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Стол тэн берг: у бя гу чай су свет най аб ста ноў цы 
не аб ход на па ве лі чэн не вы дат каў 
на аба ро ну кра ін НА ТА

Уз мац нен не ка а пе ра цыі ў рам ках НА ТА і да вя дзен не 

ва ен ных вы дат каў кра ін — чле наў аль ян су да 2 % ВУП 

не аб ход на ва ўмо вах, ка лі ня вы зна ча насць у све це рас-

це. Пра гэ та па ве да міў ге не раль ны сак ра тар НА ТА Енс 

Стол тэн берг, вы сту па ю чы на што га до вым па ся джэн ні 

Кан фе дэ ра цыі нар веж скіх прад пры ем стваў.

«Да мо вы ска соў ва юц ца, уз вод зяц ца мыт ныя сце ны, між-

на род ныя да мо вы зна хо дзяц ца пад ціс кам», — пры во дзіць 

яго сло вы Нар веж скае тэ ле граф нае бю ро. Ён ад зна чыў у 

лі ку ін ша га, што «Ра сія на пра ця гу мно гіх га доў па ру ша ла 

Да га вор аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай да лё кас ці», 

што, на яго дум ку, «мо жа пры вес ці да па гро зы раз бу рэн ня 

сіс тэ мы па гад нен няў аб за ба ро не ядзер ных уз бра ен няў».

«Мя не здзіў ляе, як ма ла ўва гі гэ та му ад да ец ца», — да даў 

Стол тэн берг. Для та го, каб спра віц ца з ня пэў нас цю сі ту а цыі, 

якая за раз іс нуе, мяр куе ге не раль ны сак ра тар, трэ ба са дзей-

ні чаць транс ат лан тыч на му су пра цоў ніц тву. Ён ад зна чыў, што 

пы тан не па вы шэн ня ва ен ных вы дат каў асаб лі ва ак ту аль нае, 

бо мно гія кра і ны, у пер шую чар гу ЗША, лі чаць не спра вяд лі-

вым іх раз мер ка ван не ў рам ках НА ТА.

У Нар ве гіі не вя до мыя 
вы кра лі жон ку міль я не ра і па тра бу юць вы куп 
у крып та ва лю це

Зла мыс ні кі скра лі жон ку нар веж ска га ін вес та ра То ма 

Ха ге на 31 каст рыч ні ка 2018 го да і за па тра ба ва лі вы куп 

у па ме ры €9 млн. Як па ве да міў жур на ліс там прад стаў нік 

па лі цыі Нар ве гіі То мі Брос ке, пра ва ахоў ні кі ўвесь гэ ты час 

пра во дзі лі рас сле да ван не і вы ра шы лі рас крыць ін фар ма-

цыю толь кі ця пер.

«Пуб лі ка цыя гэ тай ін фар ма цыі бы ла скла да ным ра шэн-

нем. Мы лі чым, што аб на ро да ван не фак та вы кра дан ня 

мо жа да па маг чы зда быць каш тоў ную ін фар ма цыю для 

да лей шых дзе ян няў», — за явіў Брос ке.

68-га до вая Ган нэ-Элі за бет Ха ген знік ла са свай го до ма 

ў ка му не Лё рэн скуг по бач з Ос ла дзесяць тыд няў та му. 

Па лі цыя з са ма га па чат ку раз гля да ла вер сію вы кра дан ня. 

Ула ды па цвер дзі лі, што зла чын цы па тра бу юць вы куп у 

крып та ва лю це. Пра ва ахоў ні кам уда ло ся ўста на віць ка-

рот ка тэр мі но вы кан такт са зла чын ца мі. Вы кра даль ні кі 

па гра жа лі рас пра вай над жан чы най у вы пад ку не вы ка-

нан ня умоў.

Па лі цыя апы та ла све дак. Сям'я Ха ген за яві ла пра не-

жа дан не кантактаваць з прад стаў ні ка мі СМІ.

Япо нія ча кае ад ЗША пад трым кі 
ў пы тан ні аб мір ным да га во ры з Ра сі яй

Прэм' ер-мі ністр Япо-

ніі Сін дза Абэ раз ліч вае, 

што ЗША пад тры ма юць 

яго на ма ган ні па за клю-

чэн ні мір на га да га во ра 

з Ра сі яй у якас ці срод ку 

па стрым лі ван ні Кі тая. 

Пра гэ та, як па ве дам іла 

ў се ра ду агенц тва Kуоdо, за явіў спе цы яль ны са вет нік 
кі раў ні ка япон ска га ўра да Ка цу ю кі Ка ва ў Гу дзо наў скім 
ін сты ту це ў Ва шынг то не.

Ха це ла ся б, каб ЗША зра зу ме лі важ насць за клю чэн-
ня япо на-ра сій ска га мір на га да га во ра ў якас ці срод ку 
су мес на га про ці дзе ян ня па гро зе з бо ку Кі тая, — пры во-
дзіць агенц тва яго сло вы. — Прэм' ер-мі ністр Абэ ра шу ча 
на стро е ны на пад пі сан не гэ та га да ку мен та і вы ра шэн не 
тэ ры та ры яль най спрэч кі з Ра сі яй пад час свай го зна хо-
джан ня на па са дзе кі раў ні ка ўра да.

Абэ, як ча ка ец ца, на ве дае Ра сію ў дру гой па ло ве сту-
дзе ня. Пе рад гэ тым 14 сту дзе ня кан суль та цыі ў Маск ве 

для пад рых тоў кі яго ві зі ту пра вя дзе кі раў нік япон ска га 

МЗС Та ра Ко на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ня даў на ў бе ла рус кай ста-

лі цы ад бы ло ся ад крыц цё 

но ва га комп лек су ме тэа ра-

ла гіч ных і аэ ра ла гіч ных на-

зі ран няў «Мінск». Ура чыс тае 

ме ра пры ем ства прайшло з 

удзе лам на мес ні ка прэм' ер-

мі ніст ра Мі ха і ла РУ СА ГА і мі-

ніст ра пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Анд рэя ХУ ДЫ КА.

— Кі раў ні ком дзяр жа вы бы ло 

жорст ка па стаў ле на пы тан не аб 

тым, што ме тэа ра ла гіч ны сек тар 

па ві нен быць ма дэр ні за ва ны ў са-

мыя ка рот кія тэр мі ны. Бы ла скла-

дзе на да рож ная кар та да 2020 го-

да, — ска заў Мі ха іл Ру сы пад час 

ад крыц ця комп лек су. Ён да даў, што 

дзя ку ю чы та кой ма дэр ні за цыі па-

шы рыц ца су пра цоў ніц тва з ін тэр нэт-

рэ сур са мі (дак лад ная ме тэа ра ла гіч-

 ная ін фар ма цыя па вінна быць ва 

ўсе агуль ным до сту пе) і з Мі ніс тэр-

ствам па над звы чай ных сі ту а цы ях 

(для свое ча со ва га па пя рэ джан ня 

на сель ніц тва пад час аран жа ва га ці 

чыр во на га ўзроў ню не бяс пе кі).

Бу даў ніц тва но ва га пунк та ме-

тэа ра ла гіч ных і аэ ра ла гіч ных на зі-

ран няў у Мін ску па ча ло ся ў кра са ві-

ку мінулага го да, а ўжо 5 ліс та па да 

быў уве дзе ны ў строй пер шы пус-

ка вы комп лекс. Су час ны комп лекс 

у Мін ску бу дзе пе ра да ваць ін фар-

ма цыю ў ан лайн-рэ жы ме восем ра-

зоў на су ткі па 12 па ра мет рах.

— Тое, што не аб ход на па леп-

шыць праг на за ван не на двор'я, у 

на шым гра мад стве аб мяр коў ва-

ец ца даў но. Ад кі раў ні ка дзяр жа вы 

па сту пі ла да ру чэн не па леп шыць 

ра бо ту Бел гід ра ме та. Бы лі вы дзе-

ле ны срод кі на гэ тыя мэ ты. Мно-

гае ўжо зроб ле на ў пла не тэх ніч-

най ма дэр ні за цыі, пра гно зы ста лі 

больш дак лад ны мі. Мы да сяг ну-

лі па аб лас цях дак лад нас ці пра-

 гно заў 97—98 %, па аб лас ных

цэнт рах — 93—95 %. З кож ным 

го дам, уклад ва ю чы ін вес ты цыі, 

пры цяг ва ю чы но выя тэх на ло гіі, на-

ву ча ю чы спе цы я ліс таў, мы бу дзем 

на блі жац ца да най леп шых па каз-

 чы каў. На ша работа на кі ра ва на на 

мак сі маль ны вы нік, — пад крэс ліў 

Анд рэй Ху дык.

Увод у экс плу а та цыю ме тэа ра-

ла гіч на га комп лек су ў ста лі цы да-

зво ліць за бяс пе чыць поў ны цыкл 

гід ра ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў 

(пры зем ных ме тэа ра ла гіч ных, аэ-

ра ла гіч ных, ак ты на мет рыч ных, 

гід ра ла гіч ных, ра ды я мет рыч ных) 

з да па мо гай су час на га вы со ка пра-

дук цый на га аб ста ля ван ня.

Уні каль насць но ва га комп лек су 

за клю ча ец ца ў тым, што тут упер-

шы ню ўка ра нё ны ін тэ гра ва ны па-

ды ход функ цы я на ван ня роз ных се-

так на зі ран няў. Для ажыц цяў лен ня 

ўсіх ві даў на зі ран няў за куп ле ны і 

ўста ноў ле ны са мыя су час ныя пры-

бо ры і аб ста ля ван не.

Пры зем ныя (ра ней бы ло не аб-

ход на бу да ваць выш кі, за раз усю 

ін фар ма цыю мож на атрым лі ваць 

з ніж ня га пунк та) ме тэа ра ла гіч ныя 

на зі ран ні пра вод зяц ца круг ла су-

тач на з да па мо гай аў та ма ты за ва-

най ін фар ма цый най вы мя раль най 

сіс тэ мы вы твор час ці бе ла рус кай 

кам па ніі ААТ «Пе ленг», у склад 

якой ува хо дзіць 25 дат чы каў, і 

ўклю ча юць на зі ран ні за ста нам, 

змя нен нем і раз віц цём ат мас-

фер ных пра цэ саў, у тым лі ку за 

не спры яль ны мі і не бяс печ ны мі 

гід ра ме тэа ра ла гіч ны мі з'я ва мі, вы-

мя рэн не па ра мет раў і вы зна чэн не 

ме тэа ра ла гіч ных ха рак та рыс тык 

(74 па ра мет ры і ха рак та рыс ты кі).

На тэ ры то рыі комп лек су ўве-

дзе ны ў экс плу а та цыю адзі ны ў 

Бе ла ру сі тэм пе ра тур на-вет ра вы 

пра фі ля мер у ма біль най вер сіі. 

Вы ка ры стан не та ко га ро ду аб-

ста ля ван ня да зво ліць у рэ жы ме 

рэ аль на га ча су ажыц цяў ляць бес-

пе ра пын ны ма ні то рынг па ра мет-

раў вет ру і тэм пе ра ту ры ў ніж ніх 

плас тах ат мас фе ры для праг на-

за ван ня не бяс печ ных ме тэа ра ла-

гіч ных з'яў, пра вя дзен ня ра ды я-

цый на-эка ла гіч на га ма ні то рын гу 

ў Мін ску і на тэ ры то рыі Бе ла рус кай 

АЭС для раз лі ку рас паў сюдж ван ня 

за брудж ван ня, ка лі рап там уз нік не 

ня штат ная сі ту а цыя.

На сён няш ні дзень у Бел гід ра-

ме та ёсць у рас па ра джэн ні тры 

ра дыё ла ка та ры: у Мін ску, Го ме лі 

і Брэс це. Пла ну ец ца за бяс пе-

чыць ад па вед ным аб ста ля ван нем 

Ві цебск і Грод на, а так са ма за мя-

ніць ра дыё ла ка тар у Брэс це. Ра-

бо ты па ман та жу ра дыё ла ка та ра ў 

Ві цеб ску бу дуць скон ча ныя ў снеж-

ні 2018 го да, у Грод не пра вод зяц-

ца ра бо ты па вы ба ры зя мель на га 

ўчаст ка для раз мя шчэн ня ра дыё-

ла ка та ра.

Сет ка ста цы я нар ных пунк таў 

на зі ран няў Бел гід ра ме та не цал-

кам па кры вае тэ ры то рыю кра і ны, 

асаб лі ва ў част цы на зі ран няў за 

апад ка мі. У ця пе раш ні час у Бе ла-

ру сі ме тэа ра ла гіч ная сет ка скла-

да ец ца з 51 пунк та на зі ран няў, на 

38 з іх уста ноў ле ны аў та ма ты за ва-

ныя ме тэа ра ла гіч ныя сіс тэ мы. Да 

2020 го да пла ну ец ца па ве лі чэн не 

сет кі ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў 

да 60 пунк таў.

Воль га ПРА ЛЮК.

Фо та аўтара.

Дзяр жаў ны ін та рэсДзяр жаў ны ін та рэс

Сі ноп ты кі не ро бяць на двор'е,
а вы мя ра юць яго

Эка но мі ка аду ка цыіЭка но мі ка аду ка цыі

Ця пер і для да школь ных уста ноў...
ЛЮ ДЗЯМ 

З ВЯ ЛІ КІ МІ СЭР ЦА МІ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, у гэ ты ве чар ад зна ча юць усіх та ле-

на ві тых дзея чаў куль ту ры, чые пра ек ты бы лі пры зна ныя най леп шы мі. 

Уру ча юць прэ мію «Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп» моц ным ду хам, ва-

ля вым лю дзям, якія пры свя ці лі сваё жыц цё вы со кім да сяг нен ням ай-

чын на га спор ту. Ад да юць да ні ну за хап лен ня бе ла рус кім жан чы нам, 

іх пры га жос ці і ду хоў нас ці, якія за слу жы лі су свет нае пры знан не.

«Мы заў сё ды бу дзем бе раж лі ва ста віц ца да сва іх куль тур ных 

зда быт каў. Але га лоў ная каш тоў насць дзяр жа вы — гэ та вы, на шы 

лю дзі, якія сва ім та лен там, твор час цю, пра ца ві тас цю пры мна жа юць 

яе сла ву, на тхня юць су ай чын ні каў на доб рыя спра вы, з'яў ля юц ца 

са праўд ны мі па тры ё та мі сва ёй Ра дзі мы», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Пас ля цы ры мо ніі ўру чэн ня дып ло маў і на груд ных зна каў не ка-

то рыя з уз на га ро джа ных вы сту пі лі са сло ва мі па дзя кі, а за вяр шыў 

усё свя точ ны кан цэрт май строў мас тац тваў «Рас тво. Ра дзі ма. Ад ра-

джэн не». Адзін з ну ма роў лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не» 

спя вач ка Юлія Бы ка ва вы ка на ла ра зам з ма лод шым сы нам Прэ зі-

дэн та Мі ка ла ем.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У 2019 го дзе ўрад за пус кае 

пі лот ны пра ект па апра ба цыі 

нар ма тыў на га фі нан са ван ня 

дзяр жаў ных уста ноў 

да школь най аду ка цыі. 

Ён на кі ра ва ны 

на ўдас ка на лен не 

бюд жэт на га фі нан са ван ня 

ў га лі не аду ка цыі. Сут насць 

но вай схе мы — фі нан са ван не 

дзі ця чых са дкоў бу дзе 

«пры вяз вац ца» да коль кас ці 

вы ха ван цаў.

Пі лот ны пра ект ахо піць дзяр-

жаў ныя ўста но вы да школь най 

аду ка цыі, якія функ цы я ну юць на 

тэ ры то рыі Ба ра на віч, Ві цеб ска, 

Го ме ля, Ма гі лё ва, Лід ска га, Сло-

 нім ска га і Са лі гор ска га ра ё наў, 

а так са ма ў Пер ша май скім ра ё не 

ста лі цы.

Па ста но вай вы зна ча ны ба-

за вы нар ма тыў для вы ха ван цаў 

уста ноў да школь най аду ка цыі, 

раз ме шча ных у га ра дах, па сёл-

ках га рад ско га ты пу, у па ме ры

1943,65 руб ля ў год, у сель скіх 

на се ле ных пунк тах — у па ме ры 

2423,08 руб ля ў год, і ка рэк ту ю чыя 

ка э фі цы ен ты, якія пры мя ня юц ца 

да ба за ва га нар ма ты ву. У пры-

ват нас ці, ка э фі цы ент за ле жыць ад 

ты пу гру пы, якую на вед вае вы ха-

ва нец (са на тор ная, спе цы яль ная, 

гру па ін тэ гра ва на га на ву чан ня і 

вы ха ван ня, пункт ка рэк цый на-пе-

да га гіч най да па мо гі), ад коль кас-

ці вы ха ван цаў (для да школь ных 

уста ноў з роз най на паў няль няс цю 

пры мя ня юц ца роз ныя ка рэк ту ю-

чыя ка э фі цы ен ты). Ка э фі цы ен ты 

за ле жаць так са ма і ад пра цяг лас ці 

зна хо джан ня дзя цей ва ўста но ве 

да школь най аду ка цыі (гэ та мо жа 

быць 10,5, 12 ці 24 га дзі ны або гру-

па ка рот ка тэр мі но ва га зна хо джан-

ня). Пад ува гу бя рэц ца і маг чы-

масць на вед ван ня ў да школь най 

уста но ве ба сей на.

Мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў ма-

юць пра ва па вя ліч ваць аб' ём бюд-

жэт ных срод каў пры на яў нас ці кры-

ніц па крыц ця та кіх вы дат каў.

Мі ніс тэр ству аду ка цыі да ру ча на 

да 1 лю та га 2020 го да прад ста віць 

у Са вет Мі ніст раў спра ва зда чу аб 

вы ні ках рэа лі за цыі пі лот на га пра-

ек та.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


