дзі мы. За слу жа ны ра бот нік 

аду ка цыі па жа да ла, каб дзе ці 

бы лі шчас лі выя, ра да ва лі пос-

пе ха мі і да сяг нен ня мі і рас лі 

год ны мі гра ма дзя на мі Бе ла-

ру сі.

З га даў аб ся мей ных каш-

тоў нас цях і на чаль нік Уні вер-

сі тэ та гра ма дзян скай аба ро ны 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях пал коў нік унут ра най 

служ бы Іван Па ля во да, уз на га-

ро джа ны ор дэ нам «За служ бу 

Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні.

«Га лоў ны сак рэт пос пе ху — 

упар тая пра ца і пад трым ка 

род ных і ка лег, дзя ку ю чы якой 

у ня прос тыя хві лі ны мы за хоў-

ва ем вер насць доў гу і абра-

ным ідэа лам. Лю быя мэ ты да-

ся галь ныя, ка лі ў гра мад стве 

па ну юць мір, ста біль насць і па-

ра дак. Сён ня ў гэ тай за ле пры-

сут ні ча юць уні каль ныя лю дзі. 

Га лоў нае, што ўсіх іх аб' яд ноў-

вае, — гэ та імк нен не што дня 

слу жыць га лоў най мэ це дзяр-

жаў на га бу даў ніц тва, ра біць 

на шу кра і ну больш моц най, 

а жыц цё на шых гра ма дзян — 

леп шым і бяс печ ным», — упэў-

не ны ка ва лер ор дэ на.

«Яшчэ раз він шую вас з вы-

со кі мі ўзна га ро да мі — му жы-

коў; на шых цу доў ных жан чын 

не толь кі з уз на га ро да мі, зван-

ня мі, але і з на ды хо дзя чым свя-

там. Будзь це шчас лі выя! І хай 

дзе ці, якіх вы на ра дзі лі не толь-

кі для ся бе, але для на шай Бе-

ла ру сі — су ве рэн най, не за леж-

най — ра ду юць заў сё ды вас і 

на шу кра і ну. Шчас ця вам!» — 

звяр нуў ся да ўзна га ро джа ных 

Аляк сандр Лука шэн ка.

Пас ля ўра чыс тай част кі ме-

ра пры ем ства ад быў ся пры ём 

ад імя кі раў ні ка дзяр жа вы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«ДЗЯ КУЙ ЗА ЎСЁ, ШТО ВЫ РО БІ ЦЕ 
ДЛЯ КРА І НЫ І НА РО ДА»

На су мес ным па ся джэн ні се сіі Брэсц ка га аб лас но га Са ве та 

і аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та раз гле джа ны вы ні кі вы ка-

нан ня пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця воб лас ці 

на 2019 год і агу ча ны пла ны на год 2020-ы. У па ся джэн ні 

бра лі ўдзел дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі Анд рэй 

РАЎ КОЎ, стар шы ня праў лен ня На цы я наль на га бан ка краі -

ны Па вел КА ЛА УР, па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па 

Брэсц кай воб лас ці Ана толь МАР КЕ ВІЧ.

У сва ім спра ва здач ным дак ла дзе стар-

шы ня абл вы кан ка ма Ана толь ЛІС па-

ве да міў, што за мі ну лы год у эка но мі цы 

воб лас ці атры ма на 942 міль ё ны пры быт-

ку — на тра ці ну бо лей, чым у 2018 го дзе. 

Аб' ём ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту 

склаў 12,5 міль яр да руб лёў з плю сам на 

2,8 пра цэн та. І ра зам з тым бы ло ад зна-

ча на, што па гэ тым па каз чы ку не да сяг ну тыя за да дзе ныя па ра-

мет ры. Тэмп рос ту склаў 102,8 пра цэн та пры пра гно зе 104, пра-

дук цый насць пра цы не да цяг ну ла 0,7 пра цэн та да да ве дзе на га на 

год па каз чы ка. Важ ным да сяг нен нем на зва на тое, што ўда ло ся 

за бяс пе чыць па сту паль ны рух усіх га лін эка но мі кі. Атры ма ны 

пры рост па экс пар це та ва раў — 10,3 пра цэн ты, што ўдвая больш 

за за пла на ва ны. Рэ гі ён ста біль на з'яў ля ец ца лі да рам па аб' ёме 

экс пар ту сель гас пра дук цыі і хар ча ван ня — за 2019 год гэ ты па-

каз чык вы рас на 10,9 пра цэн та.

На дум ку гу бер на та ра, важ кі за дзел для вы ка нан ня пя ці га до-

вай пра гра мы ёсць, але ж ві да воч на, што 2020 год бу дзе вель мі 

на пру жа ны для воб лас ці. У пер шым квар та ле ча ка ец ца ста ноў чая 

ды на мі ка, ад нак, каб вы ка наць за дан не па ва ла вым рэ гі я наль-

ным пра дук це, тэмп рос ту ВРП сё ле та па ві нен склас ці не менш за 

103,5 пра цэн та.

Кі раў нік воб лас ці звяр нуў ува гу на тое, што на двор'е дае маг-

чы масць за га дзя рых та вац ца да па ля вых ра бот, ак тыў на ўно сіц ца 

ар га ні ка, вя дзец ца во ры ва пад яра вы клін. Аг ра рыі на стро е ны 

асноўны ўпор зра біць на кар ма вую ба зу, асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

гас па да рак Ган ца віц ка га, Лу ні нец ка га, Іва цэ віц ка га, Дра гі чын ска-

га, Ма ла рыц ка га ра ё наў.

На па ся джэн ні се сіі і вы кан ка ма так са ма раз гле джа ныя пы тан ні 

са цы яль на га раз віц ця, за ня тас ці на сель ніц тва. Ад зна ча ла ся, што ў 

юбі лей ны для Брэс та год аб лас ны цэнтр пры рос знач ны мі аб' ек та мі 

інф ра струк ту ры: шмат з'я ві ла ся іх у га лі нах аду ка цыі, ахо вы зда-

роўя, фіз куль ту ры і спор ту. Ра зам з тым бы ла за ся ро джа на ўва га 

на раз віц ці ту рыз му і па ляп шэн ні ту рыстычнай пры ваб нас ці рэ гі ё на. 

Сё ле та ад ным з прыя ры тэ таў ста не раз віц цё сет кі турыстычна-

ін фар ма цый ных цэнт раў, што дасць маг чы масць ін фар ма ваць 

бе ла ру саў і гра ма дзян ін шых кра ін аб па слу гах: эк скур сіях, пра-

ек та ван ні ту раў, пра каце, пра па но вах аб' ек таў хар ча ван ня. Уся го 

ў воб лас ці за пла на ва на пра вес ці ка ля 120 ма са вых ту рыс тыч-

ных ме ра прыем  стваў. Між на род ны ту рыс тыч ны фо рум ча ка ец ца 

ў Брэс це ў кра са ві ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Раз гле джа на на се сііРаз гле джа на на се сіі

Ста біль ная эка но мі ка — га ран тыя бяс пе кі
На Брэст чы не пад ве дзе ны вы ні кі ра бо ты і вы зна ча ны за да чы на 2020 год
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