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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
АБАС ЗА ЯВІЎ, ШТО УС ХОД НІ ІЕ РУ СА ЛІМ МО ЖА 
БЫЦЬ СТА ЛІ ЦАЙ АД НОЙ ТОЛЬ КІ ПА ЛЕС ЦІ НЫ

«Гэ та наш го рад і на ша зям ля, мы не па кі нем яго», — 

ад зна чыў па лес цін скі лі дар Мах муд Абас. Па вод ле 

яго слоў, «па лес цін цы пе ра жы ва юць за раз лё са-

вы зна чаль ны мо мант у сва ёй гіс то рыі, ад яко га за-

ле жыць іх бу ду чы ня». «Мы не ско рым ся дык та ту 

з чый го-не будзь бо ку і не паў то рым па мы лак мі ну ла-

га, — пад крэс ліў Абас. — Ні я кай «здзел кі ста год дзя», 

пра якую ка жуць аме ры кан цы, не бу дзе».

Ён на зваў «гань бай» па гро зы, якія гу чаць на ад рас па-
лес цін ска га на ро да з бо ку Ва шынг то на, а так са ма рэз-
ка рас кры ты ка ваў на ме ры ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та ЗША 
Дональ да Трам па спы ніць фі нан са вую да па мо гу аў та ном-
най ад мі ніст ра цыі.

«Для нас больш не пры маль на, каб Злу ча ныя Шта ты 
за ста ва лі ся па ся рэд ні кам па між на мі і Із ра і лем, — за явіў 
Абас. — Мы зноў звер нем ся ў ААН, каб па лес цін ская дзяр-
жа ва ста ла паў на праў ным чле нам між на род най су поль-
нас ці».

ПРЭ ЗІ ДЭНТ АФ ГА НІ СТА НА ЗА ЯВІЎ, 
ШТО БЕЗ ПАД ТРЫМ КІ ЗША ЎРАД КРА І НЫ 
НЕ ПРА ТРЫ МА ЕЦ ЦА І ПАЎ ГО ДА

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на Ашраф Га ні ў ін тэр в'ю тэ ле ка-
на лу СBS пры знаў, што яго кра і на не пра тры ма ец ца 
і паў го да без пад трым кі з бо ку ЗША.

Прэ зі дэн та спы та лі, ці згод ны ён з тым, што ка лі ЗША 
па кі нуць рэс пуб лі ку, яго «ўрад ра ва ліц ца праз тры дні». 
«З пунк ту гле джан ня рэ сур саў гэ та аб са лют на пра віль на. 
Мы не змо жам пад трым лі ваць на шу ар мію на пра ця гу шас ці 
ме ся цаў без аме ры кан скай пад трым кі і па тэн цы я лу», — 
адзна чыў Га ні.

Жур на ліст па пра сіў па цвер дзіць, ці ка заў прэ зі дэнт ме на-
ві та пра тое, што без пад трым кі ЗША ар мія Аф га ні ста на не 
пра тры ма ец ца і шас ці ме ся цаў. «Так, та му што ў нас ня ма 
гро шай», — ад ка заў ён.

ЗША, па звест ках тэ ле ка на ла, на 90 % па кры ва юць вы-
дат кі аба рон на га бюд жэ ту Аф га ні ста на, што вы яў ля ец ца ў 
што га до вай ва ен най да па мо зе на су му ў больш чым 4 млрд 
до ла раў. Яшчэ $30 млрд бы ло вы дат ка ва на на ад наў лен не 
рэс пуб лі кі.

«У гэ тай кра і не дзей ні чае 21 між на род ная тэ ра рыс тыч-
ная гру поў ка. Па сы ла юц ца дзя сят кі тэ ра рыс таў-смя рот ні-
каў. Ёсць цэ лыя «Фаб ры кі смя рот ні каў, мы зна хо дзім ся ў 
аб ло зе», — ска заў прэ зі дэнт Га ні.

Уся го за ча ты ры ме ся цы мі ну ла га го да, па ін фар ма цыі 
тэ ле ка на ла СBS, больш за 4 ты ся чы аф ган скіх ва ен ных і па-
лі цэй скіх бы лі па ра не ны, яшчэ 2,5 ты ся чы — за бі тыя. З та го 
ча су прэ зі дэнт ад мо віў ся пуб лі ка ваць да ныя аб стра тах.

ПРЭ ЗІ ДЭНТ ФРАН ЦЫІ Ў 16 ГА ДОЎ НА ПІ САЎ 
ЭРА ТЫЧ НЫ РА МАН ДЛЯ СВА ЁЙ БУ ДУ ЧАЙ ЖОН КІ

Бу ду чы прэ зі дэнт Фран цыі 
Эма ну эль Мак рон у 16-га-
до вым уз рос це на пі саў 
эра тыч ны ра ман для сва-
ёй на стаў ні цы Бры жыт, 
якая ста ла пас ля яго жон-
кай. Аб гэ тым пі ша ча со-

піс Сlоsеr, спа сы ла ю чы ся на бія гра фію жон кі, якая 
рых ту ец ца да вы ха ду ў свет.

У кні зе пры вод зяц ца сло вы су се да Мак ро на, які ў 
1993 го дзе за раб ляў на бо рам тэкс таў. «Ад ной чы ён па-
пра сіў мя не на дру ка ваць трыс та ста ро нак кні гі, якую ён 
толь кі што на пі саў. Гэ та быў сме лы ра ман, пі кант ны! Ім ёны, 
вя до ма, бы лі вы ду ма ныя, але, ду маю, ён ха цеў вы ка заць 
тое, што ад чу ваў у той час», — ад зна ча ец ца ў бія гра фіі 
Бры жыт Мак рон.

Кні га пра пер шую лэ дзі Фран цыі з'я віц ца на пры лаў ках 
17 сту дзе ня.

Эма ну эль Мак рон ажа ніў ся з Бры жыт, якая вы кла да-
ла фран цуз скую мо ву ў шко ле і вя ла тэ ат раль ны гур ток, 
у 2007 го дзе. Жон ка прэ зі дэн та Фран цыі ста рэй шая за яго 
на 24 га ды. У па ры ня ма агуль ных дзя цей, але Мак рон усы-
на віў сы на і дзвюх да чок жон кі ад пер ша га шлю бу.

Сак ра та ры ят Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут куе ў су вя зі 
са смер цю бы ло га на чаль ні ка ўпраў лен ня ін фар ма-
цыі Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі МАТ РА ШЫ ЛЫ 
Ле а ні да Ста ні сла ва ві ча і вы каз вае шчы рыя спа чу-
ван ні яго род ным і бліз кім.

Тэх на ло гіі, 
пра мыс ло васць, 
аграр ны сек тар
Перс пек ты вы 2018 го да ў ЕА ЭС

2018 год мы су стрэ лі са знач на больш па зі тыў ны-
мі ча кан ня мі, чым су стра ка лі 2017-ы, уліч ва ю чы, 
якая ня прос тая сі ту а цыя ў эка но мі цы бы ла ў 2015—
2016 га дах. 2017 год скон чыў ся рос там эка но мі кі для 
ўсіх без вы клю чэн ня чле наў ЕА ЭС. Што абя цае нам 
2018 год, якія важ ныя да сяг нен ні мы мо жам ча каць 
у рам ках ЕА ЭС?

Ад зна чым ад ра зу, што не ва ўсіх кра ін ЕА ЭС ад ноль-
ка выя пры яры тэ ты ў ча кан нях ад змен за ка на даў ства, за-
пла на ва ных у ар га ні за цыі. Мож на ад ра зу ад зна чыць, на-
прык лад, што для Кыр гыз ста на, Ка зах ста на і Ар ме ніі бы ло 
важ на да біц ца ства рэн ня на агуль ным рын ку пра цы ўмоў 
для сва бод на га пе ра мя шчэн ня гра ма дзян па між кра і на мі 
са ю за для вя дзен ня пра цоў най дзей нас ці, за бес пя чэн ня іх 
роў ных эка на міч ных пра воў, асаб лі ва для Кыр гыз ста на і 
Ар ме ніі, уліч ва ю чы маш таб пра цоў най эміг ра цыі гра ма дзян 
і до лю ў эка но мі цы срод каў, якія пе ра ліч ва юц ца міг ран та мі 
сва ім сем' ям. Та кая маг чы масць у ЕА ЭС імі ўжо атры ма на. 
Між тым для Бе ла ру сі гэ та не з'яў ля ла ся знач ным фак та-
рам, па коль кі ў рам ках Са юз най дзяр жа вы за доў га да ЕА ЭС 
ужо бы лі ство ра ны ўмо вы для сва бод на га пе ра мя шчэн ня 
гра ма дзян. У 2018 го дзе Ар ме нія, Ка зах стан і Кыр гыз стан 
спа дзя юц ца на пад пі сан не Да га во ра аб пен сій ным за бес пя-
чэн ні пра цоў ных дзяр жаў-чле наў. Яго мэ та — фар мі ра ван не 
і рэа лі за цыя пен сій ных пра воў пра цоў ных на тых жа ўмо вах, 
што і для гра ма дзян дзяр жа вы пра ца ўлад ка ван ня. Але для 
Бе ла ру сі гэ та зноў не вель мі ак ту аль на з-за па спя хо ва га бу-
даў ніц тва Са юз най дзяр жа вы. У ад но сі нах па між Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй і Рэс пуб лі кай Бе ла русь ужо дзей ні чае Да га вор 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не са цы яль на га за бес пя чэн ня ад 
24 сту дзе ня 2006 го да, які рэг ла мен туе пы тан ні пен сій на га 
стра ха ван ня і за бес пя чэн ня гра ма дзян ба коў, якія пра жы-
ва юць на іх тэ ры то ры ях (ар ты кул 2 Да га во ра).

Але ёсць пы тан ні, якія важ ныя ме на ві та для на шай кра і ны. 
Так, для Бе ла ру сі ад ным з най важ ней шых вы ні каў 2017 го да 
ў ЕА ЭС ста ла пры ня тае ў кан цы снеж ня 2017 го да ўра дам 
Ра сіі ра шэн не аб зняц ці за ба ро ны на до пуск пра грам на-
га за бес пя чэн ня (ПЗ), якое па хо дзіць з кра ін Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за (ЕА ЭС), да за ку пак для дзяр жаў ных і 
му ні цы паль ных па трэб. Яна бы ла ўста ноў ле на ў 2015 го дзе 
па ста но вай ура да РФ. Еў ра зій ская эка на міч ная ка мі сія ква-
лі фі ка ва ла за ба ро ну як бар' ер, які пе ра шка джае сва бод на му 
ру ху та ва раў і па слуг на ўнут ра ным рын ку Са ю за, і ў ад па вед-
нас ці з па ста но вай ура да Ра сій скай Фе дэ ра цыі ад 20 снеж ня 
2017 го да № 1594, якая ўсту пі ла ў сі лу з 1 сту дзе ня 2018 го-
да, за цвер джа ны пра ві лы фар мі ра ван ня і вя дзен ня адзі на га 
рэ ест ра ра сій скіх пра грам для элект рон ных вы лі чаль ных 
ма шын і баз да ных і ана ла гіч на га рэ ест ра для ПЗ з Са ю за. 
У вы ні ку для пра грам на га за бес пя чэн ня з кра ін ЕА ЭС умо вы 
до пус ку да дзярж за ку пак у Ра сіі ста нуць роў ны мі ўмо вам 
для ра сій скіх пра грам. Гэ та важ на для Бе ла ру сі, уліч ва ю чы, 
што наш ПВТ здоль ны вы ра біць мно гае для рын ку Ра сіі, але 
па куль што асноў ны экс парт ідзе ў за ход нія кра і ны.

Так са ма для нас важ нае на рошч ван не су пра цоў ніц тва 
ў пра мыс ло вас ці і аграр ным сек та ры. У 2018 го дзе бу дзе 
пра цяг ну ты курс на рэа лі за цыю стра тэ гіі Асноў ных кі рун-
каў пра мыс ло ва га су пра цоў ніц тва па двух клю ча вых кі-
рун ках — у тра ды цый ных ба за вых і іна ва цый ных га лі нах. 
Як ад зна чыў мі ністр ЕЭК Сяр гей Сі дор скі, пры яры тэ та мі 
па він ны стаць раз віц цё ліч ба вай транс фар ма цыі пра мыс-
ло вас ці і АПК, па глыб лен не ка а пе ра цыі ў пры яры тэт ных 
га лі нах і прак тыч ная рэа лі за цыя ра шэн няў ЕА ЭС у іна ва-
цый най сфе ры — Еў ра зій скія тэх на ла гіч ныя плат фор мы, 
ства рэн не Еў ра зій скай сет кі пра мыс ло вай ка а пе ра цыі і 
суб кант рак та цыі, рэа лі за цыя ка а пе ра цый ных пра ек таў з 
ЕАБР. Што да ты чыц ца АПК, то сё ле та нам трэ ба вы бу да-
ваць эфек тыў ныя ме ха ніз мы ўза е ма дзе ян ня па асноў ных 
сель гас та ва рах з мэ тай зні жэн ня за леж нас ці ад ім парт ных 
па ста вак і вы ха ду на знеш нія рын кі. Да лі ку перс пек тыў ных 
кі рун каў ад но сяц ца пра ек ты з вы со кай да баў ле най вар-
тас цю ў ма лоч най і мяс ной жы вё ла га доў лі, птуш ка га доў лі, 
са да вод стве, цук ро вай, алей на-тлу шча вай і ін шых га лі нах. 
Іх га лоў ная мэ та — ім парт аза мя шчэн не.

ЕА ЭС так са ма ру ха ец ца па шля ху фар мі ра ван ня агуль-
на га фі нан са ва га рын ку дзяр жаў. Мі ністр ЕЭК Ці мур Жак-
сы лы каў ад зна чыў, што ЕЭК пра цуе над ад па вед най кан-
цэп цы яй, мяр ку ю чы, што ства рэн не агуль на га фі нан са ва га 
рын ку бу дзе спры яць ак ты ві за цыі ін вес ты цый на га су пра-
цоў ніц тва і ста не ма гут ным ім пуль сам для ўстой лі ва га эка-
на міч на га рос ту на шых кра ін.

Так са ма ў 2018 го дзе мо гуць за вяр шыц ца пос пе хам 
пе ра мовы па за клю чэн ні па гад нен няў аб сва бод ным ганд-
лі па між ЕА ЭС і трэ ці мі кра і на мі. У лі ку кра ін, якія мо гуць 
вый сці на фі ніш ную пра мую, лі чац ца Сер бія, Сін га пур, Егі-
пет, Із ра іль, Ін дыя і Іран. Рэа лі за цыя па доб ных па гад нен няў 
мо жа на даць эка но мі кам ЕА ЭС да дат ко вую ды на мі ку за 
кошт рос ту экс пар ту на рын кі гэ тых кра ін.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



Па ста но вай ура да ўне-
се ны ка рэк ты вы ў Пра-
ві лы пры ёму асоб для 
атры ман ня пра фе сій-
на-тэх ніч най аду ка цыі. 
Змя нен ні ма юць на мэ-
це, у пер шую чар гу, па-
шы рэн не да ступ нас ці 
атры ман ня ра бо чых 
пра фе сій.

Ця пер, ка лі абі ту ры ент з 
уваж лі вай пры чы ны не змо-
жа аса біс та па даць да ку-
мен ты ў пры ём ную ка мі сію 
ўста но вы аду ка цыі, а та кой 
пры чы най мо жа быць, на-
прык лад, яго хва ро ба, удзел 
у між на род ных кон кур сах, 
алім пі я дах, спа бор ніц твах, 
служ бо вая ка ман дзі роў ка ці 
ней кія ін шыя форс-ма жор-
ныя аб ста ві ны, за яго зра біць 
гэ та змо жа за кон ны прад-
стаў нік. Ці бы ла пры чы на 
на са мрэч уваж лі вай, бу дзе 
вы ра шаць пры ём ная ка мі сія 
на пад ста ве прад стаў ле ных 
ёй за кон ным прад стаў ні ком 
абі ту ры ен та да ку мен таў.

Пры няц це па ста но вы па-
шы рае маг чы мас ці ўста ноў 
пра фе сій на-тэх ніч най аду ка-
цыі па ка рэк ці роў цы ліч баў 
пры ёму ў вы пад ках фар мі-
ра ван ня ма ла кам плект ных 
груп, а так са ма пры ўзнік-
нен ні да дат ко вай па трэ бы ад 

ар га ні за цый — за каз чы каў 
кад раў з улі кам змя нен няў, 
што ад бы лі ся на рын ку пра-
цы. За сна валь ні кі ўста ноў 
пра фе сій на-тэх ніч най аду-
ка цыі атры ма лі пра ва ка рэк-
та ваць уста ноў ле ныя ра ней 
кант роль ныя ліч бы пры ёму 
не паз ней за 15 жніў ня (ра-
ней яны фар мі ра ва лі ся да 
1 кра са ві ка). Быў спро шча-
ны так са ма і па ра дак пра-
да стаў лен ня ін фар ма цыі аб 
ад ка рэк та ва ным за ка зе на 
пад рых тоў ку кад раў.

Як рас тлу ма чы лі ў прэс-
служ бе Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі, маг чы масць ка рэк-
ці роў кі кант роль ных ліч баў 
пры ёму пра ду гледж ва ец ца 
не толь кі ў мэ тах за да валь-
нен ня да дат ко вай па трэ бы 
ў кад рах, пра якую за явіў 
за каз чык, але так са ма і ў 
са цы яль ных мэ тах. Так, па-
ста но вай ура да ўста ноў ле на, 
што ўдак лад нен не пла наў 
пры ёму мо жа ажыц цяў ляц-
ца пры на яў нас ці па трэ бы 
для атры ман ня пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі асо ба мі з 
асаб лі вас ця мі псіха фі зіч на га 
раз віц ця і ін ва лі да мі. Пры гэ-
тым кант роль ныя ліч бы пры-
ёму па пра фе сі ях, па якіх у 
пе ры яд ус туп най кам па ніі на-
бі ра юц ца ма ла кам плект ныя 
гру пы, бу дуць ка рэк та вац ца 
ў бок фар мі ра ван ня груп па 
пра фе сі ях, за па тра ба ва ных 
асо ба мі з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі і ін ва лі да мі.

Но вай па ста но вай пра ду-
гле джа на, што абі ту ры ен ты, 
якія па да лі ра ней да ку мен ты 
і апы ну лі ся ў ма ла коль кас-
най гру пе, бу дуць пра ін фар-
ма ва ныя ў рам ках пры ём най 
кам па ніі аб на яў нас ці мес цаў 
па ідэн тыч най або род нас-
най спе цы яль нас ці ў гэ тай 
ці ін шай уста но ве аду ка цыі 
з мэ тай пе ра па да чы імі да-
ку мен таў.

Акра мя та го, для ўдас ка-
на лен ня ме ха ніз ма праг на за-
ван ня па трэ бы ў пад рых тоў-
цы кад раў з пра фе сій на-тэх-
ніч най, ся рэд няй спе цы яль-
най і вы шэй шай аду ка цы яй, 
па ста но вай ура да ўво дзіц ца 
нор ма, якая да зва ляе пры-
цяг ваць да гэ та га пра цэ су 
ар га ні за цыі пры ват най фор-
мы ўлас нас ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkalaeva@zvіazda.by
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За знач ны ўклад ва ўма ца ван не бе ла рус кай дзяр жаў-
нас ці і ў су вя зі з 80-год дзем з дня ўтва рэн ня Мін скай 
воб лас ці Па дзя ка Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб'-
яў ле на пра цаў ні кам гэ та га рэ гі ё на. Ад па вед нае рас-
па ра джэн не пад пі саў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Да ку мен там у су вя зі з юбі лей най да тай пра ду гле джа на 
вы дзя лен не са срод каў рэ зер во ва га фон ду Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі 1 млн руб лёў на за вяр шэн не ў 2018 го дзе бу даў ніц тва 
дзі ця чай да школь най уста но вы ў г. Фа ні паль Дзяр жын ска га 
ра ё на Мін скай воб лас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пад пі саў указ, у ад па вед-
нас ці з якім прад стаў ні кі Мін скай воб лас ці ўда сто е ны ўзна-
га род за шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кі пра фе сі я на-
лізм, вя лі кі аса біс ты ўклад у раз віц цё сель скай гас па дар кі і 

пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці, знач ныя да сяг нен ні ў сфе рах 
аду ка цыі і куль ту ры.

Ме да лём «За пра цоў ныя за слу гі» ўзна га ро джа ны ды-
рэк тар ААТ «Га ма сма ку» з Клец ка На дзея Паль чын ская, 
ды рэк тар ААТ «Гас тэ лаў скае» Мінск ага ра ё на Ста ні слаў Са-
ка лоў скі, трак та рыст-ма шы ніст сель ска гас па дар ча га рэс пуб-
лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства «Саў гас «Рач ка ві чы» 
Бе ла рус кай чы гун кі Мі ха іл Фан дзю хін.

Га на ро вае зван не «За слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь» пры свое на на мес ні ку ды рэк та ра па ву чэб най 
ра бо це Ма ла дзе чан ска га дзяр жаў на га му зыч на га ка ле джа 
імя М. К. Агін ска га Ге ор гію Юрэ ві чу, «За слу жа ны на стаў нік 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» — ды рэк та ру Ня свіж ска га дзяр жаў на га 
ка ле джа імя Яку ба Ко ла са Але не Жу раў лё вай, «За слу жа ны 
ра бот нік сель скай гас па дар кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» — ге не-
раль на му ды рэк та ру Мінск ага ра ён на га ўні тар на га прад пры-
ем ства «Аг ра кам бі нат «Жда но ві чы» Ры го ру Чуй ко.
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