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Кі тай пры пы ніў па лё ты Boeіng 737 
пас ля авія ка та стро фы ў Эфі о піі

Кі тай скія ўла ды пры пы ні лі па лё ты са ма лё таў Boeіng 737-8 

пас ля кру шэн ня ана ла гіч на га лай не ра ў Эфі о піі. Па са жыр скі 

авія лай нер Boeіng 737 на кі роў ваў ся з Адыс-Абе бы ў Най ро бі і 

ўжо праз не каль кі хві лін пас ля ўзлё ту знік з эк ра наў ра да раў. 

У вы ні ку авія ка та стро фы за гі ну лі ўсе 157 ча ла век, якія зна-

хо дзі лі ся на бор це. Ся род за гі ну лых — прад стаў ні кі 35 кра ін. 

Boeіng 737 MAX — чац вёр тае па ка лен не са ма лё таў Boeіng 

737, якое прый шло на зме ну Boeіng 737 Next Generatіon. 

Пер шы па лёт гэ тай ма дэ лі ад быў ся ў сту дзе ні 2016 го да. 

Са ма лёт мо жа пе ра во зіць 162—175 па са жы раў. За апош нія 

пяць ме ся цаў гэ та ўжо дру гая ка та стро фа ад па вед най ма-

дэ лі. У кан цы каст рыч ні ка мі ну ла га го да Boeіng 737 MAX 8 

ін да не зій скай кам па ніі Lіon Aіr упаў у Яван скае мо ра не-

ўза ба ве пас ля вы ле ту з аэ ра пор та Джа кар ты. За гі ну лі 

189 ча ла век. Та ды пі ло ты не маг лі спра віц ца з аў та ма тыч най 

сіс тэ май, якая пра ду хі ляе за вы шэн не но са са ма лё та, стра ту 

ця гі і зрыў у што пар. Сіс тэ ма, як па ка за ла рас сле да ван не, 

па ста ян на апус ка ла нос, на ват ка лі са ма лёт не губ ляў ця гі. 

Пі ло ты спра ба ва лі вы пра віць ста но ві шча, але аў та ма ты ка 

больш за 20 ра зоў не да ва ла ім гэ та зра біць.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га 

на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту Эфі о піі Сах ле-

Ворк Зеў дэ ў су вя зі з кру шэн нем са ма лё та «Эфі оп скіх авія лі ній».

Паў ноч ную Ка рэю зла ві лі на пад рых тоў цы 
да маг чы ма га за пус ку ра ке ты

Спа да рож ні ка выя здым кі тэ ры то рыі ва ен на га на ву ко-

ва-да след ча га цэнт ра Сан умдон не да лё ка ад Пхень я на 

свед чаць аб тым, што Паў ноч ная Ка рэя, маг чы ма, рых ту-

ец ца да за пус ку ра ке ты або 

спа да рож ні ка. Пра гэ та па-

ве дам ляе BBC. Бы ло за ўва-

жа на пе ра мя шчэн не вя лі кіх 

транс парт ных срод каў ва кол 

аб' ек та. Ра ней та кая ак тыў-

насць свед чы ла аб тым, што 

КНДР, пры нам сі, рых ту ец ца 

пе ра вез ці ра ке ту ў ра ён за пус ку. Дня мі ста ла вя до ма, што 

Паў ноч ная Ка рэя па ча ла ад наў ляць па лі гон Со хэ, з яко га 

ра ней за пус ка ла між кан ты нен таль ныя ба ліс тыч ныя ра ке ты. 

Ра бо ты па яго дэ ман та жы па ча лі ся ў кан цы мі ну ла га го да і 

бы лі пры пы не ны пас ля та го, як пе ра га во ры са Злу ча ны мі 

Шта та мі зай шлі ў ту пік, ад зна чае BBC. Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп за явіў, што Ва шынг тон бу дзе рас ча ра ва ны, ка лі 

КНДР пра цяг не ядзер ныя вы пра ба ван ні. Ана лі ты кі мяр ку юць, 

што на да дзе ным эта пе Пхень ян, хут чэй за ўсё, мяр куе за-

пус ціць спа да рож нік, а не ра ке ту.

У Іта ліі ўвя лі без умоў ны да ход
У Іта ліі за пра ца ва ла са цы яль ная пра гра ма, па якой бес-

пра цоў ныя і ма ла ма ё мас ныя гра ма дзя не за бяс печ ва юц ца 

без умоў ным ба за вым да хо дам. Ві цэ-прэм' ер і мі ністр пра цы 

Лу і джы Дзі Маё, які пра ца ваў над гэ тым пра ек там, пад крэс ліў, 

што ўрад стры маў сваё абя цан не. Па вод ле яго слоў, на вы-

пла ты дзяр жа вы мо гуць раз ліч ваць пяць міль ё наў італь ян цаў 

— «лю дзей-не ві дзі мак, да лё кіх ад па лі тыч ных дэ ба таў». Старт 

рэ фор мы вы даў ся на пру жа ным, пі ша Reuters: па вы пла ты 

ад на ча со ва звяр ну лі ся ты ся чы гра ма дзян, яны аб сту пі лі паш-

то выя ад дзя лен ні і цэнт ры пад атко вай да па мо гі. Ра зам з тым 

ад зна ча ец ца, што, ня гле дзя чы на па ста ян ны па ток за яў ні каў, 

не раз бя ры хі ня ма, па коль кі мно гія пры слу ха лі ся да рэ ка мен-

да цыі не іс ці афарм ляц ца ў пер шы ж дзень.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НА ША СІ ЛА —
У ЛЮ ДЗЯХ

Пе рад вя лі кі мі вы хад ны мі Аляк сандр Лу-

ка шэн ка ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды 

і па го ны най вы шэй ша му афі цэр ска му скла ду.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што з ня даў ніх ча соў 

ура чыс тас ці Дня аба рон цаў Ай чы ны і вяс но ва га жа-

но ча га свя та 8 Са ка ві ка аб' яд ноў ва юц ца, каб са браць 

ра зам доб лес ных муж чын і жан чын, па спя хо вых у 

пра фе сіі, а так са ма шмат дзет ных ма ці, якія пры свя ці лі 

жыц цё вы ха ван ню дзя цей.

Звяр та ю чы ся да пры сут ных, бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў, што «сі ла на ша га на ро да, а зна чыць, дзяр жа вы — 

у та кіх, як яны, — у лю дзях мэ та на кі ра ва ных і са ма ад-

да ных, ад да ных Ра дзі ме, сям'і і сва ёй спра ве».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў зна чэн не ўзна га-

род: афі цэр скія па го ны — гэ та сім вал муж нас ці, ад ва гі 

і вер нас ці аба вяз ку. Ор дэн Ма ці — сім вал жа ноц кас ці 

і за ха ван ня ся мей на га ача га. Пры знан не пра фе сій ных 

да сяг нен няў — сім вал та лен ту і пра ца ві тас ці.

Ор дэ нам Ма ці за на ра джэн не і вы ха ван не пя ці і больш 

дзя цей Прэ зі дэнт уз на га ро дзіў Свят ла ну Ачы но віч, Але-

ну Коп тур, Ак са ну Ліш ко, Юлію Ры жую, Ні ну Ча пел кі ну, 

Воль гу Яку цё нак, а так са ма Тац ця ну Каз ло ву.

Кі раў нік дзяр жа вы ўзна га ро дзіў ор дэ нам Па ша ны 

Эмі лію Ка ла мі ец, ме да лём «За ад зна ку ў во ін скай 

служ бе» — Але ну Шаў чук, ме да лём «За пра цоў ныя 

за слу гі» — Ма ры ну Га ро ха ву, Свят ла ну Да шке віч, 

Але ну Іва но ву, Воль гу Па тап кі ну, Лю боў Сцяш ко і 

Але ну Це раш ко ву.

Ме даль Фран цыс ка Ска ры ны атры ма лі Жан на 

Ка ма ро ва, Свят ла на Мель ні ка ва, Свят ла на Ці мо хі на 

і Тац ця на Шкля рык.

Га на ро вае зван не «За слу жа ны бу даў нік Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» атры ма ла На тал ля Ка са бу ка.

Яшчэ Прэ зі дэнт уз на га ро дзіў ор дэ нам «За служ-

бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні Аляк санд ра Ку та сі на, Сяр гея 

Ла га дзю ка, Іва на Пад гур ска га, Аляк санд ра Па лу бін-

ска га, Сяр гея Сі ма нен ку, Анд рэя Ту раў ца і Анд рэя 

Гур цэ ві ча.

Ме да лём «За ад ва гу» быў уз на га ро джа ны Па вел 

Шчар ба коў, ме да лём «За вы ра та ва нае жыц цё» — 

Ула дзі мір Клі мо віч і Мак сім Но ві каў.

Га на ро вае зван не «За слу жа ны спе цы я ліст Уз-

бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь» бы ло пры свое на 

Вік та ру Гу ле ві чу.

Акра мя та го, у ад па вед нас ці з ука за мі Прэ зі дэн та 

чар го вае во ін скае зван не ге не рал-ма ё ра бы ло пры-

свое на пал коў ні кам Іва ну Ба гус лаў ска му і Юрыю 

Шап лаў ска му, чар го вае спе цы яль нае зван не ге не-

рал-ма ё ра ўнут ра най служ бы — пал коў ні ку ўнут ра-

най служ бы Іга ру Бо ла та ву, чар го вае спе цы яль нае 

зван не ге не рал-ма ё ра юс ты цыі — пал коў ні ку юс ты-

цыі Паў лу Іг на та ву.

Пер са наль нае зван не дзяр жаў на га са вет ні ка мыт-

най служ бы 3-га ран гу бы ло пры свое на на чаль ні ку Мін-

скай рэ гі я наль най мыт ні Аляк санд ру Ва лі е ву, а клас ны 

чын дзяр жаў на га са вет ні ка юс ты цыі 3-га кла са — пра-

ку ро ру Ві цеб скай воб лас ці Ва дзі му Су шчын ска му.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Асноў ны мі пы тан ня мі чар-

го вай су стрэ чы ста лі сфе ра 

бу даў ніц тва жыл ля (у тым лі ку 

і арэнд на га), па лі ты ка цэ на-

ўтва рэн ня ў гэ тай га лі не, ма-

дэр ні за цыя На цы я наль на га 

аэ ра пор та Мінск і транс парт-

най інф ра струк ту ры ста лі цы.

«У бы лыя ча сы мы пры ня лі 

кан цэп цыю бу ду чай за бу до вы 

і доб ра ўпа рад ка ван ня Мін ска 

і да мо ві лі ся пра тое, што па-

ці ху, на коль кі атры ма ец ца, 

бу дзем зва роч ваць бу даў ніц-

тва ў ста лі цы і вы но сіць яго 

ў га ра ды-спа да рож ні кі, каб 

не паў та рыць сум ны лёс род-

нас ных нам га ра доў. Вазь мі це 

Кі еў, Пі цер, я ўжо не ка жу пра 

Маск ву, ка лі рэ сур сы, у тым 

лі ку і пра цоў ныя, сцяг ва юц ца 

ў ад но мес ца», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кая ста лі ца ўжо 

мае два міль ё ны жы ха роў, а 

гэ та больш за 20 % ад агуль-

най коль кас ці на сель ніц тва 

кра і ны. «Мінск не гу ма вы, — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт і да даў: — 

Я ве даю, як мін ча не гэ та 

ўспры ня лі. Яны пад трым лі ва-

юць та кую тэн дэн цыю. Ды і 

га ра ды-спа да рож ні кі вы зна ча-

ны. Яны не да лё ка. Га лоў нае, 

каб бы лі транс парт ная су вязь 

і ра бо чыя мес цы».

Яшчэ ад на тэ ма для аб мер-

ка ван ня кі раў ні ка кра і ны і мэ-

ра — улад ка ван не аэ ра пор та. 

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, за 

бы лым мі ніст рам транс пар ту 

і ка му ні ка цый ёсць «доўг» — 

дру гая ўзлёт на-па са дач ная 

па ла са. «Мы яе па він ны з 

ва мі на ве даць у кра са ві ку — 

маі, ка лі вы вы зна чы це, увес-

ці ў экс плу а та цыю», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя аб наў лен ня са мо га 

аэ ра пор та, трэ ба па леп шыць 

і транс парт ную су вязь па між 

ста лі цай і га лоў най па вет ра-

най ар тэ ры яй кра і ны. «Мы 

па він ны бы лі за пус ціць ту ды 

цяг нік з улі кам іс ну ю чых чы-

гу нач ных пу цей, — на га даў 

бе ла рус кі лі дар і ак цэн та ваў 

ува гу: — Трэ ба ў гэ тым го дзе, 

мак сі мум у на ступ ным, рэа лі-

за ваць гэ тую ідэю».

Га во ра чы пра перс пек ты вы 

га ра доў-спа да рож ні каў, Прэ зі-

дэнт ад зна чыў: «Лю дзі па він ны 

ра зу мець, што мы кож ны год, 

пас ля ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

асаб лі ва ўзмоц не на, пач нём 

ска ра чаць аб' ёмы бу даў ніц тва 

ў Мін ску. Та му той, хто зра зу-

мее гэ та ра ней усіх, той і вый-

грае. Я ве даю, што ўжо ка ля 

паў та ры ты ся чы, а мо жа, і дзве 

ты ся чы чар га ві коў хо чуць бу-

да вац ца ў Сма ля ві чах».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад крэс ліў, што прый дзец ца 

пай сці і на не па пу ляр ную для 

пэў ных асоб ме ру па цэ на вой 

па лі ты цы ў га лі не бу даў ніц тва. 

Прэ зі дэнт яшчэ раз на га даў 

пра аб ме жа ван не рэн та бель-

нас ці бу даў ніц тва да пя ці 

пра цэн таў. «За вод эфек тыў-

ных пра мыс ло вых кан струк-

цый ужо па бу да ваў не адзін 

дом. На мой по гляд, вы дат на 

атры ма ла ся. Ча му мы па він ны 

мець спра ву з роз на га ро ду 

жу лі ка мі, іна чай іх не на за веш,

якія ску ру дзя руць з лю дзей?! 

Пяць пра цэн таў рэн та бель-

нас ці, прад пры ем ства бу дуе, 

мае гро шы. Лю дзі пла цяць 

у два ра зы менш пры куп лі 

жыл ля», — па ве да міў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт да ру чыў за вяс-

ну вы ву чыць гэ ты во пыт і 

да ла жыць пра маг чы мас ці 

рас паў сюдж ван ня на зва най 

схе мы. «На прын цы пах За во-

да эфек тыў ных пра мыс ло вых 

кан струк цый пры ходзь це і бу-

дуй це з пя ці пра цэнт най рэн-

та бель нас цю. Хто хо ча, хай 

бу дуе. Хо піць ла зіць у кі шэ ню 

лю дзям», — ак цэн та ваў ува гу 

на гэ тым прын цы по вым пы-

тан ні Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СТА ЛІ ЦА І ЯЕ СПА ДА РОЖ НІ КІ
Прэ зі дэнт пра вёў су стрэ чу са стар шы нёй Мін гар вы кан ка ма 

Ана то лем Сі ва ком

 Ка мен та рый у тэ му

Хут кас ны трам вай звя жа Су ха ра ва з цэнт рам
Аб гэ тым у раз мо ве з жур на ліс та мі рас-

ка заў стар шы ня Мін гар вы кан ка ма Ана-

толь Сі вак. Пе ра ва га хут кас на га трам-

вая пе рад мет ро — у кош це бу даў ніц тва. 

Трам вай бу дзе скла дац ца з не каль кіх 

ва го наў і на гад ваць цяг нік мет ро.

«Прэ зі дэн ту бы ло да ло жа на, што ідзе рас-

пра цоў ка біз нес-пла на, не прос та ка рот ка га 

тэх ні ка-эка на міч на га раз лі ку. Ён па ві нен па-

ка заць і ца ну пы тан ня, і акуп насць хут кас на га 

трам вая. Прэ зі дэн ту да ло жа на, што вы бра на 

тра са: з Су ха ра ва ў ра ён Каль ва рый скай, — 

па ве да міў ста ліч ны мэр. — За рэ зер ва ва на 

тэ ры то рыя пад пра клад ку трам вая па ву лі цах 

Па на ма рэн кі, Хар каў скай».

Ад но з важ ных да ру чэн няў Прэ зі дэн та — 

раз віц цё га ра доў-спа да рож ні каў і на ладж ван-

не вы дат ных транс парт ных зно сін з імі. Та му 

ак ту аль нае ўдас ка наль ван не транс парт на-

пе ра са дач ных вуз лоў.

«Я вы ка заў Прэ зі дэн ту ідэю, якая па ча-

ла гу чаць у Мін ску, — «су хія но гі». Гэ та зна-

чыць, лю дзі бу дуць пе ра мя шчац ца з ад на го 

транс пар ту ў дру гі, не вы хо дзя чы на ад кры-

тую пра сто ру ці ў край нім вы пад ку не іду чы 

пад ад кры тым не бам», — рас ка заў Ана толь 

Сі вак.

Атры ма на зго да кі раў ні ка дзяр жа вы і на 

раз віц цё тэ ры то рыі по бач з На цы я наль ным 

аэ ра пор там.

«Зем лі, якія па генп ла не па він ны быць у 

го ра дзе, але за ста юц ца ў воб лас ці, пэў ныя 

ўчаст кі, якія по бач з аэ ра пор там, Прэ зі дэнт 

адоб рыў пе ра да чу го ра ду, каб іх раз ві ваць. 

Аэ ра порт — твар рэс пуб лі кі, і ён па ві нен 

атрым лі ваць апе рад жаль нае раз віц цё», — 

пад крэс ліў мэр Мін ска.

Прэ зі дэнт пад тры маў уне се ны ўра дам 

пра ект ука за па бу даў ніц тве до ма з фі нан-

са вай пад трым кай для тых, хто мае па трэ бу, 

у Сма ля ві чах.

«Гэ та па куль экс пе ры мент. Пла ны бу даў-

ніц тва ў га ра дах-спа да рож ні ках з улі кам гэ та-

га экс пе ры мен та бу дуць ка рэк та вац ца. Яны 

бу дуць на рас таць, ка лі па спя хо ва атры ма ец-

ца. Рэ аль ных лю дзей, якія па жа да юць ту ды 

іс ці бу да вац ца, мы ўба чым, ка лі пра па ну ем 

чар га ві кам на пі саць за яву», — ад зна чыў Ана-

толь Сі вак.

Рас ка заў мэр і пра за бу до ву тэ ры то рыі 

бы ло га аэ ра пор та ў цэнт ры ста лі цы. За раз 

там уз во дзіц ца квар тал «Мінск-Мір», але па 

ўзроў ні інф ра струк ту ры гэ та част ка го ра да 

знач на ад стае і трэ ба вый сці на апе рад жаль-

ныя тэм пы яе раз віц ця.

«Кла січ ны па ды ход да бу даў ніц тва — спа-

чат ку інф ра струк ту ра, по тым аб' ек ты — тро хі 

па ру ша ец ца. Аб' ек ты рас туць хут чэй. Мы не 

мо жам стрым лі ваць ін вес та ра, мы па він ны 

апя рэдж ваць яго. І ад ста ван не мы сё ле та лік-

ві ду ем», — за пэў ніў мэр.

Но ва га кі раў ні ка, які быў да та го мі ніст рам транс пар ту 

і ка му ні ка цый, бе ла рус кая ста лі ца атры ма ла кры ху 

больш за тры ме ся цы та му. У хут кім ча се пас ля 

пры зна чэн ня ак тыў Мін ска ча ка ла вя лі кая на ра да 

ў Прэ зі дэн та, на якой бы лі вы зна ча ны асноў ныя 

кі рун кі ў раз віц ці ста лі цы. Ся род іх: рост га ра доў-

спа да рож ні каў, без бар' ер нае ася род дзе, па шы рэн не 

кан цэп цыі «ра зум на га го ра да», удас ка на лен не 

транс парт най інф ра струк ту ры, рэ кан струк цыя 

і доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый.

Зва ро ты — 
на асаб лі вым кант ро лі
На імя кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы ў час 

пад рых тоў кі і пра вя дзен ня ме ра пры ем ства 

«Вя лі кая раз мо ва з Прэ зі дэн там» па сту пі ла 

ка ля 2,5 тыс. зва ро таў. У ад па вед нас ці з да-

ру чэн нем Аляк санд ра Лу ка шэн кі ра бо та па іх 

раз гля дзе зна хо дзіц ца на асаб лі вым кант ро-

лі ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, за яві ла Бел ТА 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі На тал ля КА ЧА НА ВА.

Па вод ле яе слоў, на сён няш ні дзень усе па сту піў-

шыя зва ро ты сіс тэ ма ты за ва ны. Яны на кі роў ва юц ца ў 

кан крэт ныя ін стан цыі для да лей ша га раз гля ду і пры-

няц ця не аб ход ных мер. Так, пы тан ні, якія за кра на юць 

праб ле мы агуль на рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню, пе ра-

да юц ца ў Са вет Мі ніст раў, про філь ныя мі ніс тэр ствы 

і ка мі тэ ты. Ад па вед на, пы тан ні мяс цо ва га зна чэн ня, 

звя за ныя з кан крэт ны мі тэ ры то ры я мі (больш за 

40 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці зва ро таў), — у абл-

 вы кан ка мы і Мін скі гар вы кан кам. «Пад крэс лю, што, 

як і ска заў кі раў нік дзяр жа вы, ні вод нае пы тан не не 

за ста нец ца без раз гля ду і ад ка зу», — за пэў ні ла На-

тал ля Ка ча на ва.

Па пя рэд ні ана ліз па ка заў, што най больш ак ту-

аль ны мі і зла ба дзён ны мі для жы ха роў прак тыч на 

ўсіх рэ гі ё наў з'яў ля юц ца пы тан ні ўзроў ню за ра бот най 

пла ты, пен сій на га за бес пя чэн ня, па шы рэн ня маг-

чы мас цей вы ка ры стан ня ся мей на га ка пі та лу, пра-

да стаў лен ня льгот асоб ным ка тэ го ры ям гра ма дзян, 

бу даў ніц тва жыл ля з дзярж пад трым кай, кам пен са цыі 

гра шо вых укла даў са вец ка га пе ры я ду, а так са ма 

ад сут нас ці дзейс ных мер, на кі ра ва ных на ды на міч-

нае і раў на мер нае раз віц цё рэ гі ё наў. Зва ро ты, якія 

да ты чац ца дзей нас ці пра ва ахоў ных ор га наў, скла лі 

пры клад на 10 пра цэн таў.


