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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ІН ДА НЕ ЗІІ 
Ў ДО МЕ ТЭ РА РЫС ТА-СМЯ РОТНІКА 
ВЫ ЯЎ ЛЕ НА 54 БОМ БЫ

Па лі цыя Ін да не зіі вы яві ла 54 бом бы ў до ме смя-

рот ні ка, які ра зам з чле на мі сва ёй сям'і ажыц ця віў 

тэ ракт ка ля па лі цэй ска га ўчаст ка ў го ра дзе Су ра бая, 

па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Па ін фар ма цыі па лі-

цыі, пад час во быс ку бы ло вы яў ле на 54 са ма роб ныя 

вы бу хо выя пры ста са ван ні, га то выя да вы ка ры стан-

ня. Іх абяс шко дзі лі. Ра ні цай 13 мая ў ін да не зій скім 

го ра дзе Су ра бая ад бы ло ся не каль кі вы бу хаў у цэрк-

вах. На на ступ ны дзень сям'я тэ ра рыс таў-смя рот ні каў 

пры вя ла ў дзе ян не вы бу хо вае пры ста са ван не ка ля 

бу дын ка па лі цэй ска га ўчаст ка. У вы ні ку тэ рак таў за-

гі ну лі 15 мір ных жы ха роў і 13 тэ ра рыс таў-смя рот ні каў, 

ра нен ні атры ма ла звыш 50 ча ла век.

КНДР ПА ГРА ЖАЕ АД МО ВАЙ АД СА МІ ТУ 
З ДО НАЛЬ ДАМ ТРАМ ПАМ

Пхень ян не за да-

во ле ны тым, што 

Злу ча ныя Шта-

ты на стой ва юць 

на поў най ад мо ве 

КНДР ад ядзер на га 

ар се на ла. Паў ноч-

ная Ка рэя так са ма 

абу ра ная аме ры ка на-паўд нё ва к арэй скі мі ва ен ны мі 

ву чэн ня мі.

Паў ноч ная Ка рэя пры гра зі ла ад мя ніць за пла на-

ва ны са міт па між кі раў ні ком КНДР Кім Чэн Ынам і 

прэ зі дэн там До наль дам Трам пам, ка лі ЗША бу дуць 

на стой ваць на сва ім па тра ба ван ні аб поў най ад мо ве 

Пхень я на ад ядзер на га ар се на ла. «Ка лі ад мі ніст ра цыя 

ЗША бу дзе за га няць нас у кут і ў ад на ба ко вым па рад-

ку па тра ба ваць ад нас ад мо вы ад ядзер най зброі, то 

мы больш не бу дзем за ці каў ле ны ў пе ра га во рах», — 

за явіў на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў КНДР Кім 

Гэ Гван у се ра ду, 16 мая.

Пхень ян за раз вы ву чае пы тан не аб мэ та згод нас ці 

ўдзе лу ў за пла на ва ным са мі це з Трам пам, цы туе сло-

вы Кім Гэ Гва на паў ноч на ка рэй скае ін фар ма цый нае 

агенц тва ЦТАК. Ра ней аб тым, што КНДР раз гля дае 

маг чы масць ад ме ны са мі ту, ужо па ве да мі ла паўд нё-

ва к арэй скае ін фар ма генц тва Рэ нхап. У па ве дам лен ні 

ад зна ча ла ся, што пры чы най гэ та га з'яў ля ец ца не за-

да во ле насць Пхень я на з на го ды су мес ных ва ен ных 

ву чэн няў, якія пра вод зяць ЗША і Паўд нё вая Ка рэя.

Са свай го бо ку мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША па спра-

ба ва ла змен шыць знач насць ву чэн няў з Паўд нё вай 

Ка рэ яй, якія пра хо дзяць з 14 да 25 мая. Гэ тыя ву чэн ні 

ру цін ныя і аба рон чыя, ад зна чыў прад стаў нік Пен та-

го на. Ён за явіў, што ма неў ры не з'яў ля юц ца пра ва ка-

цы яй і бу дуць пра цяг ну ты.

Са міт з удзе лам Кім Чэн Ына і До наль да Трам па 

за пла на ва ны на 12 чэр ве ня ў Сін га пу ры.

ДЗЯРЖ ДЭП РАС КРЫ ТЫ КА ВАЎ РА СІЮ 
ЗА АД КРЫЦ ЦЁ КРЫМ СКА ГА МОС ТА

Ва шынг тон уба чыў у гэ тай па дзеі не толь кі спро бу 

Ра сіі «ўма ца ваць аку па цыю Кры ма», але і спро бу «пе-

ра шко дзіць суд на ход ству» праз Кер чан скі пра ліў.

За ява ад імя афі цый на га прад стаў ні ка аме ры кан-

ска га знеш не па лі тыч на га ве дам ства Хі зэр На ўэрт 

апуб лі ка ва на на сай це Дзярж дэ парт амен та.

«Злу ча ныя Шта ты асу джа юць бу даў ніц тва і част ко-

вае ад крыц цё мос та па між Ра сі яй і аку па ва ным Кры-

мам, якое бы ло зроб ле на без да зво лу ўра да Укра і ны. 

Крым з'яў ля ец ца част кай Укра і ны. Бу даў ніц тва Ра сі яй 

мос та слу жыць на па мі нам аб га тоў нас ці Ра сіі і да лей 

па ру шаць між на род нае пра ва», — за яві ла На ўэрт.

У за яве пад крэс лі ва ец ца, што мост «уяў ляе са бой 

не толь кі спро бу Ра сіі ўма ца ваць свой не за кон ны за-

хоп і аку па цыю Кры ма, але і пе ра шка джае суд на ход-

ству, аб мя жоў ва ю чы па ме ры ка раб лёў, якія мо гуць 

пра хо дзіць праз Кер чан скі пра ліў, — адзі ны шлях 

па тра піць у тэ ры та ры яль ныя во ды Укра і ны ў Азоў скім 

мо ры». «Мы за клі ка ем Ра сію не пе ра шка джаць гэ та му 

суд на ход ству», — за яві ла На ўэрт.

Яна яшчэ раз пад крэс лі ла, што санк цыі ў да чы нен ні 

да Ра сіі, звя за ныя з да лу чэн нем Кры ма, за ха ва юц ца 

да та го ча су, па куль паў вост раў не вер нец ца ў склад 

Укра і ны.

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка і Прэзідэнт 

Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мон 

афі цый на ад кры лі збо рач ную 

вы твор часць бе ла рус кай сель-

гас тэх ні кі, якая раз ме шча на ў 

Гі са ры. Кі раў ні кі дзяр жаў азна-

ё мі лі ся з прад пры ем ствам, аб-

мер ка ва лі перс пек ты вы яго раз-

віц ця, па гу та ры лі з ра бот ні ка мі, 

а так са ма ад кры лі па мят ны знак 

на тэ ры то рыі.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што ў ве-

рас ні ён зноў на ве дае Та джы кі стан 

(за пла на ва на па ся джэн не Са ве та кі-

раў ні коў дзяр жаў СНД), та му та ды ж 

кі раў ніц тва ААТ «МТЗ» і прад пры-

ем ства ў Гі са ры па він на прад ста віць 

ін фар ма цыю аб тым, на якія рын кі 

ўда ло ся вый сці. Што да ты чыц ца 

раз віц ця вы твор час ці і про да жаў, то 

Эма ма лі Рах мон ад зна чыў на яў насць 

вя лі кай коль кас ці пра ек таў з між на-

род ны мі фі нан са вы мі ін сты ту та мі, 

якія да па ма га юць аграр на му сек та-

ру ў кра і не на бы ваць тэх ні ку.

Прэ зі дэн там так са ма да ла жы лі аб 

пла нах па ла ка лі за цыі вы твор час ці ў 

Гі са ры. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад тры-

маў та кі кі ру нак ра бо ты з той мэ тай, 

каб част ка вуз лоў для тэх ні кі вы раб ля-

ла ся не па срэд на ў Та джы кі ста не.

Так са ма ка за лі пра прак тыч ную 

пад рых тоў ку та джык скіх спе цы я-

ліс таў на кан ве ер най вы твор час ці 

ў Бе ла ру сі. «Гэ та (вы твор часць. — 

Бел ТА) — па ча так. І ад сюль па він-

ны пай сці ін жы не ры для Та джы кі ста-

на», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

ад зна чыў маг чы мас ці вы ка ры стан ня 

тэх ні кі МТЗ для па трэб ка му наль най 

га рад ской гас па дар кі, а так са ма да ру-

чыў да ста віць у Та джы кі стан узо ры ад-

па вед на га на вяс но га аб ста ля ван ня.

Паз ней ды рэк тар АТЗТ «Аг ра тэх-

сэр віс» Джа ла лі дзін Ну ра лі еў у раз-

мо ве з жур на ліс та мі ад зна чыў, што 

бе ла рус кая сель ска гас па дар чая тэх-

ні ка ў Та джы кі ста не за па тра ба ва ная, 

ад нак сам парк моц на зно ша ны. Ён 

да даў, што па трак та рах іс нуе не-

да хоп у 10 ты сяч адзі нак. «Та му мы 

вы ра шы лі ад кры ваць збор ку тут. Гэ-

та так са ма ў кан тэкс це пра гра мы па 

ства рэн ні ра бо чых мес цаў, пе ра тва-

рэн ні рэс пуб лі кі з аграр най у аграр-

на-ін дуст ры яль ную», — ска заў ён.

Джа ла лі дзін Ну ра лі еў да даў, што 

іс нуе на мер на ву чаць спе цы я ліс таў 

ся рэд ня га тэх ніч на га звя на, якія бу-

дуць пра ца ваць не па срэд на ў гас па-

дар ках. «Бу дуць вы клад чы кі з Бе ла ру-

сі. На шы спе цы я ліс ты ўжо пра хо дзі лі 

на ву чан не, і ў нас у пла нах да сы лаць 

іх у Бе ла русь, каб яны да дат ко ва пра-

хо дзі лі прак тыч ную пад рых тоў ку, пра-

цу ю чы на кан ве е рах», — ад зна чыў 

ды рэк тар прад пры ем ства.

Ён так са ма па ве да міў, што вя-

дуц ца пе ра га во ры па па стаў цы 

бе ла рус кай тэх ні кі, са бра най у Та-

джы кі ста не, на рын кі трэ ціх кра ін, у 

пры ват нас ці ў Аф га ні стан.

АСВОЙ ВАЦЬ РЫН КІ — РА ЗАМ
У та джык скім Гі са ры бу дуць збі раць бе ла рус кую тэх ні ку

Бяс пекаБяс пека  

Дзе ці ў сетках
За ба ра ніць ці за сце раг чы і на ву чыць?

На «ТІ БО-2018» кам па нія 

МТС анан са ва ла ад крыц цё 

бяс плат най ін тэр ак тыў най 

вы стаў кі «Дзе ці ў ін тэр нэ-

це». Су мес на з Мі ніс тэр-

ствам аду ка цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і Дзі ця чым фон-

дам ААН ЮНІ СЕФ ма біль ны 

апе ра тар пра цяг не на ву чаць 

дзя цей бяс печ ным па во дзі-

нам у ін тэр нэ це.

— Вір ту аль ная пра сто ра 

аказ вае ўсё боль шы ўплыў на 

су час нае гра мад ства. Асаб лі-

ва моц на ў яе ўцяг ну тыя дзе ці і 

пад лет кі, якія з'яў ля юц ца ак тыў-

ны мі ка рыс таль ні ка мі ін тэр нэ ту, 

са цы яль ных се так і ме сен джа-

раў. Не аб ход на ўліч ваць, што ў 

се ці ве мо жа ўтрым лі вац ца не 

толь кі ка рыс ная ін фар ма цыя. 

Та му на ша пер ша чар го вая за-

да ча — мі ні мі за цыя не га тыў на га 

ўздзе ян ня ін тэр нэт-ася род дзя на 

дзя цей і пад лет каў, а так са ма 

га ран та ван не іх бяс печ на га зна-

хо джан ня ў се ці ве. Аб са лют на 

ві да воч на, што гэ та за да ча не 

мо жа быць рэа лі за ва на толь кі 

шля хам тэх ніч ных аб ме жа ван-

няў, — пад крэс лі вае ды рэк тар 

Га лоў на га ін фар ма цый на-ана-

лі тыч на га цэнт ра Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі Па вел ЛІС. — Не аб-

ход на фар мі ра ваць на вы кі бяс-

печ ных па во дзін у ін тэр нэ це як 

у са міх дзя цей, так і ў баць коў і 

пе да го гаў.

Вы стаў ка ад кры ец ца ў паў на-

вар тас ным фар ма це во сен ню ў 

Мін ску. Пла ну ец ца, што за тым 

яна пра цяг не ра бо ту па чар зе ў 

кож ным з аб лас ных цэнт раў Бе-

ла ру сі. На ве даць выстаўку бяс-

плат на змо гуць усе ах вот ныя.

Су мес на з ЮНІ СЕФ кам па-

нія МТС мае на мер пра вес ці 

апы тан не ся род дзя цей, на-

стаў ні каў і баць коў на тэ му кі-

бер бу лін гу (цка ван ня ў ін тэр-

нэ це), каб аца ніць сур' ёз насць 

сі ту а цыі.

— Кі бер бу лінг — гла баль-

ная праб ле ма, ха рак тэр ная для 

ўся го све ту. Сён ня ў Бе ла ру сі 

амаль 95 % дзя цей з'яў ля юц ца 

ка рыс таль ні ка мі ін тэр нэ ту, пры-

клад на 70 % вы ка рыс тоў ва юць 

для до сту пу ў се ці ва ма біль ныя 

пры ла ды. Гэ та ро біць дзя цей 

ураз лі вы мі для кі бер бу лін гу і 

сек су аль ных да ма ган няў. Па 

звест ках апош ня га да сле да ван-

ня ЮНІ СЕФ у Бе ла ру сі, са мая 

ўраз лі вая гру па — пад лет кі ва 

ўзрос це 13—17 га доў. Пра ект 

«Дзе ці ў ін тэр нэ це» за клі ка ны 

ўма ца ваць ве ды дзя цей у воб-

лас ці кі бер бяс пе кі, — ад зна чыў 

прад стаў нік Дзі ця ча га фон ду 

ААН ЮНІ СЕФ у Бе ла ру сі Ра-

шэд Мус та фа СА РВАР.

Пра ект рэа лі зу ец ца кам па ні-

яй МТС у рам ках па гад нен ня з 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі. За час 

яго іс на ван ня бяс печ ным па во-

дзі нам у се ці ве на ву ча на больш 

за 8,5 ты ся чы вуч няў ма лод шых 

кла саў. За ня ткі па бяс печ ных 

па во дзі нах у ін тэр нэ це прай шлі 

ва ўсіх аб лас ных цэнт рах і шмат-

лі кіх рай цэнт рах — По лац ку, На-

ва по лац ку, Ба ра на ві чах, Пін ску 

і ін шых. У гуль ня вой фор ме ва-

лан цё ры пра ек та рас ка за лі дзе-

цям аб прос тых пра ві лах, якія 

да зва ля юць бяс печ на ка рыс тац-

ца ін тэр нэ там.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Стан дар тыСтан дар ты  

Пла ну ец ца ства рыць яшчэ 
больш за 20 эта ло наў

А пра ект но вай рэ дак цыі За ко на «Аб за бес пя чэн ні адзін ства 
вы мя рэн няў» бу дзе ўне се ны ў пар ла мент у чэр ве ні

Пра гэ та па ве да міў стар шы-

ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

па стан дар ты за цыі Вік тар 

НАЗА РАН КА. 

«Мі ну лая вер сія за ко на за па-

тра ба ва ла пе ра гля ду з улі кам па-

ды хо даў, звя за ных з раз віц цём 

на ву кі і тэх ні кі, ін тэ гра цый ных 

пра цэ саў у рам ках ЕА ЭС, — ска-

заў Вік тар На за ран ка. — Гэ ты 

за кон у бя гу чым ме ся цы пра хо-

дзіць пуб ліч нае аб мер ка ван не. 

Мы пра вя лі не каль кі гра мад-

ска-кан суль та тыў ных са ве таў, 

аб мяр коў ва лі шэ раг пы тан няў 

з ор га на мі дзяр жаў на га кі ра ван-

ня. Тэ ма ёміс тая, і аб мер ка ван-

не бы ло дэ та лё вае». Ён так са ма 

ад зна чыў, што ў маі пра ект бу-

дзе ўне се ны ва ўрад, а ў чэр ве-

ні — у пар ла мент.

Пра ект рэ дак цыі за ко на ўліч-

вае да ку мен ты між на род ных ар-

га ні за цый па мет ра ло гіі, во пыт 

Еў ра пей ска га са ю за; ад па вя дае 

па ла жэн ням Да га во ра аб ЕА ЭС 

і до сыць дэ ма кра тыч ны ў ад но сі-

нах да пра мыс ло вай мет ра ло гіі. 

Стар шы ня ка мі тэ та па стан дар-

ты за цыі ад зна чыў, што па няц ці 

мет ра ло гіі, якас ці і кан ку рэн та-

здоль нас ці пра дук цыі не ад дзель-

ныя. «Вы твор часць пра дук цыі 

звя за на з вы мя рэн ня мі. Вель мі 

важ на не прос та за дэк ла ра ваць, 

што той ці ін шы та вар ад па вя дае 

ха рак та рыс ты кам, а дак лад на 

ад зна чыць іх, каб пры няць па-

трэб ныя ра шэн ні і да вес ці гэ тую 

ін фар ма цыю да спа жыў ца».

Су свет ны дзень мет ра ло-

гіі ад зна ча ец ца 20 мая. Да яго 

ў на шай кра і не пры мер ка ва на 

пра вя дзен не роз ных ме ра пры-

ем стваў. Ар га ні за цыі Дзярж-

стан дар та пра вя дуць у рэ гі ё нах 

кра і ны дні ад кры тых дзвя рэй, се-

мі на ры, тэ ма тыч ныя за ня ткі, на-

кі ра ва ныя на пры цяг нен не ўва гі 

да мет ра ла гіч най дзей нас ці як 

важ на га склад ні ка за бес пя чэн-

ня якас ці і кан ку рэн та здоль нас ці 

ай чын най пра дук цыі і па слуг.

Пры пад трым цы дзяр жа вы 

ство ра на су час ная эта лон ная 

ба за. Яна ўклю чае 54 дзяр жаў-

ныя эта ло ны і бу дзе па шы рац-

ца з улі кам раз віц ця тэх ніч на-

га па тэн цы я лу кра і ны. Пла ну-

ец ца ў пе ры яд да 2020 го да 

ства рыць яшчэ 20 эта ло наў 

для раз віц ця атам най энер-

ге ты кі і звя за ных з ёй тэх на-

ло гій, сфе ры ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій, кант ро лю якас ці 

па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур-

саў, аба ро ны ад над звы чай-

ных сі ту а цый, ме ды цын скіх 

па слуг, бу даў ніц тва і сель скай 

гас па дар кі.

Сяр гей КУР КАЧ



 Да ве дач на
ААТ «МТЗ» і ААТ «Бабруйскаграмаш» на ба зе ды ле ра АТЗТ «Агра тэх-

сэр віс» рэа лі зу юць у го ра дзе Гі сар пра ект па ства рэн ні збо рач най вы твор-

час ці трак та роў, на вяс но га і пры чап но га аб ста ля ван ня. Пра пра цоў ва ец ца 

пы тан не ад ме ны ПДВ (18 %) на су мес на вы раб ле ную ў Та джы кі ста не 

сель ска гас па дар чую тэх ні ку.

Што ўяў ляе са бой вы твор чы комп лекс? Ма лы збо рач ны цэх, склад га то-

вай пра дук цыі, ад кры тая вы ста вач ная пля цоў ка для па ка зу сель ска гас па-

дар чай тэх ні кі і ад мі ніст ра цый на-ву чэб ны кор пус. Ужо па ча та бу даў ніц тва 

збо рач на га цэ ха, у якім пла ну ец ца раз мяс ціць тры лі ніі збор кі бе ла рус кай 

тэх ні кі. За раз тут збі ра юц ца трак та ры мар кі «Бе ла рус-80.1» і «Бе ла рус-

82.1», у бу ду чы ні ма дэль ны рад пла ну юць па шы рыць. Рэа лі зу ец ца пра ект па 

ства рэн ні ву чэб на га цэнт ра па пад рых тоў цы тэх ніч ных спе цы я ліс таў ся рэд-

ня га звя на па аб слу гоў ван ні і экс плу а та цыі бе ла рус кай сель ска гас па дар чай 

тэх ні кі. Да аду ка цый най ра бо ты мо гуць пры цяг нуць вы клад чы каў Бе ла рус-

ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, вя дуц ца пе ра га во ры.

Са ды друж бы
Да рэ чы, па да ру чэн ні Аляк санд ра Лу ка шэнкі 

ў Брэсц кай і Го мель скай аб лас цях за кла дуць два фрук-

то выя са ды імя Прэ зі дэн та Та джы кі ста на Эма ма лі Рах-

мо на. Гэ тая тэ ма, па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, 

аб мяр коў ва ла ся па да ро зе на збо рач ную вы твор часць 

бе ла рус кай сель гас тэх ні кі ў Гі са ры. У Та джы кі ста не 

так са ма бы ва юць су ро выя ма ра зы ў зі мо вы пе ры яд, 

але мяс цо выя са ды вы жы ва юць. Кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы вы ка заў упэў не насць, што куль ту ры, якія 

рас туць у Та джы кі ста не, бу дуць рас ці і ў нас.

«Трэ ба па спра ба ваць. Клі мат мя ня ец ца. Мы ка ву ны 

вы рошч ва ем у цэнт раль най Бе ла ру сі», — да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, Эма ма лі Рах мон да ру чыў ар га ні за ваць 

не аб ход ную ра бо ту ра зам з бе ла рус кі мі спе цыя ліс та мі, 

а так са ма па абя цаў са дзей ні чан не — на прык лад, у той 

жа пад рых тоў цы не аб ход най коль кас ці са джан цаў.

Па сол Бе ла ру сі ў Та джы кі ста не Алег Іва ноў да даў, 

што ча рэш не вы сад друж бы дзвюх кра ін з'я віц ца і на 

та джы кі стан скай зям лі, мес ца пад яго ад ве дзе на, а са-

джан цы ўжо за ка за ны.

Па вод ле Бел ТА.


