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КОЛЬ КАСЦЬ АХ ВЯР ПА ВОД КІ Ў ЯПО НІІ 
ВЫ РАС ЛА ДА 222 ЧА ЛА ВЕК

Пры гэ тым мес ца зна хо джан не яшчэ 20 ча ла век за ста-

ец ца не вя до мым, ня гле дзя чы на тое, што пас ля сты хій на га 

бед ства прай шло больш за 10 дзён. Пра гэ та па ве да мі ла 

агенц тва Kyodo ў аў то рак, 17 лі пе ня. Па-ра ней ша му ка ля 

ча ты рох ты сяч ча ла век за ста юц ца ў эва ку а цый ных пунк-

тах. У па цяр пе лых ра ё нах не пра цу юць кра мы, па ру ша ная 

пра ца во да пра во да. Пры эва ку а цый ных пунк тах ад кры ты 

пунк ты вы да чы гу ма ні тар най да па мо гі. Ад кры ты так са ма 

і пры ём ва лан цё раў. На га да ем, на мі ну лым тыд ні ліў не-

выя даж джы аб ры ну лі ся 

на паўд нё ва-за ход нюю і 

цэнт раль ную част ку Япо ніі. 

Гэ та пры вя ло да па во дак 

і апоў зняў. У не ка то рых 

мес цах рэ кі, якія вый шлі з 

бе ра гоў, за та пі лі знач ныя 

тэ ры то рыі.

ТРАМП ПА СА РА МА ЦІЎ МЕР КЕЛЬ 
ЗА «ПАЎ НОЧ НЫ ПА ТОК — 2» І НА ТА

Пад трым ка Гер ма ні яй бу даў ніц тва га за пра во да «Паў-

ноч ны па ток — 2» цяж ка су мя шча ец ца з член ствам кра і ны 

ў НА ТА, за явіў прэ зі дэнт ЗША До нальд Трам п у ін тэр в'ю 

тэ ле ка на лу Fox News. У апош ні час прэ зі дэнт ЗША час та 

вы каз ваў ся пра тое, што бу даў ніц тва «Паў ноч на га па то-

ку — 2» зро біць Еў ро пу і ў пры ват нас ці Гер ма нію за леж-

ны мі ад Ра сіі і яе энер га рэ сур саў. На прэс-кан фе рэн цыі 

пас ля су стрэ чы з прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным 

у Хель сін кі Трамп па абя цаў, што аме ры кан скі звад ка ва ны 

пры род ны газ скла дзе кан ку рэн цыю ра сій ска му па лі ву ў 

ба раць бе за еў ра пей скі ры нак. Па сцвер джан ні Трам па, 

Ва шынг тон па кры вае 91 пра цэнт рас хо даў на бяс пе ку 

Еў ро пы. «А тым ча сам Еў ро па вы ка рыс тоў вае нас на 

сваю вы га ду ў тым, што да ты чыц ца та ры фаў і ўста наў-

лен ня ганд лё вых бар' е раў. Гэ та за бі вае наш ган даль, бо 

ў мі ну лым го дзе мы стра ці лі ў вы ні ку ка ля 151 міль яр да 

до ла раў», — ад зна чыў Трамп. На яго дум ку, еў ра пей скія 

чле ны НА ТА па він ны па вя лі чыць свае вы дат кі на ка лек-

тыў ную аба ро ну.

ROLLS-ROYCE ПРАД СТА ВІЎ 
НО ВЫ СПО САБ ПЕ РА МЯ ШЧЭН НЯ

Бры тан скі вы твор ца люк са вых 

аў та ма бі ляў Rolls-Royce прад ста-

віў кан цэпт элект рыч на га ля таль-

на га так сі, пі ша CNN. Па ве дам ля-

ец ца, што апа рат змо жа раз ві ваць 

хут касць да 400 кі ла мет раў за га-

дзі ну, а мак сі маль ная да лё касць 

яго па лё ту скла дзе 800 кі ла мет раў. Так сі аснас цяць шас-

цю скла да ны мі пра пе ле ра мі, ча ты ры з якіх бу дуць за-

соў вац ца ў кры лы, каб зні зіць уз ро вень шу му пад час 

па лё ту. На бор це ад на ча со ва змо гуць зна хо дзіц ца да 

пя ці па са жы раў. Так са ма бу дзе маг чы масць пе ра воз кі 

гру заў і вы ка ры стан ня ма шы ны ў ва ен ных мэ тах. Па да-

ных Rolls-Royce, за пуск ля таль на га так сі пла ну ец ца на 

па ча так 2020-х га доў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зі дэнт звяр нуў ся да 

стар шы ні ДМК з не каль кі-

мі пы тан ня мі. Ён па ці ка віў-

ся, як ідзе на паў няль насць 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. 

«Усё ж та кі ў вас ве лі зар-

ны пласт пад атко ва га ад мі-

ніст ра ван ня», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. За 

пер шае паў год дзе ў рэс пуб-

лі кан скі бюд жэт па сту пі ла 

4,6 млрд руб лёў пла ця жоў, 

якія кант ра люе ДМК. Гэ та на 

33,6 % больш, чым за ана-

ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го-

да. Як пра ка мен та ваў пас ля 

су стрэ чы Юрый Сянь ко, па-

ве лі чэн не су мы на паў нен ня 

бюд жэ ту ад бы ло ся з-за аў-

та ма ты за цыі пра цэ су ўза е-

ма дзе ян ня мыт ні і біз не су, 

ап ты мі за цыі коль кас ці да ку-

мен таў і рос ту аб' ёму пе ра-

во зак та ва раў.

Дру гое пы тан не — сі ту а-

цыя ў ор га нах мыт на га кант-

ро лю. «Вы ту ды прый шлі з 

ад ной доб рай мэ тай — на-

вес ці па ра дак, бо ха па ла ў 

нас там праб лем. Вы пра фе-

сі я нал, спе цы я ліст, на гэ та я 

і раз ліч ваў, што па ра дак там 

бу дзе на ве дзе ны», — звяр нуў 

ува гу Прэ зі дэнт, ці ка вя чы-

ся сён няш нім ста нам спраў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма ад зна чыў, што апош нім 

ча сам усё ра дзей і ра дзей чу-

ваць пра пра яў лен не ка руп цыі 

ў мыт ных ор га нах. «Хоць я не 

вы клю чаю, што гэ та ў нас там 

яшчэ не зжы та. Але ўжо та го, 

што бы ло, на пэў на, ня ма. Ха-

це ла ся б спа дзя вац ца», — рэ-

зю ма ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся так-

са ма, ці атры ма ла ся вый сці 

на за пла на ва ны ўзро вень 

ап ты мі за цыі мыт ных ор га наў. 

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка-

шэн ка вы ка заў мер ка ван не, 

што «асаб лі ва ў Мыт ным ка-

мі тэ це ска ра чаць ня ма ча го. 

Гэ та ор ган, які пра цуе і пры-

но сіць гро шы». Па пла нах з 

1 сту дзе ня 2019 го да мыт ня 

«Мінск-2» увой дзе ў склад 

Мін скай рэ гі я наль най мыт ні. 

Коль касць пад раз дзя лен няў 

на ўзроў ні ад дзе лаў ска ро-

ціц ца з 56 да 45. Вы зва ляц-

ца 59 штат ных адзі нак, якія 

пла ну ец ца на кі ра ваць ва 

ўнут ра ныя пунк ты мыт на га 

афарм лен ня, а так са ма на 

гра ні цу для здзяйс нен ня паш-

парт на га кант ро лю ў асоб ных 

пунк тах про пус ку.

На конт за меж ных та ва раў, 

якія тра пі лі пад санк цыі Ра сіі, 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ-

та наш га лаў ны боль. Мно гае 

зроб ле на, але ча сам пры хо-

дзіц ца чуць, што ў Бе ла ру сі 

дрэн на пра цу юць з гэ тай ка-

тэ го ры яй пра дук таў. «Ці вы-

ра ша на гэ та пы тан не? І, ка лі 

гэ та не так, нам не аб ход на 

смя лей пра гэ та га ва рыць, 

бо, па ін фар ма цыі спец служ-

баў, за праў ля юць усі мі не га-

тыў ны мі пра цэ са мі, звя за ны-

мі з «санк цы ён кай» і ін шы мі 

пы тан ня мі, фір мы і кам па ніі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ча сам 

буй ныя, за які мі ста яць буй-

ныя дзял кі з цяж кі мі па го на мі. 

Гэ та так са ма не аб ход на га ва-

рыць, не са ро мец ца. Не мыт-

ні кам ра сій скім га ва рыць, а ін-

фар ма ваць урад і Прэ зі дэн та 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, каб яны 

там раз бі ра лі ся са сва і мі».

З мо ман ту ўвя дзен ня ра-

сій скім бо кам так зва ных 

санк цый ДМК вы явіў 2,2 ты-

ся чы ад мі ніст ра цый ных пра-

ва па ру шэн няў, за ве дзе на 

30 кры мі наль ных спраў па 

фак тах не за кон на га пе ра мя-

шчэн ня 25 ты сяч тон санк цый-

ных та ва раў на су му 40,8 млн 

бе ла рус кіх руб лёў. Пры гэ тым 

Юрый Сянь ко звяр тае ўва гу, 

што за раз уво зіц ца менш та-

кой пра дук цыі.

Да дат ко ва стар шы ня ДМК 

ад зна чыў, што сё ле та бы лі 

вы яў ле ны вя лі кія пар тыі нар-

ко ты каў. Як пра ві ла, яны пра-

во зі лі ся тран зі там у бок Ра-

сіі. Лі та раль на не каль кі дзён 

та му ка ля Грод на ў пунк це 

про пус ку Бруз гі быў за тры-

ма ны ра сі я нін з 1,1 кілаграма 

ка ка і ну.

ЯК ДАЦЬ РА ДЫ 
«САНК ЦЫ ЁН ЦЫ»?

Дня мі на ма гі лёў скім на прам ку за тры ма лі два гру за-

ві кі, якія на кі роў ва лі ся з Бе ла ру сі ў Ра сію з так зва най 

санк цый най пра ду к цы яй па пад роб ле ных да ку мен тах. 

Су пра ва джаў іх гра ма дзя нін Ра сій скай Фе дэ ра цыі, які 

зна чыў ся ў між дзяр жаў ным вы шу ку. Ён быў за тры ма-

ны, за раз пра во дзіц ца пра вер ка. Гэ ты факт пра гу чаў 

пад час дак ла ду стар шы ні Дзяр жаў на га мыт на га ка-

мі тэ та (ДМК) Юрыя Сянь ко кі раў ні ку дзяр жа вы Аляк-

санд ру Лу ка шэн ку.

Як на ша кра і на ру ха ец ца да вы-

ка нан ня Мэт устой лі ва га раз віц ця 

ААН, што ад бы ва ец ца ў Бе ла рус-

кім са ю зе жан чын і як рэа лі зу ец ца 

дэ крэт аб за ня тас ці на сель ніц тва. 

Гэ тыя тры пы тан ні аб мер ка ваў 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ра зам з Мар' я най Шчот кі най, на-

мес ні кам стар шы ні Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 

на цы я наль ным ка ар ды на та рам па 

да сяг нен ні МУР, стар шы нёй Бе ла-

рус ка га са ю за жан чын.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ка-

лісь ці мы да мо ві лі ся, што бу дзем са-

дзей ні чаць пла ну ААН у да сяг нен ні Мэт 

устой лі ва га раз віц ця да 2030 го да, бо 

гэ та так са ма і ў на шых ін та рэ сах. Згод-

на з імі, раз віц цё па він ны атры маць усе 

кра і ны, у тым лі ку Бе ла русь. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка спы таў на цы я наль на га ка-

ар ды на та ра, як ідзе ра бо та ў гэ тым на-

прам ку.

Так са ма Прэ зі дэнт спы таў пра гра-

мад скую ар га ні за цыю, у якой стар шын-

ствуе Мар' я на Шчот кі на. На яго дум ку, 

гэ та вель мі важ на, бо, га во ра чы пра гра-

ма дзян скую су поль насць, ма юць на ўва-

зе і ве тэ ра наў, і мо ладзь, і чле наў праф-

са юзаў і Бе ла рус ка га са ю за жан чын... 

«Гэ та асноў ная част ка гра ма дзян скай 

су поль нас ці Бе ла ру сі. Та му я на зі раю 

збо ку, як там ідуць спра вы», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы і пра па на ваў да ве-

дац ца, як раз ві ва юц ца па дзеі, з пер шых 

вус наў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма на га-

даў, што да ру чаў на зі раць за рэа лі за цы-

яй но вай рэ дак цыі дэ крэ та па сты му ля-

ван ні за ня тас ці на сель ніц тва. Прэ зі дэнт 

па ці ка віў ся і гэ тай тэ май.

Мар' я на Шчот кі на рас ка за ла, што 

сён ня Бе ла русь зай мае асаб лі вае мес-

ца ў еў ра пей скім рэ гі ё не і кра і нах СНД 

у да сяг нен ні МУР. Мы зна хо дзім ся на 

лі дзі ру ю чых па зі цы ях. Пас ля раз мо вы 

з Прэ зі дэн там яна ўдак лад ні ла, што за 

мі ну лы год ство ра на на цы я наль ная сіс-

тэ ма кі ра ван ня ў га лі не МУР. Так са ма 

важ на мець маг чы масць аца ніць пра грэс 

на гэ тым шля ху. Для гэ та га да кан ца го-

да пла ну ец ца са браць усе па каз чы кі на 

ад ну плат фор му.

Як ка мен туе на цы я наль ны ка ар ды на-

тар, мэ ты ўстой лі вас ці — гэ та за ха ван не 

чыс ці ні па вет ра, ва ды, зям лі, рост уз роў-

ню даб ра бы ту лю дзей і якас ці жыц ця. 

І гэ тыя асноў ныя мэ ты за ма ца ва ныя ў 

на шых ма гіст раль ных да ку мен тах.

За раз рас пра цоў ва ец ца На цы я наль-

ная стра тэ гія ўстой лі ва га раз віц ця да 

2035 года. Тое, што ў яе бу дзе за кла-

дзе на, — перс пек ты вы раз віц ця кра і ны. 

Гэ та ра бо та ідзе комп лекс на, струк ту ра-

ва на і ў су пра цоў ніц тве з роз ны мі ве дам-

ства мі. У сту дзе ні пра па ну ец ца пра вес ці 

на цы я наль ны фо рум па МУР, дзе бу дуць 

у тым лі ку аб мер ка ва ны пра па но вы па 

па вы шэн ні эфек тыў нас ці стра тэ гіі.

Мар' я на Шчот кі на так са ма лі чыць, 

што вель мі важ на пе рай сці на ла каль-

ны ўзро вень. Нель га мер ка ваць толь кі 

па ся рэд ніх па каз чы ках. Не аб ход на гля-

дзець на мес цы і вы ра шаць, якія ме ры 

пры маць для раз віц ця.

Акра мя та го, стар шы ня Бе ла рус ка га 

са ю за жан чын рас ка за ла, што пад час 

раз мо вы кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў 

больш эфек тыў на вы лу чаць жан чын на 

кі раў ніц кія па са ды ад БСЖ. Тых, хто жа-

дае ба чыць ся бе і ў гэ тым пра ца ваць.

Што на конт дэ крэ та аб са дзей ні чан ні 

за ня тас ці, тут га лоў ным пы тан нем з'яў-

ля ец ца фар мі ра ван не ба зы. За раз яна 

рых ту ец ца, пра ве дзе на ву чо ба па ўсіх 

рэ гі ё нах. Мар' я на Шчот кі на за ўва жае, 

што вель мі важ на, каб не бы ло мі ну-

лых па мы лак, каб з кож ным ча ла ве кам 

раз маў ля лі. Пра па на ва на, ка лі дэ крэт 

за пра цуе са сту дзе ня, ужо з ве рас ня 

апра ба ваць гэ тую ба зу, каб лік ві да ваць 

не да хо пы.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

НА ШЛЯ ХУ ДА МЭТ

Прэ зі дэнт пры няў 
з дак ла дам стар шы ню 

Мыт на га ка мі тэ та

На шы дзе ціНа шы дзе ці  

Да дат ко выя гру пы 
на бе ла рус кай мо ве
ад кры юць у мін скіх дзі ця чых 

сад ках з гэ та га на ву чаль на га го да
Уся го па кра і не пра цуе 2678 бе ла рус ка моў ных груп 

у сад ках — 12,2 пра цэн та ад агуль най коль кас ці. 

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі за пэў ні ва юць: па жа дан ні 

баць коў ста ра юц ца вы кон ваць. Так, усім упраў-

лен ням аду ка цыі рэ ка мен да ва на пры па ста ноў цы 

на ўлік дзя цей, якія ма юць па трэ бу ў на вед ван ні 

сад коў, увес ці ад па вед ную ка лон ку, дзе баць кі 

бу дуць па зна чаць, на якой мо ве яны ха це лі б, каб 

на ву ча ла ся іх дзі ця.

— Коль касць груп за ле жыць перш за ўсё ад по пы ту. 

У мі ну лым на ву чаль ным го дзе ў ста лі цы та кіх груп па-

боль ша ла на пяць, — рас каз вае га лоў ны спе цы я ліст 

ад дзе ла да школь най, агуль най ся рэд няй і спе цы яль-

най аду ка цыі ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 

Але на МА КА РЭ ВІЧ. — Па пя рэд ні ана ліз той ін фар ма цыі, 

якая па сту пае са служ баў «ад но акно», дзе ідзе па ста-

ноў ка на ўлік, і вы ні кі кам плек та ван ня па каз ва юць, што 

ў гэ тым на ву чаль ным го дзе пла ну ец ца па ве лі чэн не коль-

кас ці та кіх груп яшчэ на пяць. Усім баць кам, хто вы ка заў 

та кое жа дан не, мес ца для дзі ця ці ў гру пе за бяс печ ва-

ец ца. Але не аба вяз ко ва гэ ты са док бу дзе ў кро ка вай 

да ступ нас ці.

Асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца вы дан ню пад руч ні каў для 

бе ла рус ка моў ных груп. Пе ра гля да юц ца так са ма хрэс-

та ма тыі па мас тац кай лі та ра ту ры, каб там бы лі больш 

прад стаў ле ны тво ры на шых аў та раў.

— Ха чу пад крэс ліць, што, на ват ка лі аду ка цый ны пра-

цэс ідзе на рус кай мо ве, гэ та не зна чыць, што там уво гу ле 

ня ма бе ла рус кай. Ты па вым на ву чаль ным пла нам пра ду-

гледж ва ец ца коль касць га дзін на раз віц цё маў лен ня па-

бе ла рус ку, — за ўва жае Аль бі на ДА ВІ ДО ВІЧ, на мес нік 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня агуль най ся рэд няй, 

да школь най і спе цы яль най аду ка цыі Мі на ду ка цыі.

У цэ лым па кра і не 95,8 пра цэн та дзя цей ва ўзрос це 

ад трох да шас ці га доў атрым лі ва юць да школь ную аду-

ка цыю. Гэ та адзін з са мых вы со кіх па каз чы каў ахо пу ў 

Еў ро пе. Але ёсць праб ле ма з вы дзя лен нем мес цаў у 

сад ках у кро ка вай да ступ нас ці. Гэ та да ты чыц ца аб лас-

ных цэнт раў, ста лі цы. А ў Мін скім ра ё не нар ма тыў па 

за бяс пе ча нас ці мес ца мі не вы кон ва ец ца на 23,6 пра-

цэн та. Так са ма за пер шае паў год дзе 2018-га 6,6 ты ся чы 

хлоп чы каў і дзяў ча так не атры ма лі пры пер шым зва ро це 

мес ца ў сад ку ў Мін скай і Брэсц кай аб лас цях.

На сё ле та за пла на ва на бу даў ніц тва 17 уста ноў да-

школь най аду ка цыі. Ча ты ры з іх ужо ўзве дзе ны. Ка лі 

ка заць пра Мін скую воб ласць, то за вяр ша ец ца бу даў ніц-

тва дзі ця ча га сад ка на 230 мес цаў у Фа ні па лі, а ў трэ цім 

квар та ле бу дзе га то вы са док на 150 мес цаў у Ко пі шчы. 

Пла ну юць уз во дзіць но выя да школь ныя ўста но вы і ў Ба-

раў ля нах і Сма ля ві чах.

— Да стат ко ва за па тра ба ва ны гру пы ка рот ка ча со-

ва га зна хо джан ня. Іх на вед вае амаль 42 ты ся чы вы-

ха ван цаў, — да дае Аль бі на Да ві до віч. — Ёсць гру пы 

роз ных ві даў: адап та цый ныя, пра гу лач ныя, вя чэр ня га 

зна хо джан ня, вы хад но га дня, па пад рых тоў цы дзя цей 

да шко лы.

У сель скай мяс цо вас ці за па тра ба ва ны ся мей ныя сад-

кі. У Мін скай воб лас ці, на прык лад, іх сем. А вось у ста-

лі цы ся мей ныя гру пы не атры ма лі па пу ляр нас ці ся род 

баць коў.

Вост ра га не да хо пу вы ха валь ні каў, на дум ку Мі на ду ка-

цыі, не на зі ра ец ца. У ве дам стве ад зна ча юць, што па вы-

шэн не (хоць і не вя лі кае) за роб ку, па ве лі чэн не ад па чын ку 

да 42 дзён спра ца ва лі на тое, каб па леп шыць сі ту а цыю 

з ця куч кай кад раў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ




