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І гаспадыня, і кіраўнік
Меры па падтрымцы мацярынства і дзяцінства ў краіне даюць вынік

Са мiт ВRIKS (Бра зi лiя, Ра сiя, Iн дыя, 
Кi тай i Паўд нё ва-Аф ры кан ская Рэс пуб-
лi ка), пра ве дзе ны 15—16 каст рыч нi ка ў 
iн дый скiм шта це Гоа, не стаў кры нi цай 
знач ных сен са цый у сфе ры шмат ба ко ва-
га су пра цоў нiц тва. Най боль шыя пос пе хi 
бы лi да сяг ну ты ў сфе ры су пра цоў нiц тва 
на двух ба ко вай асно ве. Так, Ра сiя i Iн-
дыя аб вяс цi лi аб кант рак це па ме рам у 
не каль кi мiль яр даў до ла раў на па стаў ку 
Маск вой для Дэ лi зе нiт на-ра кет ных сiс-
тэм С-400 «Тры умф» i пла нах па су мес-
най вы твор час цi вер та лё таў i вар та вых 
ка та раў. Так са ма кам па нiя «Рас наф та» 
на бу дзе ў Iн дыi буй ны порт i част ку наф-
та пе ра пра цоў ча га за во да. З су мес ных 
дзе ян няў мож на ад зна чыць за клiк пры-
няць у рам ках Ге на самб леi ААН Усё-
аб дым ную кан вен цыю аб мiж на род ным 
тэ ра рыз ме, асу джэн не ад на ба ко вых 
эка на мiч ных санк цый, якiя су пя рэ чаць 
мiж на род на му пра ву, i ра шэн не ства-
рыць у бу ду чы нi ўлас нае рэй тын га вае 
агенц тва.

Са мiт АДКБ, якi ад быў ся ў Ерэ ва не 
14 каст рыч нi ка, упер шы ню за доў гi час 
па кi нуў част ку сва iх ра шэн няў не для 
прэ сы. У прын цы пе, гэ та мож на рас-
ца нiць ста ноў ча, па коль кi ў сi лу спе-
цы фi кi дзей нас цi ар га нi за цыi поў ная 
ад кры тасць азна чае не да стат ко вую 
сур' ёз насць у пры няц цi са праў ды важ-
ных ра шэн няў, што маг ло б не га тыў-
на ад бiц ца на на цы я наль най бяс пе цы 
ўдзель нi каў ар га нi за цыi. Бы ла пры ня та 
Стра тэ гiя ка лек тыў най бяс пе кi да 2025 
го да, асноў ным змес там якой з'яў ля-
юц ца су мес ныя ад ка зы на са мыя сур'-
ёз ныя вы клi кi. Вя до ма, гэ тыя вы клi кi 
звя за ны перш за ўсё з праб ле ма мi ў 
сфе рах тэ ра рыз му, не ста бiль нас цi кра-
iн-су се дзяў АДКБ, ганд лю нар ко ты ка мi 
i на рас тан ня на пру жа нас цi ў ад но сi нах 
Ра сii i За ха ду. У пры ня тай за яве па на-
гор на-ка ра бах скiм кан флiк це чле ны 
АДКБ за клi ка лi да ра шэн ня праб ле мы 
су праць ста ян ня дып ла ма тыч ны мi спо-

са ба мi. Так са ма быў не га тыў на ацэ не ны 
ўплыў ад на ба ко вых дзе ян няў ЗША i iх 
са юз нi каў па раз горт ван нi гла баль най 
сiс тэ мы су праць ра кет най аба ро ны на 
мiж на род ную бяс пе ку i ста бiль насць. I, 
вя до ма, важ ным мо ман там стаў пе ра-
ход лi дар ства ў АДКБ да Бе ла ру сi. Бе-
ла рус кi Прэ зi дэнт ужо па абя цаў з гэ тай 
на го ды пра па на ваць неш та доб рае для 
АДКБ у пла не адзiн ства i па ва гi з бо ку 
кант рпарт нё раў.

Прэ зi дэнц кая кам па нiя ў ЗША ста-
но вiц ца ад ной з са мых бруд ных у гiс-
то рыi аме ры кан скiх вы ба раў, ка лi не 
са май бруд най. Два асноў ныя кан ды-
да ты, якiя ма юць рэ аль ныя шан цы пе-
ра маг чы, — Хi ла ры Клiн тан i До нальд 
Трамп — прак тыч на не са ро ме юц ца ў 
вы ра зах. А iх ка ман ды зла дзi лi са праўд-
ную вай ну кам пра ма таў. У ход iдзе ўсё, 
у чым толь кi маг чы ма аб вi на ва цiць адно 
ад на го. У той час як ка ман да Трам па аб-
вi на вач вае Хi ла ры Клiн тан ва ўжыванні 
нар ко ты каў i ў зла чын стве, звя за ным 
з маг чы май уцеч кай сак рэт ных да ку-
мен таў, ка ман да Клiн тан спра буе скам-
пра ме та ваць Трам па, iмк ну чы ся вы ста-
вiць яго сек су аль ным агрэ са рам. Ужо 
12 жан чын за явi лi пра сек су аль ныя за-
ма хi з бо ку Трам па, пры чым не ка то рыя 
са све дак вя дуць га вор ку пра спра вы 
трыц ца цi га до вай даў нас цi. Да ба раць-
бы пад клю ча юц ца i iн шыя рэ сур сы: так, 
сайт WikiLeaks апуб лi ка ваў пе ра пiс ку 
вя до мых чле наў Дэ ма кра тыч най пар тыi, 
якая свед чыць аб iх на ме ры скам пра-
ме та ваць До наль да Трам па, пус цiў шы 
лжы выя чут кi аб па ру шэн нi роў на сцi 
па лоў пры най ме ў яго кам па нiю. Хто б 
ні пе ра мог, ад мы вац ца по тым ад гэ та-
га бру ду прый дзец ца доў га. Да та го ж 
на ўрад цi iмк нен не кан ку рэн таў пуб лiч-
на мыць бруд ную бя лiз ну i пра ма фаб-
ры ка ваць кам пра мат адзiн на ад на го 
ста ноў ча паў плы вае на iмiдж ЗША ў 
све це, што ўсклад нiць за да чы но ва га 
прэ зi дэн та па за ха ван нi ўплы ву кра i ны 

на мiж на род най арэ не пас ля ўступ лен ня 
на па са ду.

Вель мi маг чы ма, што вы бар чая iс-
тэ ры ка паў плы ва ла i на сур' ёз нае па-
гар шэн не ад но сiн ЗША з Ра сi яй за 
апош нiя дзе ся цi год дзi. Абод ву ма ба ка мi 
ро бяц ца за явы ў сты лi гор шых ча соў 
ха лод най вай ны па мiж ЗША i СССР. У 
пры ват нас цi, за па до зрыў шы Ра сiю ў 
ха кер скiм на пад зе на пе ра пiс ку чле наў 
Дэ ма кра тыч най пар тыi, пра ве дзе ным 
нi бы та з мэ тай скам пра ме та ваць Хi ла ры 
Клiн тан i да па маг чы До наль ду Трам пу, 
найвы шэй шае кi раў нiц тва ЗША вус на-
мi вi цэ-прэ зi дэн та Джо Бай дэ на зра бi-
ла бес прэ цэ дэнт ную за яву аб на ме ры 
рас па чаць кi бе ра та ку на Ра сiю. Пры 
гэ тым нi я кiх до ка заў та го, што сер вер 
Дэ ма кра тыч най пар тыi быў уз ла ма ны, 
гра мад скас цi прад стаў ле на не бы ло. 
Ства ра ец ца ўра жан не, што член Дэ-
ма кра тыч най пар тыi Джо Бай дэн вы-
ка рыс тоў вае дзяр жаў ныя ры ча гi, каб 
скам пра ме та ваць су вя зя мi з Ра сi яй 
чле на Рэс пуб лi кан скай пар тыi До наль-
да Трам па. Ка лi гэ та так, то на пру жан не 
па мiж Ра сi яй i ЗША па вiн на знi зiц ца пас-
ля вы ба раў, ка лi не бу дзе ця пе раш няй 
не аб ход нас цi ра зы гры ваць ра сiй скую 
кар ту ў вы бар ных мэ тах.

На мi ну лым тыд нi су ве рэн ную Бе-
ла русь упер шы ню на ве даў з вi зi там 
член бры тан скай ка ра леў скай сям'i 
прынц Майкл Кенц кi. Знач насць гэ та га 
фак та ў тым, што пас ля вы ха ду з ЕС Вя-
лi ка бры та нiя бу дзе ажыц цяў ляць са ма-
стой ную знеш нюю па лi ты ку, i ў Бе ла ру сi 
ёсць не аб ход насць па ляп шаць ад но сi ны 
з Лон да нам. Але га лоў най мэ тай пе ра-
моў бы ло на ладж ван не су пра цоў нiц тва 
з Май клам Кенц кiм як кi раў нi ком улас-
най кан са лтын га вай кам па нii, якая мо жа 
да па маг чы па леп шыць бяс пе ку ў сфе ры 
да рож на га ру ху ў на шай кра i не.

Сяр гей КI ЗI МА,
док тар па лi тыч ных на вук
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КАД РА ВАЕ РА ШЭН НЕ 
ПРЭ ЗI ДЭН ТА

Мi ка лай Ла за вiк вы зва ле ны ад па са ды сак ра-
та ра Цэнт раль най ка мi сii па вы ба рах i пра вя дзен нi 
рэс пуб лi кан скiх рэ фе рэн ду маў у су вя зi з вы ха дам у 
ад стаў ку. Ад па вед ны ўказ Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу-
ка шэн ка пад пi саў 17 каст рыч нi ка, па ве да мi лi БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi дара.

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

Перс пек ты вы 
дрэ ва ап ра цоў кi
Аб эфек тыў нас цi ра бо ты дрэ ва ап ра цоў чых 
ар га нi за цый з улi кам пра ве дзе най ма дэр нi за-
цыi, ака за най дзяр жаў най пад трым кi i за дач 
па знi жэн нi са бе кош ту пра дук цыi iш ла раз-
мо ва пад час па ся джэн ня Прэ зi ды у ма Са ве та 
Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь, якое прай шло 
пад стар шын ствам прэм' ер-мi нiст ра Анд рэя 
КА БЯ КО ВА.

Як ад зна чыў кi раў нiк ура да, у ад па вед нас цi з 
ра шэн ня мi Прэ зi дэн та i ўра да Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
9 прад пры ем стваў дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас-
цi пе ра да дзе ны ва ўпраў лен не Бан ка раз вiц ця. А 
10 чэр ве ня афi цый на за рэ гiст ра ва ны хол дынг ар га-
нi за цый дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас цi. Па вод-
ле яго слоў, аб' яд нан не прад пры ем стваў у хол дынг 
ства ры ла ўмо вы, якiя да зва ля юць пра во дзiць уз-
год не ную фi нан са вую, iн вес ты цый ную i вы твор чую 
па лi ты ку, у тым лi ку ў част цы про да жу га то вай пра-
дук цыi, ар га нi за цыi мар ке тын га вай, ла гiс тыч най 
дзей нас цi, ды вер сi фi ка цыi вы твор час цi, па вы шэн ня 
канкурэнтаздольнасцi прадукцыi.

Анд рэй Ка бя коў звяр нуў ува гу, што ўся го па ра-
шэн нях кi раў нi ка дзяр жа вы ле тась прад пры ем ствам 
дрэ ва ап ра цоў кi ака за на дзяр жаў ная пад трым ка ў 
па ме ры 128 млн руб лёў (з улi кам дэ на мi на цыi), а 
за 8 ме ся цаў 2016 го да — 2,6 млн руб лёў. Ра зам 
з тым, па вод ле слоў прэм' ер-мi нiст ра, на прад пры-
ем ствах дрэ ва ап ра цоў кi iс нуе шэ раг ня вы ра ша ных 
праб лем, якiя па тра бу юць пры няц ця кан крэт ных мер. 
У тым лi ку па па ляп шэн нi iх фi нан са ва-гас па дар чай 
дзей нас цi
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У су вя зi з пе ра хо дам у ноч з 29 на 
30 каст рыч нi ка ў су сед нiх кра i нах на 
зi мо вы час Бе ла рус кая чы гун ка су-
мес на з чы гу нач ны мi ад мi нiст ра цы я мi 
Укра i ны, Лiт вы, Лат вii i Поль шчы за-
га дзя пра вя ла ка рэк цi роў ку рас кла ду 
ру ху мiж на род ных па яз доў, па ве да мi лi 
ў прэс-цэнт ры ма гiст ра лi.

На прык лад, по езд №86 Мiнск — Кi еў, якi 
ў ця пе раш нi час ад праў ля ец ца са ста лi цы 
ў 22.40 i пры бы вае ў Кi еў у 8.52, з 30 каст-

рыч нi ка бу дзе ад праў ляц ца з Мiн ска ў той 
жа час, а пры бы ваць у Кi еў у 7.52. У зва-
рот ным на прам ку з пе ра хо дам на зi мо вы 
час по езд бу дзе ад праў ляц ца ў 21.19 (у 
ця пе раш нi час ад праў ля ец ца ў 22.28), час 
пры быц ця ў на шу ста лi цу за ста нец ца без 
змя нен няў — 8.38.

Час ад праў лен ня з Мiн ска по ез да №805 
Мiнск — Вiль нюс пас ля пе ра хо ду на зi мо вы 
час за ста нец ца без змя нен няў — 8.00, але 
пры бы ваць у Вiль нюс са стаў бу дзе на га-
дзi ну ра ней — у 09.30 (ця пер — у 10.30). У 
зва рот ным кi рун ку цяг нiк №806 Вiль нюс — 
Мiнск бу дзе ад праў ляц ца ў 18.12 (ця пер — у 
19.12), а час пры быц ця ў на шу ста лi цу за-
ста нец ца без змя нен няў — 21.42.

Пас ля 30 каст рыч нi ка так са ма зме нiц ца 
рас клад ру ху по ез да № 87 Мiнск — Ры га — 
са стаў бу дзе ад праў ляц ца з Мiн ска ў 22.25 
без змя нен няў (час пры быц ця ў Ры гу зме-
нiц ца з 10.00 на 9.00); у зва рот ным кi рун ку 

по езд №88 бу дзе ад праў ляц ца з Ры гi ў 19.20 
(за раз 20.20), i пры бы ваць у Мiнск ён бу дзе 
без змя нен няў у 8.19.

Пас ля пе ра хо ду на зi мо вы час так са-
ма зме нiц ца час ад праў лен ня i пры быц-
ця па яз доў мiж на род ных зно сiн, якiя iдуць 
тран зi там па тэ ры то рыi Бе ла ру сi ў кра i ны 
За ход няй Еў ро пы i ў зва рот ным кi рун ку. 
Акра мя та го, у су вя зi са зме на мi ў гра фi ку 
ру ху мiж на род ных па яз доў ска рэк та ва ны i 
рас клад не ка то рых па яз доў рэ гi я наль ных i 
мiж рэ гi я наль ных лi нiй, якiя кур сіру юць па 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi.

Пад ра бяз ную iн фар ма цыю аб рас кла дзе 
мiж на род ных па яз доў, па яз доў рэ гi я наль-
ных i мiж рэ гi я наль ных лi нiй мож на атры маць 
на сай це Бе ла рус кай чы гун кi www.rw.by, а 
так са ма ў чы гу нач ных ка сах i па тэ ле фо нах 
да ве дач ных служ баў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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У Мiн ску, па ве да мiў 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, 
ад бы ла ся цы ры мо нiя 
ўша ноў ван ня 
шмат дзет ных ма цi, 
якiя на ра дзi лi дзя цей 
у 2016 го дзе, i свя точ ная 
кан цэрт ная пра гра ма 
«Мы бу дзем веч на 
пра слаў ляць тую жан чы ну, 
чыё iмя — ма цi!».

«Дзень ма цi ў ча ра дзе пра-
фе сiй ных свят зай мае асаб лi вае 
мес ца, — ска за ла вi цэ-прэм' ер 
На тал ля КА ЧА НА ВА, якая пры-
ня ла ўдзел у ме ра пры ем стве. — 
На ра дзiць i вы ха ваць дзi ця — ня-
лёг кая пра ца, што мае па трэ бу 
ў пры знан нi. Важ на, што тыя 

пра гра мы, якiя пры ня ты ў Бе ла-
ру сi ў пад трым ку ма ця рын ства i 
дзя цiн ства, да юць вы нiк».

Так, у 2015 го дзе на ра дзi ла ся 
119 тыс. дзя цей — гэ та рэ корд 
за ўсю су ве рэн ную гiс то рыю 
Бе ла ру сi. Тэн дэн цыя рос ту на-
ра джаль нас цi за хоў ва ец ца i ў 
бя гу чым го дзе. За 8 ме ся цаў на 
свет з'я вi ла ся на 1,3 тыс. дзя цей 
больш, чым за ана ла гiч ны пе ры-
яд мi ну ла га го да.

Па вя лi чы ла ся ў кра i не i коль-
касць шмат дзет ных сем' яў, ця пер 
iх 83 тыс. Больш за 50 пра цэн таў 
но ва на ро джа ных — гэ та дру гiя i 
на ступ ныя дзе цi ў баць коў. Яшчэ ў 
2009 го дзе ў Бе ла ру сi бы ло толь кi 
62 тыс. шмат дзет ных сем' яў.

На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, 
што ў Бе ла ру сi пры ня та да стат-

ко ва мер у сфе ры за бес пя чэн-
ня дэ ма гра фiч най бяс пе кi. «Тая 
пад трым ка, якая аказ ва ец ца, 
знач ная, але ва ўдас ка на лен нi 
мя жы ня ма. Пры на яў нас цi маг-
чы мас цяў бу дзем шу каць но-
выя ва ры ян ты да па мо гi сем' ям 
з дзець мi», — ска за ла На тал ля 
Ка ча на ва. 

Яна вы ка за ла сло вы за хап-
лен ня бе ла рус кi мi жан чы на мi, 
якiя, ня гле дзя чы на вя лi кую 
сям'ю, па спя ва юць су мя шчаць 
ро лю хат няй гас па ды нi i па спя-
хо ва га кi раў нi ка, зай ма юц ца 
гра мад скай дзей нас цю.

Як ад зна чы лi ў ка мi тэ це па 
пра цы, за ня тас цi i са цы яль най 
аба ро не Мiн гар вы кан ка ма, што-
год коль касць шмат дзет ных 

сем' яў у ста лi цы па вя лiч ва ец ца 
ў ся рэд нiм на 1 тыс. Сён ня ў го-
ра дзе пра жы ва юць 11 886 такiх 
сем' яў. Боль шасць з iх (каля 
10,2 тыс.) вы хоў ва юць па трое 
дзя цей, 1 267 сем' яў — па чац-
вё ра, 366 — пя цё ра i больш 
дзя цей. Дзi ця чы мi да па мо га мi i 
iн шы мi пра гра ма мi са цы яль най 
пад трым кi ў той цi iн шай фор-
ме ка рыс та ец ца кож нае мiн скае 
дзi ця. У за леж нас цi ад уз рос ту 
дзе цi ма юць пра ва на бяс плат-
ныя ля кар ствы i дзi ця чае хар-
ча ван не, школь нае сне дан не, 
пра езд у га рад скiм транс пар це, 
што га до выя пу цёў кi ў дзi ця чыя 
азда раў лен чыя ла ге ры i са на то-
рыi, па слу гi ня нi на бяз вы плат-
най асно ве.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  �� ПА ЯЗ ДЫ ПЕ РА ХО ДЗЯЦЬ 
НА ЗI МО ВЫ ЧАС

Акцэнты тыд няАкцэнты тыд ня  ��
БЯС ПЕ КА 

ЯК КЛЮ ЧА ВАЯ IДЭЯ

ФактФакт  ��

ЗА НАД ТА ДА РА ГАЯ ПЕН СIЯ
Паш тар ка Ка пат ке вiц ка га ад дзя лен ня су вя зi ў кан цы пра-
цоў на га дня не вяр ну ла ся ў ад дзя лен не. Ка ле гi за бi лi тры-
во гу i звяр ну лi ся па да па мо гу ў Пет ры каў скi РА УС.

Мiж тым бы ло вя до ма, што 27-га до вая жан чы на, якая раз но-
сi ла пен сiю па жы лым жы ха рам вёс кi, на мо мант знiк нен ня ме ла 
пры са бе ка ля 1500 руб лёў для вы да чы пен сii, па кет з га зе та-
мi i да рож ны ве ла сi пед. Як рас ка за ла афi цый ны прад стаў нiк 
упраў лен ня След ча га ка мi тэ та па Го мель скай воб лас цi Ма рыя 
Кры ва но га ва, пад час пра вя дзен ня апе ра тыў на-вы шу ко вых ме-
ра пры ем стваў у по ле зро ку пра ва ахоў нi каў тра пi ла не пра цу ю чая 
42-га до вая жы хар ка Ка пат ке вi чаў. Су пра цоў нi кi кры мi наль на га 
вы шу ку агля да лi яе гас па дар чыя па бу до вы i вы явi лi ве ла сi пед 
паш тар кi, а пры агля дзе ква тэ ры пад пад ло гай знай шлi яе це ла 
з бач ны мi пры кме та мi гвал тоў най смер цi. Да лей след ча-апе-
ра тыў най гру пай бы лi зной дзе ны сха ва ныя рэ чы i гро шы, якiя 
бы лi пры жан чы не, а так са ма ся ке ра, якой, хут чэй за ўсё, бы ло 
здзейс не на за бой ства.

Па гэ тым фак це не ад клад на ўзбу джа на кры мi наль ная спра-
ва ў да чы нен нi да за тры ма най гра ма дзян кi. З яе ўдзе лам пра-
ве дзе ны пер ша па чат ко выя след чыя дзе ян нi. След чыя разам з 
су пра цоў нi ка мi мi лi цыi i экс пер та мi ўста наў лi ва юць усе ака лiч-
нас цi тра ге дыi.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ. iost@zviazda.by
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І так бываеІ так бывае  ��

СПРА БА ВАЎ УГНАЦЬ 
МАРШ РУТ КУ З ПА СА ЖЫ РА МI
Ска рыс таў шы ся тым, што ва дзi цель марш рут на га так сi 
вый шаў у дыс пет чар скую, па са жыр з пя рэд ня га ся дзен-
ня пе ра сеў на ва дзi цель скае крэс ла i за вёў ма тор. Iн цы-
дэнт ад быў ся на аў та вак за ле ў Коб ры не. У марш рут цы 
зна хо дзi лi ся па са жы ры. Дзяў чы на, што так са ма ся дзе ла 
спе ра ду, па спе ла вы ска чыць з мiк ра аў то бу са i ста ла клi-
каць на да па мо гу.

Угон шчык тым ча сам па чаў ру хац ца на ма шы не па тэ ры то рыi 
аў та вак за ла. Спы нiць зла мыс нi ка ўда ло ся з да па мо гай па са-
жы раў, адзiн з iх змог да стаць ключ з зам ка за паль ван ня, якi 
не абач лi ва па кi нуў там ва дзi цель.

Су пра цоў нi кi мi лi цыi, што пры бы лi на мес ца, за тры ма лi 41-га-
до ва га брас таў ча нi на — па ве да мi лi ў Брэсц кiм аб лас ным упраў-
лен нi СК. У да чы нен нi да за тры ма на га пры зна ча на су до ва-псi хi-
ят рыч ная экс пер ты за.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ. yackevich@zviazda.by
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