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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Укра ін скія ва ен ныя про сяць урад па вя лі чыць 
вы дат кі на па трэ бы ар міі да $4 млрд

На чаль нік Генш та ба 

ўзбро е ных сіл Укра і ны Вік-

тар Му жэн ка лі чыць, што 

ў 2019 го дзе на па трэ бы 

ар міі ў бюд жэ це не аб ход-

на пра ду гле дзець не менш 

за 112 млрд грыў няў (ка ля 

$4 млрд).

«Мы пад лі чы лі, што для за бес пя чэн ня мі ні маль ных 

па трэб па він на быць су ма пры клад на 112 млрд грыў няў. 

А па куль нам да юць 82 млрд грыў няў (менш як $3 млрд). 

І гэ та га ві да воч на не да стат ко ва для та го, каб пад трым лі-

ваць уз бро е ныя сі лы кра і ны ў бая здоль ным ста не, я ўжо 

не ка жу пра на рошч ван не бая здоль нас ці», — ска заў ён 

у ін тэр в'ю BBС Nеws Укра і на.

Сё ле та бюд жэт мі на ба ро ны Укра і ны з улі кам да дат ко-

вых асіг на ван няў скла дае ка ля 86 млрд грыў няў. Му жэн ка 

так са ма на га даў, што з-за ма тэ ры яль ных праб лем з ар міі 

пра цяг ва ец ца ад ток ва ен ных кад раў.

У мі ну лым ме ся цы мі на ба ро ны Укра і ны аб' яві ла, што 

з-за не да стат ко ва га ўзроў ню гра шо ва га за бес пя чэн ня з 

вой ска за паў го да зволь ні лі ся 11 ты сяч афі цэ раў і яшчэ 

18 ты сяч па він ны зволь ніц ца да кан ца 2018 го да.

Трамп пад пі саў за гад, які спра шчае 
пра цэ ду ру пры мя нен ня кі берз броі

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пад пі саў за гад, які 

пе ра гля дае ды рэк ты ву па ме рах га ран та ван ня кі бер бяс-

пе кі, па ве дам ляе га зе та Wаll Strееt Jоurnаl. Ды рэк ты ва 

№ 20, пад пі са ная па пя рэд ні кам Трам па Ба ра кам Аба мам, 

уяў ляе са бой план па га ран та ван ні кі бер бяс пе кі, у якім 

змя шча ец ца шы ро кі на бор стан дар таў, што вы зна ча юць 

дзей насць фе дэ раль ных ор га наў у ба раць бе з па гро за мі 

ў кі берп рас то ры.

Як ад зна чае вы дан не, у за га дзе Трам па «зды ма юц ца 

аб ме жа ван ні» на ўмо вы, пры якіх прэ зі дэнт мо жа пай-

сці на «пры мя нен не кі берз броі су праць сва іх пра ціў ні-

каў». Дэ та лі змен не пры вод зяц ца, ад нак кры ні ца з лі ку 

афі цый ных прад стаў ні коў аха рак та ры за ва ла за гад як 

«на сту паль ны крок на пе рад», які мо жа спры яць пра-

вя дзен ню ва ен ных апе ра цый, пра ду хі лен ню за меж-

на га ўмя шан ня ў аме ры кан скія вы бар чыя пра цэ сы і 

вы пад каў кра дзя жоў аме ры кан скай ін тэ ле кту аль най 

улас нас ці.

У Гер ма ніі ўза ко ні лі трэ ці пол
Фе дэ раль нае мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Гер ма ніі 

за яві ла, што ўрад кра і ны рас па ра дзіў ся за ма ца ваць так 

зва ны трэ ці пол у кні гах за пі су ак таў гра ма дзян ска га 

ста ну.

Па звест ках ве дам ства, за раз у Гер ма ніі бу дзе іс на-

ваць «ін тэр сек су аль ны» пол. Як ад зна ча ец ца, за кошт 

гэ тай іні цы я ты вы ўла ды ФРГ ма юць на мер да па маг чы 

лю дзям, якія не мо гуць вы зна чыць сваю па ла вую пры-

на леж насць.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што кан сты ту цый ны суд Гер-

ма ніі да зво ліў гра ма дзя нам кра і ны па зна чаць у сва іх да-

ку мен тах трэ ці пол. Як сцвяр джа ла ся, нем цам да зво лі лі 

па зна чаць у да ку мен тах пол, ад роз ны ад муж чын ска га 

або жа но ча га.

ВАМ АД КА ЖУЦЬ КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ АСО БЫ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц-

ца 18 жніў ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан каме. 

На пы тан ні жы ха роў кра і ны з 9 да 12 га дзін ад-

ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ, тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Мі ка ла е віч ШАРС НЁЎ, тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА аб лса ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на Ана то леў на ЗЯН КЕ ВІЧ, тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ігар Анд рэ е віч ПА ПОЎ, тэл. 8 015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Алег Іва на віч ЧЫ КІ ДА, тэл. 8 022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лса ве та дэ пу та таў На тал ля 

Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ, тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар са ве та дэ пу та таў Ва сіль 

Ва сі ле віч ПА НА СЮК, тэл. 8 017 222 44 44

Тэ ма бяс пе кі пу цеп ра во даў 

і ў пры ват нас ці мас тоў апош нім 

ча сам на слы ху. 

Ня даў няе пра ся дан не 

пу цеп ра во да МКАД 

у ра ё не Ло шы цы 

ў Мін ску вы клі ка ла рэ за нанс 

ся род на сель ніц тва 

і ў срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі.

За кра на ю чы тэ му ра мон ту мос та ў 

Ло шы цы, Аляк сандр ЯРО ШЫК, ды-
рэк тар ДП «Гар дар буд», па ве да міў, 

што ра бо та па ад наў лен ні ідзе поў ным 

хо дам. За куп ле на не аб ход нае аб ста-

ля ван не, раз гру жа ны па цяр пе лы ўчас-

так да ро гі, пра ве дзе на яго тэх ніч нае 

аб сле да ван не. Ра монт пла ну ец ца 

скон чыць да 7 ліс та па да 2018 го да.

Пад крэс лі ва ю чы важ насць утры-

ман ня пу цеп ра во даў і мас тоў у бяс-

печ ным ста не, Аляк сандр Пят ро віч 

адзначыў, што «Гар дар буд» вя дзе 
па ста ян ны ма ні то рынг цэ лас нас ці 
мас та вых па крыц цяў і апор ных збу-
да ван няў у го ра дзе. Пра вод зяц ца ўсе 
ад па вед ныя ме ра пры ем ствы, у тым 

лі ку вы ра ша юц ца пы тан ні транс парт-

най за гру жа нас ці, аб наў лен ня тэх ніч-

най ба зы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Фо та Яні ны ГА РА ДЗЕЦ КАЙ



На слыхуНа слыху  

На ву каНа ву ка  

Уза ем ны ін та рэс 
на Паў днё вым по лю се
Пад час пра вя дзен ня 11-й Бе ла рус кай ан тарк тыч най экс-

пе ды цыі ў 2018—2019 га дах бе ла рус кія і ра сій скія па ляр-

ні кі бу дуць вы кон ваць су мес ны на ву ко вы пра ект.

Ён пры све ча ны вы мя рэн ню аль бе да (ма ец ца на ўва зе ха-

рак та рыс ты ка ад бі валь най здоль нас ці роз ных ты паў пад сці-

ла ю чай па верх ні Ан тарк ты ды). З гэ тай мэ тай на тэ ры то рыі 

бе ла рус кай стан цыі паў та ра-два ме ся цы бу дзе зна хо дзіц ца 

ра сій скі ву чо ны для вы ка нан ня су мес ных ра бот, звя за ных 

з клі ма тыч ны мі да сле да ван ня мі. Апош нія пра вя дуць з вы-

ка ры стан нем бе ла рус кай і ра сій скай апа ра ту ры.

Па сло вах стар шы ні Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі Ула дзі-

мі ра ГУ СА КО ВА, у бе ла рус кіх ву чо ных вы бу доў ва ец ца стра-

тэ гіч нае парт нёр ства з ра сій скім бо кам. «У да лей шым на шы 

пла ны па ўма ца ван ні сва іх па зі цый на Паў днё вым по лю се мы 

звяз ва ем з раў на праў ным парт нёр ствам з Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй, раз ліч ва ем на пра фе сій ную і та ва рыс кую пад трым ку з 

бо ку ра сій скіх ка лег», — пад крэс ліў Ула дзі мір Гу са коў.

Два дні ў Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся з ві зі там дэ ле га цыя 

Ра сій скай ан тарк тыч най экс пе ды цыі Ін сты ту та Арк ты кі і 

Ан тарк ты кі Рас гід ра ме та (г. Санкт-Пе цяр бург). Чле ны дэ-

ле га цыі пры ня лі ўдзел у па шы ра ным ра бо чым па ся джэн ні 

між ве да мас най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях 

Ан тарк ты кі, якое ад бы ло ся ў На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, а так са ма ў ра бо чай су стрэ чы ўдзель ні каў двух-

ба ко вай ра бо чай гру пы.

З 2013 го да стра тэ гіч нае су пра цоў ніц тва НАН Бе ла ру сі з 

ра сій скім бо кам ажыц цяў ля ец ца ў рам ках «Па гад нен ня аб 

су пра цоў ніц тве ў Ан тарк ты цы», за клю ча на га па між ура да мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У пры ват нас ці, ра-

сій скі бок сур' ёз на да па ма гае ў транс парт на-ла гіс тыч ным за-

бес пя чэн ні дзей нас ці бе ла рус кай экс пе ды цыі ў Ан тарк ты цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Мост — гэ та сур' ёз на

Пры цяг ну тыя 
да ад каз нас ці

Ана толь Чор ны 

і Ві таль Воўк вы зва ле ныя 

ад па сад мі ніст ра 

ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва і мі ніст ра 

пра мыс ло вас ці 

ад па вед на. 

Указ пад пі саў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, 

па ве дам ляе Бел ТА.

Пры чы на — не вы ка нан не 

да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы 

па комп лекс ным раз віц ці Ар-

шан ска га ра ё на і не на леж нае 

вы ка нан не служ бо вых аба вяз-

каў. Акра мя та го, да ад каз нас ці 

пры цяг ну ты яшчэ шэ раг служ-

бо вых асоб. Стро гая вы мо ва 

аб' яў ле на стар шы ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лаю Шарс-

нё ву. Дзяр жаў ны сак ра тар 

Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Ста-

ні слаў Зась і стар шы ня Дзяр-

жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га 

ка мі тэ та Алег Дві га леў па пя рэ-

джа ны аб ня поў най служ бо вай 

ад па вед нас ці.

Так са ма ўка зам прад пі са на 

стар шы ні Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма вы зва ліць Аляк санд ра 

Па зня ка ад па са ды стар шы ні 

Ар шан ска га рай вы кан ка ма і 

пры зна чыць на гэ тую па са ду 

Іга ра Іса чан ку.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 

прад ста ві ла но ва га стар шы-

ню Ар шан ска га рай вы кан ка ма 

Іга ра Іса чан ку ак ты ву ра ё на.

«Ця пер тут трэ ба сфар мі ра ваць 

ка ман ду, га то вую да вы ка нан ня 

да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы па 

комп лекс ным раз віц ці Ар шан ска га 

ра ё на, які па ві нен стаць пры кла дам 

раз віц ця ся рэд ніх га ра доў на шай 

кра і ны», — цы туе На тал лю Ка ча-

на ву Бел ТА. Кі раў нік Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та ад зна чы ла, што ўсе 

за да чы якас ныя і зра зу ме лыя, яны 

да ве дзе ны па ўсіх на прам ках: гэ та 

і са цы яль ная сфе ра, і пра мыс ло-

васць, і сель ская гас па дар ка. Яна 

асаб лі ва пад крэс лі ла, што ўсе за-

да чы, якія ста віць кі раў нік дзяр жа-

вы, па він ны ў поў най ме ры вы кон-

вац ца кі раў ні ком лю бо га ра ё на або 

го ра да.

На тал ля Ка ча на ва так са ма звяр-

ну ла ўва гу ак ты ву ра ё на на той 

факт, што ра шэн не зра біць Ор шу 

пры кла дам раз віц ця ся рэд ніх га ра-

доў пра дык та ва на тым, што ў та-

кіх га ра дах на збі ра лі ся праб ле мы, 

якія перш за ўсё звя за ны з ра бо тай 

прад пры ем стваў. «Пра яз джа ю чы 

па Ор шы, ба чыш, што не ка лі быў 

на ве дзе ны па ра дак, зроб ле на доб-

ра ўпа рад ка ван не, пры цяг ну ты сур'-

ёз ныя рэ сур сы. Але гэ та трэ ба бы ло 

пад трым лі ваць у ад па вед ным ста-

не, каб за ха ваць на пра ця гу на ступ-

ных га доў», — кан ста та ва ла яна. 

У су вя зі з гэ тым, на яе дум ку, перш 

за ўсё не аб ход на на вес ці эле мен-

тар ны па ра дак на прад пры ем ствах, 

пры чым у най ка ра цей шыя тэр мі ны: 

на гэ та да ец ца не каль кі дзён.

«Што да ты чыц ца стра тэ гіі раз-

віц ця, ра шэн няў, якія трэ ба пры-

маць на тым або ін шым прад пры-

ем стве, а вы чу лі, якія за да чы бы лі 

па стаў ле ны, трэ ба вы ка рыс тоў ваць 

усе вы твор чыя ма гут нас ці, на ла-

дзіць вы пуск кан ку рэн та здоль най 

пра дук цыі, якая бу дзе за па тра ба-

ва на на знеш ніх рын ках», — лі чыць 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

На тал ля Ка ча на ва так са ма ак-

цэн та ва ла ўва гу мяс цо вых ора наў 

ула ды на ра бо це з на сель ніц твам. 

«Вы па він ны за ва я ваць аў та ры тэт 

у жы ха роў Ор шы. Гэ та вель мі важ-

на. Учо ра я пры во дзі ла ліч бы: ад-

сюль па сту пае вя лі кая коль касць 

зва ро таў у вы шэй шыя ін стан цыі. 

І 50 пра цэн таў зва ро таў звя за ны з 

на ра кан ня мі на ра бо ту мяс цо вых 

ор га наў ула ды. Я прос та па тра бую 

ад вас усіх на вес ці па ра дак у гэ тай 

ра бо це, — ска за ла кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та. — Та ды лю дзі 

бу дуць ра зу мець, што прад стаў ні кі 

ўла ды ду ма юць пра сва іх ра бо чых, 

і вам не бу дзе со рам на».

Па вод ле слоў На тал лі Ка ча на-

вай, ра бот ні кам вы кан ка ма, дэ-

пу тац ка му кор пу су і кі раў ні кам 

прад пры ем стваў Ар шан ска га раё-

на не аб ход на зра біць вы ва ды і ад-

каз на па ды сці да спра вы, якая ім 

да ве ра на. Ацэн ка бу дзе да дзе на 

сур' ёз ная, та му важ на пра ца ваць 

зла джа най ка ман дай.

«Зра бі це ўсё, каб гэ ты ра ён і го-

рад са праў ды ста лі пры кла дам для 

ін шых рэ гі ё наў у пла не са цы яль на-

эка на мічна га раз віц ця, доб ра ўпа-

рад ка ван ня і кам форт на га пра жы-

ван ня лю дзей», — да да ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Важ на пра ца ваць 
зла джа най ка ман дай
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