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У Га лоў ным ста тыс тыч ным упраў-

лен ні го ра да Мін ска пад вя лі вы ні кі вы-

ба рач на га аб сле да ван ня хат ніх гас па-

да рак па ўзроў ні жыц ця за мі ну лы год, 

па ве да мі ла агенц тва «Мінск-На ві ны». 

Па вод ле атры ма ных звес так, ле тась на-

яў ныя рэ сур сы ў раз лі ку на хат нюю гас-

па дар ку ў ста лі цы скла лі 1670,2 рубля 

ў ме сяц. Пры гэ тым вы дат кі ў ся рэд нім 

скла да лі 1626,6 руб ля ў ме сяц, з якіх 

1219 руб лёў (74,9 пра цэн та) пры па да ла 

на спа жы вец кія па трэ бы. У струк ту ры 

ад па вед ных рас хо даў хат ніх гас па да рак 

на хар ча ван не іш ло 37,6 пра цэн та, на 

на быц цё не хар чо вых та ва раў — 32,1, 

на апла ту па слуг — 27,6 пра цэн та.

Пры за вую гуль ню-кон курс «Кар та 

рос ту» для школь ні каў з пы тан ня мі па 

му зей ных экс па зі цы ях пла ну ец ца за-

пус ціць у Мін ску ў са ка ві ку, па ве да міў 

ка рэс пан дэн ту Бел ТА на чаль нік цэнт-

ра «Кар ты гос ця» УП «Мін гар да вед-

ка» Аляк сандр Шыф рын. Ся род парт-

нё раў — больш за 20 му зе яў ста лі цы, 

у тым лі ку мас тац кі і гіс та рыч ны му зеі, 

Ло шыц кая ся дзі ба, му зеі кні гі, пры ро ды, 

на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту, су час-

най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, зай маль ных 

на вук, цэнтр акі я наг ра фіі «Ад кры ты акі-

ян». За дан ні раз лі ча ны на тры ўзроў ні 

скла да нас ці для роз ных уз рос таў. Пе-

ра мож цы, якія на бра лі най боль шую 

коль касць ба лаў, атры ма юць пры зы.

Мэ тай та ко га су пра цоў ніц тва 

з'яў ля ец ца па пу ля ры за цыя бяс-

печ на га і зда ро ва га ла ду жыц ця, 

лік ві да цыя лю бых фор маў дыс-

кры мі на цыі і пра ду хі лен не рас паў-

сюдж ван ня ВІЧ/СНІ Ду па срод ках 

аду ка цый най і гу ма ні тар най спад-

чы ны ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

— ААН пад клю ча ец ца да Еў ра пей-

скіх гуль няў та му, што гэ та вель мі вя-

лі кае еў ра пей скае ме ра пры ем ства. 

Спорт вель мі важ ны для раз віц ця, для 

мір на га су пра цоў ніц тва, для асо бы, для 

раз віц ця ча ла ве ка, для гра мад ства і 

ген дар най роў на сці, для са цы яль най 

ін тэ гра цыі і для раз віц ця ча ла ве ча га 

па тэн цы я лу, — ад зна чае па ста ян ны 

ка ар ды на тар ААН у Бе ла ру сі Іа а на 

КА ЗА НА-ВІШ НЯ ВЕЦ КІ. — Для нас, 

як для Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый, 

гэ тыя прын цы пы вель мі важ ныя, мы 

так са ма пад клю ча ем ся да Еў ра пей скіх 

гуль няў, каб яшчэ больш га ва рыць аб 

прын цы пах, звя за ных з мэ та мі ўстой лі-

ва га раз віц ця, каб прад стаў ляць роў ныя 

маг чы мас ці для ўсіх.

Су пра цоў ніц твам пра ду гле джа ны 

шы ро кі спектр ме ра пры ем стваў, у пры-

ват нас ці, за пла на ва на на ву чан не ва-

лан цё раў і спе цы я ліс таў па пра вя дзен ні 

экс прэс-тэс ці ра ван ня і ме та дах пра фі-

лак ты кі ВІЧ ся род гле да чоў і ўдзель ні каў 

Гуль няў, ак цыі ў пад трым ку лю дзей, якія 

жы вуць з ВІЧ, і ін шых мэ та вых груп.

— Мы га на рым ся на шым су пра цоў-

ніц твам з ААН, па коль кі гэ та ад на са 

зна ка вых між на род ных ар га ні за цый, 

якая зай ма ец ца ў пер шую чар гу пы тан-

ня мі раз віц ця гра мад ства і ства рэн ня 

леп ша га све ту. Важ на, што асаб лі вая 

ўва га ААН удзя ля ец ца спор ту, невы пад-

ко ва ар га ні за цыя пры ня ла рэ за лю цыю, 

якая пры знае ро лю спор ту ў раз віц ці ча-

ла ве ча га па тэн цы я лу. Мы ста ра ем ся бу-

да ваць сваю ра бо ту ў поў най ад па вед-

нас ці з гэ тай рэ за лю цы яй, — пад крэс ліў 

ды рэк тар Фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў 2019 го да» Ге ор гій 

КА ТУ ЛІН. — Су мес ная пра гра ма Ды-

рэк цыі і ЮНЭЙДС за клі ка на вы ра шыць 

гла баль ную за да чу, якая ста іць у цэ лым 

све це, бо ВІЧ — гэ та сур' ёз ны вы клік 

для су час на га ча ла вец тва. Удзель ні кі 

Гуль няў — гэ та бу ду чы ня лю бой на цыі, 

гэ та са мыя моц ныя, пры го жыя прад-

стаў ні кі ма ла до га па ка лен ня, вя до ма ж, 

мы па він ны па кла па ціц ца пра тое, каб 

у юнац тва бы ла бяс хмар ная бу ду чы ня, 

перш за ўсё ў га лі не зда роўя.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

СУМЕСНЫЯ 
ДЗЕЯННІ

За 100 дзён да стар ту ІІ Еў ра пей скіх гуль няў Ды рэк цыя пад пі са ла ме ма ран дум 
аб уза е ма ра зу мен ні з Аб'яд на най пра гра май ААН па ВІЧ/СНІД (ЮНЭЙДС)

У Пе ру пры вя лі да пры ся гі но вы ўрад
Но вы ўрад на ча ле з Саль ва-

до рам дэль Са ла рам пры ве дзе ны 

да пры ся гі ў Пе ру, па ве дам ляе 

пар тал Соmеrсіо. Па пя рэд ні кі-

раў нік са ве та мі ніст раў Пе ру Се-

сар Віль я ну э ва па даў у ад стаў-

ку 8 са ка ві ка. Ён ад пра ца ваў на 

гэ тай па са дзе ка ля го да. Уся го ў но вым ура дзе зроб ле ны 

дзе вяць но вых пры зна чэн няў, уклю ча ю чы па са ду кі раў ні ка 

ка бі не та. Да іх ад но сяц ца но выя кі раў ні кі та кіх ве дам стваў, 

як мі ніс тэр ства жыл ля, мі ніс тэр ства па спра вах жан чын, мі-

ніс тэр ства са цы яль на га раз віц ця, мі ніс тэр ства на ва коль на га 

ася род дзя, мі ніс тэр ства куль ту ры. Пры гэ тым клю ча выя па-

са ды (у мі ніс тэр ствах аба ро ны, унут ра ных спраў, эка но мі кі і 

фі нан саў) за ха ва лі ра ней шыя мі ніст ры. Но вы кі раў нік ура да 

мае на ву ко вую сту пень у га лі не пра ва і між на род ных ад но-

сін, але больш вя до мы як ак цёр, пе рад ае Rеutеrs. 48-га до вы 

дэль Со лар ка ля го да ўз на чаль ваў мі ніс тэр ства куль ту ры пры 

па пя рэд нім прэ зі дэн це Пэд ра Па бла Ку чын скі, які сы шоў з-за 

ка руп цый на га скан да лу. Кар ці ны, у якіх зды маў ся Со лар, 

да во лі роз на ба ко выя. Ся род най больш вя до мых — се ры ял 

«Нар ка», які вы хо дзіць з 2015 го да на Nеtflіх.

ЗША і Ра сія ста лі лі да ра мі па экс пар це ўзбра ен ня
Пер шае мес ца ся род экс пар цё раў уз бра ен няў за ха ва лі 

за са бой Злу ча ныя Шта ты, за апош няе пя ці год дзе іх экс парт 

вы рас на 36 пра цэн таў су праць 30 пра цэн таў у 2009—2013 га-

дах. Пры гэ тым у 2014—2018 га дах ЗША пе ра ўзы шлі Ра сію 

на 75 пра цэн таў, та ды як у па пя рэд няй пя ці год цы раз рыў 

скла даў 12 пра цэн таў. Та кія ліч бы пры вод зяц ца ў дак ла дзе, 

рас паў сю джа ным Стак голь мскім ін сты ту там да сле да ван ня 

праб лем мі ру (SІРRІ). Асноў ны мі спа жыў ца мі аме ры кан скіх 

уз бра ен няў бы лі кра і ны Бліз ка-

га Ус хо ду, на іх до лю прый шло ся 

больш за па ло ву збро е ва га экс-

пар ту ЗША. Уся го Злу ча ныя Шта-

ты па стаў ля лі зброю ў 98 кра ін 
све ту. Ра сія зна хо дзіц ца на дру-

гім мес цы ў све це па экс пар це 

ўзбра ен няў. Гэ ты па каз чык зні-

зіў ся на 17 пра цэн таў у па раў на нні з 2009—2013 га да мі, што 

тлу ма чыц ца ска ра чэн нем за ку пак ра сій скай зброі Ін ды яй і 

Ве не су э лай, ад зна ча ец ца ў дак ла дзе. Уся го Ра сія па стаў ля ла 

зброю ў 48 кра ін све ту, з іх 55 пра цэн таў зай ма лі па стаў кі ў 

Ін дыю, Кі тай і Ал жыр. Трэ цяе мес ца па аб' ёме экс пар ту за ня-

ла Фран цыя, за ёй ідуць Гер ма нія і Кі тай. Уся го агуль ны аб' ём 

ганд лю збро яй вы рас у 2014—2018 га дах на 7,8 пра цэн та ў 

па раў на нні з 2009—2013 га да мі і амаль на чвэрць у па раў на-

нні з 2004—2008 га да мі, ад зна ча ец ца ў дак ла дзе.

Ула ды Ве не су э лы ад мя ні лі ра бо чы дзень 
і за ня ткі ў шко ле з-за ад клю чэн ня свят ла

Ра бо чы дзень і школь ныя за ня ткі ў Ве не су э ле ад ме не ны 

сён ня з-за ад клю чэн ня элект рыч нас ці ў кра і не. Пра гэ та 

прэ зі дэнт рэс пуб лі кі Ні ка лас Ма ду ра па ве да міў у «Тві тэ ры». 

Ра ней ві цэ-прэ зі дэнт, мі ністр су вя зі і ін фар ма цыі кра і ны Хор хе 

Рад ры гес па ве дам ляў аб ад ме не ра бо ча га дня і школь ных 

за ня ткаў у аў то рак, 12 са ка ві ка. Урад ужо ад мя няў ра бо чы 

дзень у пят ні цу, 8 са ка ві ка, і ў па ня дзе лак, 11 са ка ві ка. Ра ней 

Ка ра кас і боль шасць шта таў Ве не су э лы за ста лі ся без энер га-

за бес пя чэн ня. Та кім чы нам, элект рыч насць ад сут ні ча ла прак-

тыч на на ўсёй тэ ры то рыі кра і ны. Па сло вах жы ха роў ста лі цы, 

гэ та са мае доў гае на іх па мя ці ад клю чэн не элект ра энер гіі ў 

го ра дзе. Па ін фар ма цыі На цы я наль най элект рыч най кам па-

ніі, пры чы най та го, што зда ры ла ся, стаў са ба таж на ГЭС імя 

Сі мо на Ба лі ва ра ў шта це Ба лі вар, най буй ней шай у кра і не.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Ак цэнт на пад тры ман не іс ну ю чых 

тэх на ло гій і ства рэн не но вых га лін 

у пра мыс ло вас ці», — так акрэс ліў 

за да чу на ву кі на най блі жэй шы час 

кі раў нік апа ра ту На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Пётр ВІ ЦЯЗЬ.

— За да ча для га лі ны ма шы на бу да ван-

ня на сён ня — по шук най больш вы со ка-

тры ва лай ста лі. У сфе ры зем ля роб ства 

ство ра ны дзя сят кі но вых сар тоў збож-

жа вых, якія ўжо ўка ра ня лі ся на прак ты-

цы ле тась. Ка лі ра ней ура джай скла даў 

20 цэнт не раў з гек та ра, то ця пер па вя-

лі чыў ся да 60. Бе ла рус кія ву чо ныя пра-

цу юць над па вы шэн нем эфек тыў нас ці 

мя са-ма лоч най пра мыс ло вас ці, аб чым 

ка жа па каз чык — пя тае мес ца ся род усіх 

кра ін све ту. Не ма ла важ ны мі для нас з'яў-

ля юц ца і са юз ныя пра гра мы з Ра сі яй, яны 

вель мі вы со ка эфек тыў ныя. На прык лад, 

з 2018 го да вы кон ва ец ца пра гра ма «Кам-

бі корм — СД», асноў ная за да ча якой зні-

зіць за леж насць ад ім пар ту кам бі кар моў 

за кошт энер га збе ра галь на га аб ста ля-

ван ня і вы ка ры стан ня бія бяс печ ных кар-

моў, — па ве да міў Пётр Ві цязь.

Як рас ка заў пер шы на мес нік 

стар шы ні Прэ зі ды у ма НАН Сяр гей 

ЧЫЖЫК, на ву ко выя рас пра цоў кі ця пер 

ства ра юц ца ва ўсіх га лі нах эка но мі кі:

— У сфе ры бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў — гэ та «Бу сел». У сфе ры на-

на тэх на ло гій — шмат слой ныя элект ра-

маг ніт ныя эк ра ны для звыш дак лад на га 

маг ні то мет ра. Апа рат быў уклю ча ны ў 

склад япон ска га звыш дак лад на га апа-

ра та і ад праў ле ны на ар бі ту для да сле да-

ван ня Мер ку рыя. Як і ва ўсіх ін шых кра і-

нах, у Бе ла ру сі пра соч ва ец ца тэн дэн цыя 

пе ра хо ду на элект ра транс парт. Ство ра ны 

ўзор ма гут на га ай чын на га элект ра ру ха-

ві ка. Акра мя та го, сё ле та быў вы ве дзе ны 

на вы пра ба ван не су пер кан дэ нса тар — ён 

да зва ляе эка но міць энер гію. Для ка му-

наль ных служ баў у на шай кра і не ства-

ра ец ца ка му наль на-ўбо рач ная ма шы на, 

у хут кім ча се яе мож на бу дзе ўба чыць у 

вы ка ры стан ні. Ёсць ці ка вая рас пра цоў ка 

і ў сфе ры на цы я наль най бяс пе кі — но выя 

лі ней кі бро не ка мі зэ лек на асно ве ке ра-

міч на га ма ле ку ляр на га злу чэн ня. Гэ тыя 

на ву ко выя зна ход кі да юць нам са мае 

важ нае — ука ра нен не іх у пра мыс ло-

васць і вы хад на знеш нія рын кі.

Па сло вах ака дэ мі ка-сак ра та ра аддзя-

лен ня фі зі ка-тэх ніч ных на вук НАН Бе ла-

ру сі Аляк санд ра ЛАС КАЎ НЁ ВА, у Ар шан-

скім ра ё не рас па ча лі ся вы пра ба ван ні пры-

бо раў па ачыст цы ва ды ад цяж кіх ме та лаў. 

Гэ та важ ная рас пра цоў ка, якая ўплы вае на 

якасць жыц ця бе ла ру саў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ТЭХ НА ЛО ГІІ БУ ДУ ЧЫ НІ Пра мыс ло васць — 
у на гу з іна ва цы я мі

ПадрабязнасціПадрабязнасці

ВЫ НІ КІ КА ЛЯ 20 
ДА СЛЕ ДА ВАН НЯЎ
ляглі ў асно ву Кан цэп цыі 
ін фар ма цый най бяс пе кі

Аб гэ тым за явіў на чаль нік ін фар ма цый на-

ана лі тыч на га ўпраў лен ня Дзяр жаў на га сак-

ра та ры я та Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Аляк сей 

БАНЬ КОЎ СКІ на спе цы я наль най прэс-кан-

фе рэн цыі, пры све ча най Кан цэп цыі ін фар-

ма цый най бяс пе кі Бе ла ру сі.

Аляк сей Бань коў скі рас ка заў, што гэ ты пра ект 

рас пра цоў ваў ся на пра ця гу не каль кіх га доў. Бы лі 

за дзей ні ча ны прак тыч на ўсе чле ны між ве да мас-

най ка мі сіі па бяс пе цы ў ін фар ма цый най сфе ры 

пры Са ве це бяс пе кі. Па вод ле яго слоў, у асно ве 

Кан цэп цыі ля жаць вы ні кі ана лі тыч ных да сле да-

ван няў Дзяр жаў на га сак ра та ры я та, іх бы ло пра-

ве дзе на ка ля 20.

Мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў, што так ці інакш мно-

гія па зі цыі Кан цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі 

наўпрост звя за ныя з эка но мі кай — з тым, што 

вы зна чае жыц ця дзей насць на шай кра і ны і гра-

мад ства. Ён, на ту раль на, вы ка заў ся і з на го ды 

СМІ: па яго сло вах, сён ня ха пае на прак ты цы тых 

рэ сур саў, якія мо гуць пра ца ваць з са мы мі роз ны-

мі на ві на мі і да ваць ім пра ва вую ацэн ку. Гэ тыя 

рэ сур сы ёсць і ў Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, ёсць 

за ка на даў чая ба за, ство ра на сіс тэ ма.

У прык лад ён пры вёў тое, як пра цуе Мі нін фарм 

з сай та мі, якія па ру ша юць за ка на даў ства, — іх 

свое ча со ва бла ку юць. Што да ты чыц ца апе ра тыў-

най рэ ак цыі на фэй ка выя на ві ны, то Аляк сандр 

Кар лю ке віч ска заў, што не ўсе рэа лі зу юць іні цы я-

ты вы, у тым лі ку дзяр жаў на га апа ра ту, і гэ та звя-

за на не з тым, што іх не пад трым лі ва юць, прос та 

трэ ба ўзва жа на па ды сці да та го, на коль кі та кія 

іні цы я ты вы ад па вя да юць бе ла рус ка му за ка на даў-

ству. Ён па цвер дзіў, што з пры няц цем Кан цэп цыі 

за ка на даў чая ба за бу дзе ўдас ка наль вац ца, але 

лі чыць, што спя шац ца не вар та.

Мі ністр звяр нуў ува гу на на цы я наль ны кан тэнт 

у СМІ — на яго дум ку, гэ та пы тан не звя за на з Кан-

цэп цы яй, та му што фар мат пры сут нас ці ай чын на га 

кан тэн ту — гэ та аба ро на на цы я наль ных ін та рэ саў.

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 Ігар 

МАР ЗА ЛЮК рас ка заў, што ў чац вёр тым раз дзе ле 

Кан цэп цыі ўпер шы ню ёсць част ка, пры све ча ная 

тра ды цый ным бе ла рус кім каш тоў нас цям. У ёй — 

за ха ван не куль ту ры, мо вы, так са ма ўпер шы ню 

пра га вор ва ец ца тое, што бе ла рус кая дзяр жа ва 

фар мі руе і пра соў вае бе ла рус кую гіс та рыч ную 

па лі ты ку і кан цэп цыю, якая аб' ек тыў на ад люст-

роў вае асноў ныя эта пы раз віц ця кра і ны.

Ды рэк тар Бе ла рус ка га ін сты ту та стра тэ гіч-

ных да сле да ван няў Алег МА КА РАЎ ад зна чыў, 

што Кан цэп цыя бу дзе да ступ ная ўсім гра ма дзя-

нам Бе ла ру сі, а так са ма су свет най су поль нас ці, 

пла ну ец ца яе пе ра клад, па коль кі яна дэ ман струе 

па зі цыю Бе ла ру сі ў ін фар ма цый най сфе ры. Яко га 

ро ду сіг нал Бе ла русь дае? У да ку мен це за фік са-

ва ны цэ лы шэ раг важ ных па сту ла таў, ся род іх, 

на прык лад, на ша кра і на ўпер шы ню за яў ляе аб 

тым, што мы ад маў ля ем ся ад пры мя нен ня ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій на шко ду ін шым дзяр жа вам 

і суб' ек там, але пры гэ тым за бяс печ ва ем улас ную 

бяс пе ку. Без умоў на, усё гэ та ад па вя дае кур су бе-

ла рус кай па лі ты кі.

Алег Ма ка раў да даў, што ўвя дзен не та кой Кан-

цэп цыі — гэ та трэнд, та кая сі ту а цыя паў сюль. У су-

се дзяў ёсць та кія да ку мен ты, мы так са ма па він ны 

іс ці па гэ тым шля ху.

Па сло вах док та ра тэх ніч ных на вук, ад на го з 

рас пра цоў шчы каў Кан цэп цыі, Аляк санд ра ІВА-

НОЎ СКА ГА, адзін з клю ча вых мо ман таў да ку мен-

та — гэ та ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт, за бес пя чэн-

не аба ро ны гра ма дзян, ар га ні за цый кра і ны ў той 

час, ка лі мы на кры ты ін фар ма цый ным каў па ком. 

Дру гое — за бес пя чэн не ста біль нас ці. Па вод ле яго 

слоў, па куль ін тэр нэт — гэ та не са мае ста біль нае 

ася род дзе, а Кан цэп цыя да па мо жа ў ней кай сту-

пе ні ўрэ гу ля ваць сі ту а цыю.

Спе цы я ліст Апе ра тыў на-ана лі тыч на га цэнт-

ра пры Прэ зі дэн це Яў ген ЛІП ЛЯ НІН спы ніў ся на 

пы тан ні кі бер бяс пе кі. Ён ад зна чыў, што ўжо рас-

пра ца ва ны і ў най блі жэй шы час бу дзе ўне се ны на 

за цвяр джэн не пра ект ука за, які да зво ліць ма дэр ні-

за ваць сіс тэ му ін фар ма цый най бяс пе кі ў кра і не.

Якія іні цы я ты вы пра па на ва ла яго ве дам ства? 

На прык лад, ства рэн не сіс тэ мы ма ні то рын гу ін-

фар ма цый най бяс пе кі, якая бу дзе грун та вац ца 

на ства рэн ні на цы я наль на га цэнт ра ма ні то рын гу і 

га лі но вых цэнт раў. Ця пер вя дзец ца да сле да ван не, 

ці па трэб ныя яны нам. Яшчэ іні цы я ва ны пра цэс 

ства рэн ня воб лач ных сэр ві саў ін фар ма цый най 

бяс пе кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


