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У Еў ро пе за ду ма лі ся аб ства рэн ні но вай ва лю ты
Мі ністр фі нан саў Фран цыі Бру на Ле Мэр за клі каў вы-

пра ца ваць агуль ны для ЕС збор пра ві лаў, якія рэ гу лю юць 

аба рот крып та ва лют, а так са ма ства рыць сваю ліч ба вую 

ва лю ту. Пра гэ та па ве да мі ла Rеutеrs.

Якіх-не будзь пад ра бяз нас цяў аб ства рэн ні еў ра пей скай 

крып та ва лю ты Ле Мэр не пры вёў. На су стрэ чы з еў ра пей-

скі мі ка ле га мі ў Хель сін кі ён зноў пад крэс ліў, што кра і нам 

Еў ра са ю за вар та ад мо віц ца ад рэ гу ля ван ня «крып ты» на на цы я наль ным уз роў ні, а так-

са ма вы сту піў су праць пры сут нас ці Lіbrа, ліч ба вай ва лю ты ад Fасеbооk, у Еў ро пе.

Мі ністр пад крэс ліў, што яна мо жа вы ка рыс тоў вац ца для не за кон ных апе ра цый, 

па гра жае фі нан са вай сіс тэ ме і су ве рэ ні тэ ту кра ін, у якіх бу дзе вы ка рыс тоў вац ца. 

Як вя до ма, Fасеbооk аб вяс ціў аб па чат ку тэс та ван ня ўлас най гла баль най ліч ба вай 

ва лю ты Lіbrа сё ле та ў чэр ве ні. Сац сет ка аца ні ла па тэн цый ную клі енц кую ба зу сва-

ёй крып та ва лю ты ў 1,7 міль яр да ча ла век. У на ступ ныя ме ся цы су праць яе вы сту пі лі 

ўла ды шэ ра гу кра ін, у тым лі ку ЗША і Ра сіі.

Ня мец кія СМІ за яў ля юць аб пра ця гу «ды зель гей ту»
«Ды зель ны скан дал» ва кол ня мец ка га аў та гі ган та Vоlkswаgеn мо жа стаць сур' ёз-

ней шым, чым лі чы ла ся. Па звест ках СМІ Гер ма ніі, вы твор ца ма ні пу ля ваў пра грам ным 

за бес пя чэн нем, якое рэ гу люе шкод ныя вы хла пы, і на ды зель ным ру ха ві ку ЕА 288 — 

яго па ча лі ўста лёў ваць за мест ру ха ві ка ЕА 189, з-за яко га скан дал у 2015 го дзе па-

чаў ся ў ЗША. Аў та кан цэрн пры знаў сваю ві ну. Уся го кам па нія вы пла ці ла 33 міль яр ды 

до ла раў у якас ці кам пен са цый і штра фаў. Тэ ле ка нал «Паў ноч на-за ход няе вя шчан не» 

(SWR) па ве да міў, што аў та вы твор ца ўста лёў ваў на ру ха вік ЕА 288 так зва ную пры-

ла ду ад ме ны, якая мо жа вы зна чыць мо мант, ка лі ма шы на пра хо дзіць тэс ці ра ван не 

на эка ла гіч ныя стан дар ты. Кам па нія но выя аб ві на вач ван ні аб вяр гае і за яў ляе, што 

ні чо га не за кон на га не ра бі ла. Да рэ чы, ру ха вік ЕА 288 з эка ла гіч ным стан дар там 

Еў ра-6 вы ка рыс тоў ва ец ца ў аў та ма бі лях кам па ніі Vоlkswаgеn і яе дач чы ных прад-

пры ем ствах Аudі, SЕАT і Skоdа.

Коль касць япон цаў, якія ад зна чы лі ста га до вы юбі лей, 
упер шы ню пе ра вы сі ла 70 ты сяч

Аб гэ тым па ве да мі ла мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, пра-

цы і даб ра бы ту Япо ніі на пя рэ дад ні дзяр жаў на га свя та Дня 

ша на ван ня па жы лых лю дзей. Уся го ў кра і не коль касць 

тых, ка му ўжо споў ні ла ся 100 га доў, скла ла больш за 

71 ты ся чу ча ла век. З іх — 8463 муж чы ны, а жан чын — 

62,7 ты ся чы, што скла дае ка ля 88 пра цэн таў ад агуль най 

коль кас ці. Лю дзей, якія пе ра сяг ну лі 100-га до вы ру беж, 

за год ста ла больш на 1453 ча ла ве кі. Рэ корд што год 

аб наў ля ец ца апош нія 49 га доў. Ка лі та кое да сле да ван не 

рас па ча ло ся ў 1963-м, у Япо ніі бы ло ўся го 153 ча ла ве кі, ста рэй шыя за 100 га доў. 

Толь кі за апош нія 30 га доў коль касць 100-га до вых вы рас ла ў 23 ра зы.

Мі ніс тэр ства лі чыць, што асноў ны мі пры чы на мі даў га лец ця з'яў ля юц ца «пра грэс 

у тэх на ло гі ях ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня і на ма ган ні для ўма ца ван ня зда роўя». 

Ула ды абя ца юць «аказ ваць пад трым ку для та го, каб лю дзі, на ват да сяг нуў шы вель мі 

ста ла га ўзрос ту, маг лі жыць зда ро вым, паў на вар тас ным жыц цём».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НАДЗЁННАЕ

— Асноў ная за да ча для 

нас на най блі жэй шы час — 

вы твор часць і поў ная рэа-

лі за цыя на рын ку ў сціс лыя 

тэр мі ны якас на га па са дач-

на га ма тэ ры я лу, устой лі ва га 

да хва роб і асаб лі вас цяў мік-

ра клі ма ту. У сіс тэ ме Мін ляс-

га са функ цы я нуе 90 улас-

ных дрэ ва пе рап ра цоў чых 

прад пры ем стваў, пла ну ец-

ца па ве лі чэн не іх коль кас ці. 

Мы ак тыў на вы ка рыс тоў-

ва ем пе ра да выя тэх на ло гіі 

ў бу даў ніц тве цяп ліч на га 

комп лек су па вы рошч ван-

ні па са дач на га ма тэ ры я лу 

асноў ных ле са ўтва раль ных 

па род, у тым лі ку з за кры тай 

ка ра нё вай сіс тэ май. Та кі па-

са дач ны ма тэ ры ял рых ту ец-

ца ў Іва цэ віц кім і Глы боц кім 

ляс га сах і ў Рэс пуб лі кан скім 

ляс ным се лек цый на-на сен-

ня вод чым цэнт ры. Апош ні 

ўклю чае ў ся бе шэсць цяп-

ліц агуль най пло шчай 0,86 

гек та ра, якія асна шча ны аў-

та ма тыч ны мі сіс тэ ма мі кант-

ро лю па лі ву, асвят лен ня і 

пад тры ман ня мік ра клі ма ту. 

Акра мя та го, ма ем дзе вяць 

па лёў вы рошч ван ня агуль-

най пло шчай 2,25 гек та ра. 

Ёсць і кор пус з ла ба ра то-

ры яй пер ша сна га кант ро лю 

па са дач на га ма тэ ры я лу, 

дзве ха ла дзіль ныя ка ме ры 

для яго за хоў ван ня. Фак тыч-

ны кошт та ко га аб'ек та — 

11,9 міль ё на руб лёў.

Мі ністр ляс ной гас па дар-

кі ад зна чыў, што бу даў ніц-

тва цяп ліч на га комп лек су 

дасць маг чы масць што год 

вы раб ляць да 12 міль ё наў 

штук стан дарт на га па са дач-

на га ма тэ ры я лу з за кры тай 

ка ра нё вай сіс тэ май для ад-

наў лен ня і вы рошч ван ня 

ле су. Вы сту по вец так са ма 

на га даў, што ў Бе ла ру сі пла-

ну ец ца змя нен не па рад ку 

рэа лі за цыі драў ні ны, ця пер 

рых ту ец ца ад па вед ны пра-

ект ука за, ён зна хо дзіц ца на 

за вяр шаль ным эта пе. Да га-

да вых тар гоў Мін ляс га су не-

аб ход на вый сці ўжо з но вы мі 

па ды хо да мі. Бу даў ніц тва пе-

лет ных за во даў, якія пры но-

сяць кра і не па 20—30 ты сяч 

тон пра дук цыі ў год, пе ра ход 

на рэа лі за цыю драў ні ны па 

еў ра пей скіх гар ма ні зу ю чых 

стан дар тах (без яе мэ та ва га 

пры зна чэн ня) і рэа лі за цыя 

ніз ка якас най драў-

ні ны на экс парт — 

клю ча выя фак та ры 

раз віц ця ляс ной 

пра мыс ло вас ці ў кра і не на 

сён няшні дзень.

— У на ступ ныя не каль кі 

га доў па да ру чэн ні Прэ зі-

дэн та мы бу дзем уклю чаць 

у гас па дар чы аба рот увесь 

іс ну ю чы ляс ны рэ сурс. Мы 

га во рым не толь кі пра ніз ка-

якас ную драў ні ну, але і пра 

вы са ка я кас ную. Хоць, як 

па ка за ла прак ты ка мі ну ла-

га го да, на ша ніз ка якас ная 

драў ні на больш за па тра-

ба ва ная ў за меж ных кра і-

нах, чым у Бе ла ру сі. Праў-

да, па куль што тар гі ідуць 

не вель мі доб ра: сё ле та на 

экс парт ляс га сы рэа лі за-

ва лі 200 ты сяч ку боў ніз ка-

якас най драў ні ны. Што да-

ты чыц ца но вых пе лет ных 

за во даў, то яны бу дуць раз-

мя шчац ца па два ў кож най 

воб лас ці кра і ны. Шэсць ужо 

функ цыя нуюць, яшчэ шэсць 

бу дуць за пу шча ны на ле та ў 

чэр ве ні. Ма гут насць два-

нац ца ці прад пры ем стваў 

дае магчымасць пе ра пра-

ца ваць ка ля ад на го міль ё на 

ку боў сы ра ві ны. Гэ та да зво-

ліць вый сці на комп лекс нае 

вы ка ры стан не ад хо даў ад 

ле са пі ла ван ня, па вя лі чыць 

ва лют ную вы руч ку. Так са ма 

важ ным для нас з'яў ля ец ца 

поў ны пе ра ход на гас па-

дар чы раз лік, які пла ну ем 

ажыц ця віць у на ступ ныя 

не каль кі га доў, — ска заў 

Ві таль Дрож жа.

За апош нія пяць га доў у 

сіс тэ ме Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі пра соч ва ец ца 

ста ноў чая ды на мі ка па між 

вы сеч кай ля соў і іх ства рэн-

нем. За пер шае паў год дзе 

ар га ні за цы я мі га лі ны бы лі 

вы ка на ны ўсе мэ та выя па-

каз чы кі па ад наў лен ні і раз-

вя дзен ні ле су — яны бы лі 

зроб ле ны на пло шчы звыш 

40,5 ты ся чы гек та ра. Што-

га до вы аб' ём на рых та ва най 

драў ні ны ў па раў на нні з мі-

ну лы мі га да мі па вя лі чыў ся. 

На прык лад, у 2016 го дзе 

бы ло на рых та ва на больш 

за 15 міль ё наў ку ба мет-

раў, а ў 2018 го дзе — ужо 

19,5 міль ё на. Асаб лі вая ўва-

га ад да ец ца ўчаст кам ляс-

но га фон ду, якія па цяр пе лі 

ў вы ні ку ўсы хан ня іг ліч ных 

на са джэн няў, а так са ма ад 

ура га наў.

— З 2016 да 2019 го да 

ляс га са мі га лі ны бы лі пра-

ве дзе ны са ні тар на-азда-

раў лен чыя ме ра пры ем ствы 

з усы ха ю чы мі са сно вы мі 

на са джэн ня мі на пло шчы 

звыш 450 ты сяч гек та раў. 

Сё ле та фік су ец ца зні жэн-

не ін тэн сіў нас ці ўсы хан ня ў 

боль шас ці рэ гі ё наў, — ад-

зна чыў мі ністр ляс ной гас-

па дар кі.

Ды рэк тар Рэс пуб лі кан-

ска га ляс но га се лек цый-

на-на сен ня вод ча га цэнт ра 

Ула дзі слаў ЦЕ ЦЯ РО НАК 

рас ка заў пра дзей насць 

аб' ек та:

— Па лі на тэ ры то рыі 

цэнт ра пра ду гле джа ны пад 

ства рэн не ле са на сен ных 

план та цый хвоі еў ра пей-

скай, кед ра, ясе ня і ел кі 

еў ра пей скай. Ужо па се я лі 

план та цыю ел кі еў ра пей-

скай — ка ля 2,5 міль ё на 

штук, 7,5 міль ё на штук хвоі 

звы чай най, а так са ма вы-

са дзі лі пер шую ў Бе ла ру сі 

план та цыю хвоі кед ра вай. 

Каб да сяг нуць мак сі маль на-

га аб' ёму вы рошч ван ня, мы 

бу дзем пе ра хо дзіць на ін шы 

від ка сет для ра са ды. ця-

пер яны стан дарт ныя — на 

64 ячэй кі ў ад ной, та кім чы-

нам, у ад ной цяп лі цы атрым-

лі ва ем 450 ты сяч адзі нак па-

са дач на га ма тэ ры я лу. Ка лі 

пя рой дзем на 100 ячэ ек, — 

у ад ной цяп лі цы іх ста не 

750 ты сяч. Ця пер цэнтр дае 

маг чы масць вы рошч ван ня 

ка ля васьмі міль ё наў штук 

хвоі і ел кі, з па ве лі чэн нем 

ёміс тас ці ка сет бу дзе пры-

клад на 12 міль ё наў. Вя дзец-

ца збыт гэ тых ляс ных куль-

тур у Ра сію, ад нак га лоў ным 

для нас усё ж та кі з'яў ля ец-

ца за бес пя чэн не па са дач-

ным ма тэ ры я лам ляс га саў 

кра і ны. З на ві нак — сё ле та 

бу дзем ука ра няць ка ліб роў-

ку на сен ня для ства рэн ня 

ляс ных куль тур, ас тат нія 

пло шчы бу дуць вы ка рыс-

тоў вац ца пад дэ ка ра тыў ныя 

па ро ды ліс це вых, хвой ных 

дрэў, план та цый бу я коў.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Та кую дум ку Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў пад час пе ра га во раў з шэй-

хам Му ха ме дам бен За ід аль-На ха-

я нам.

На след ны прынц Абу-Да бі, на мес нік Вяр-

хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га ўзбро е ны мі 

сі ла мі Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў, шэйх 

Му ха мед бен За ід аль-На ха ян упер шы ню 

пры быў у Бе ла русь з афі цый ным ві зі там. 

Для яго су стрэ чы пад рых та ва лі ўра чыс тую 

цы ры мо нію з удзе лам ро ты га на ро вай вар-

ты і ва ен на га ар кест ра. У вы ка нан ні му-

зы кан таў пра гу ча лі гім ны абедз вюх кра ін. 

Пас ля ча го Прэ зі дэнт і шэйх Му ха мед бен 

За ід аль-На ха ян па ві та лі чле наў афі цый ных 

дэ ле га цый і на кі ра ва лі ся на пе ра га во ры ў 

ка мін ны зал Па ла ца Не за леж нас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

яго з ша ноў ным гос цем звяз ва юць доб-

рыя, сяб роў скія ад но сі ны і ён вель мі ра ды 

су стра каць шэй ха ў Бе ла ру сі. «Вы толь кі 

што ска за лі, што вам спа да ба ла ся ў Бе-

ла ру сі, спа да ба лі ся на шы лю дзі. У лю бы 

час, на лю бы тэр мін пры яз джай це да нас 

ад па чыць», — за пра сіў Прэ зі дэнт.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, у эка-

на міч ных, па лі тыч ных і дып ла ма тыч ных ад-

но сі нах па між кра і на мі ня ма ні я кіх праб лем 

і спрэч ных пы тан няў. «Я ўпэў не ны: на шы 

ад но сі ны бу дуць у та кім жа сяб роў скім кі-

рун ку раз ві вац ца», — удак лад ніў кі раў нік 

кра і ны.

Як не ад ной чы ўжо за яў ляў Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі, фун да мен там лю бых па лі тыч ных 

ад но сін з'яў ля ец ца эка но мі ка і ган даль. 

У гэ тым пла не кра і нам ёсць яшчэ над 

чым пра ца ваць. Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і 

Аб'яд на ных Араб скіх Эмі ра таў у 2018 го дзе 

склаў 72,3 міль ё на до ла раў ЗША. У сту дзе-

ні — лі пе ні гэтага года — 55,1 міль ё на, пры 

ста ноў чым саль да бе ла рус ка га бо ку. За 

мі ну лы год біз нес ААЭ ін вес та ваў у бе ла-

рус кую эка но мі ку 44 міль ё ны до ла раў.

«Я ўпэў не ны, што ваш ця пе раш ні ві зіт 

у Бе ла русь на дасць сур' ёз ную ды на мі ку 

ганд лё ва-эка на міч ным, ін вес ты цый ным 

ад но сі нам. Мы зной дзем кі рун кі на ша га 

су пра цоў ніц тва. Тым больш за кры тых тэм 

і сфер у ад но сі нах па між Эмі ра та мі і Бе ла-

рус сю ня ма», — кан ста та ваў Прэ зі дэнт.

У сваю чар гу шэйх Му ха мед бен За ід 

аль-На ха ян па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку 

за шчы ры пры ём. Ён ак цэн та ваў ува гу, што 

па бы ваў у шмат лі кіх кра і нах, але ме на ві та 

тут ад чу вае ся бе як до ма.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

УПЕР ШЫ НЮ, 
АЛЕ ЯК ДО МА

Bізіт на след на га прын ца Абу-Да бі 
на дасць ды на мі ку эка на міч ным ад но сі нам кра ін

 У тэ му
Шэйх Му ха мед бен За ід аль-На ха-

ян — на след ны прынц Абу-Да бі (ад-

на го з ся мі эмі ра таў ААЭ). З 2005 го да 

зай мае па са ду на мес ні ка Вяр хоў на га 

га лоў на ка ман ду ю ча га ўзбро е ны мі сі-

ла мі Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў. 

Яго баць ка За ід ібн Сул тан аль-На ха ян 

быў ад ным з іні цы я та раў ства рэн ня 

фе дэ ра цыі Аб' яд на ных Араб скіх Эмі-

ра таў і яе пер шым прэ зі дэн там больш 

за 30 га доў. Сён ня гэ тую па са ду зай-

мае ста рэй шы сын мі ну ла га лі да ра 

шэйх Ха лі фа бен За ід аль-На ха ян.

Зя лё нае ба гац цеЗя лё нае ба гац це

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

За пер шае паў год дзе ар га ні за цы я мі Мін ляс га-

са бы лі вы ка на ны ўсе мэ та выя па каз чы кі па 

вы твор час ці ля соў. Аб су час ных тэх на ло гі ях 

вы рошч ван ня, аба ро ны і вы ка ры стан ня гэ тых 

рэ сур саў у Бе ла ру сі рас ка заў мі ністр ляс ной 

гас па дар кі Ві таль ДРОЖЖА:

У АБА РОТ — 
УВЕСЬ ЛЯС НЫ РЭ СУРС

Фота БелТА.


