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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЭР ДА ГАН ЗА ЯВІЎ ПРА КРАХ ААН

Прэ зі дэнт Тур цыі Та іп 

Эр да ган за явіў, што Ар га-

ні за цыя Аб' яд на ных На цый 

вы чар па ла свае маг чы мас-

ці па вы ра шэн ні су свет ных 

праб лем, пе рад ае сло вы 

ту рэц ка га лі да ра агенц тва 

Аnаdоlu.

«ААН вы чар па ная, зня сі ле ная, гэ тая ар га ні за цыя рух-

ну ла», — ска заў Эр да ган на вя чэ ры пад час свя то га для 

му суль ман пос ту Ра ма дан.

Так са ма ту рэц кі лі дар чар го вы раз асу дзіў ва ен ныя 

дзе ян ні Із ра і ля ў сек та ры Га за: із ра іль ская ар мія вы ка-

рыс тоў вае зброю су праць па лес цін скіх дэ ман стран таў, 

абу ра ных ад крыц цём па соль ства ЗША ў Іе ру са лі ме.

У су вя зі з гэ ты мі па дзея мі Тур цыя ад клі ка ла сва іх па-

слоў з Із ра і ля і ЗША. Із ра іль пры няў ра шэн не аб вы сыл цы 

ту рэц ка га кон су ла ў Іе ру са лі ме.

ДА ДОН АБ ВЯС ЦІЎ ПРА МАГ ЧЫ МАЕ 
ЗА КРЫЦ ЦЁ ОФІ СА НА ТА Ў МАЛ ДО ВЕ

Мал до ва — нейт раль ная кра і на і не бу дзе ста на віц ца 

част кай яко га-не будзь ва ен на га бло ка, за явіў прэ зі дэнт 

рэс пуб лі кі Ігар Да дон, спа сы ла ю чы ся на «мер ка ван не 

боль шас ці гра ма дзян». Пра гэ та ён ска заў у ін тэр в'ю га-

зе це «Вести», апуб лі ка ва ным у чац вер, 17 мая.

Офіс НА ТА па ін фар ма ван ні ў Кі шы нё ве, па сло вах Да-

до на, спра буе змя няць гра мад скую дум ку. «Ду маю, у іх 

у ка рот ка тэр мі но вай перс пек ты ве ні чо га не атры ма ец ца. 

А ў ся рэд не тэр мі но вай, на га даю, я заў сё ды вы сту паў су-

праць офі са НА ТА ў Кі шы нё ве. Ёсць вя лі кая іма вер насць, 

што пас ля пар ла менц кіх вы ба раў у кан цы гэ та га го да офіс 

аль ян су бу дзе за кры ты», — да даў прэ зі дэнт.

Паў ноч на ат лан тыч ны аль янс за ці каў ле ны ў Мал до-

ве, бо яму «трэ ба як ма га блі жэй па да брац ца да ме жаў 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі», тлу ма чыць Да дон.

Мал до ва су пра цоў ні чае з НА ТА з 1994 го да ў рам ках 

ін ды ві ду аль на га пла на парт нёр ства. Цэнтр ін фар ма цыі і 

да ку мен та цыі НА ТА быў ад кры ты ў Кі шы нё ве ў 2007 го дзе. 

У снеж ні 2017 го да ў го ра дзе ад кры ла ся бю ро су вя зі аль-

ян су, Да дон ак тыў на вы сту паў су праць гэ та га кро ку.

У Мал до ве пра цяг ва ец ца су праць ста ян не па між па-пра-

ра сій ску на стро е ным прэ зі дэн там Да до нам і пра за ход няй 

пар ла менц кай боль шас цю.

ЗА ГОД ГЕР МА НІЯ ВЫ ДАТ КА ВА ЛА 
НА БЕ ЖАН ЦАЎ БОЛЬШ 20 МЛРД ЕЎ РА

Вы дат кі на ўтры ман не і ін тэ гра цыю бе жан цаў, а так-

са ма на лік ві да цыю пры чын іміг ра цыі ў кра і нах вы ха ду 

абы шлі ся фе дэ раль на му бюд жэ ту Гер ма ніі ў 2017 го дзе ў 

20,8 млрд еў ра. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та Hаndеlsblаtt, спа-

сы ла ю чы ся на спра ва зда чу Мі ніс тэр ства фі нан саў ФРГ.

Боль шую част ку — 14,2 міль яр да еў ра — Гер ма нія па-

тра ці ла на лік ві да цыю пры чын уз нік нен ня хваль бе жан цаў у 

кра і нах іх вы ха ду. Гэ тыя гро шы раз мяр коў ва лі ся праз МЗС 

ФРГ і Мі ніс тэр ства эка на міч на га су пра цоў ніц тва і раз віц ця. 

6,6 міль яр да еў ра бы лі на кі ра ва ны ў фе дэ раль ныя зям лі і 

ка му ны, на якія лёг асноў ны ця жар у за бес пя чэн ні бе жан цаў 

жыл лём, ін тэ гра цый ны мі кур са мі і ін шы мі ві да мі да па мо гі.

9 мая ўрад Гер ма ніі ўзгад ніў тэкст за ко на пра ек та 

пра ўз'яд нан не сем' яў бе жан цаў, якія атры ма лі ў ФРГ 

аб ме жа ва ную сту пень аба ро ны. Згод на з ім, са жніў ня 

2018 го да бе жан цам да зво ляць пры вез ці іх му жа ці жон ку 

і не паў на лет ніх дзя цей. Акра мя та го, пра ва па даць за-

пыт на ўз'яд нан не атры ма юць баць кі пад лет каў, якія ўжо 

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі ФРГ. У Гер ма нію та кім чы нам 

змо гуць уяз джаць не больш за 1000 ча ла век у ме сяц.

РАС КА ЗАЦЬ ПРА ТОЕ, ШТО ХВА ЛЮЕ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй Бе-

ла ру сі прой дуць у гэ тую су бо ту, 19 мая. На су вязь з 

на сель ніц твам вый дуць кі раў ні кі ў рэ гі ё нах і Мін гар-

вы кан ка ме. Вы нік та ко га дыя ло гу — апе ра тыў нае вы-

ра шэн не на дзён ных пы тан няў, зрэш ты, ад су бо ты да 

су бо ты коль касць праб лем ных зван коў ска ра ча ец ца.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 у су бо ту пра вя дуць:

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;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. 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;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Вік-

тар Ула дзі мі ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Вік тар 

Сяр ге е віч ЛАП ЦЕЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Транс партТранс парт  

СА ЧЭН НЕ 
ЗА ГРУ ЗА ВІ КА МІ
Прад пры ем ства «АГАТ — сіс тэ мы кі ра ван ня» су мес на 

з апе ра та рам velcom пла ну юць за пус ціць у тэс та вую 

экс плу а та цыю сіс тэ му гла баль на га ма ні то рын гу гру-

за вых аў та ма бі ляў. 

На пер шым эта пе пла ну ец ца рэа лі за ваць восем іна ва-

цый ных пра ек таў у сфе ры ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій. Адзін з іх пра ду гледж вае вы пра ба ван не сіс тэ мы 

гла баль на га ма ні то рын гу ў сфе ры аў та ма бі ле бу да ван ня з 

вы ка ры стан нем тэх на ло гіі геа ла ка цыі. Тэс ці ра ван не па він на 

прай сці ў най буй ней шым у кра і не да та-цэнт ры velcom. За пуск 

сіс тэ мы дасць маг чы масць па вы сіць пра дук цый насць 

кар' ер най тэх ні кі і зні зіць экс плу а та цый ныя вы дат кі.

Сіс тэ ма ма ні то рын гу мо жа аў та ма тыч на збі раць ін фар ма-

цыю пра мес ца зна хо джан не (з дак лад нас цю да 10 мет раў) 

і хут касць гру за во га аў та ма бі ля. Яна так са ма за клі ка на ад-

соч ваць стан вуз лоў і агрэ га таў ве лі ка груз ных ма шын. Для 

гэ та га на гру за ві кі ўста ноў ле ны бар та выя мо ду лі вы твор час ці 

«АГАТ», якія праз спа да рож ні кі GPS і ГЛА НАСС пе ра да юць 

ін фар ма цыю ў «маз га вы цэнтр». Да та-цэнтр у сваю чар гу ад-

каз вае за атры ман не, апра цоў ку і сіс тэ ма ты за цыю да ных.

«Аб' яд нан не на ма ган няў да зво ліць да сяг нуць сі нер ге тыч-

на га эфек ту, па коль кі кож ная кам па нія ва ло дае ўні каль ным 

во пы там у сва ёй га лі не. Пра ек ты, якія мы пла ну ем рэа лі за-

ваць, да дуць маг чы масць па вы сіць эфек тыў насць эка но мі кі 

кра і ны і пры ўнес ці іна ва цыі ў роз ныя га лі ны. Усё гэ та бу дзе 

спры яць раз віц цю Бе ла ру сі і ўзмац нен ню яе па зі цый на 

су свет ным рын ку. На шы на ма ган ні так са ма бу дуць на кі ра-

ва ныя на па вы шэн не ін фар ма цый най бяс пе кі кра і ны», — 

звяр нуў ува гу ды рэк тар ААТ «АГАТ — сіс тэ мы кі ра ван ня» 

Ге надзь КА ЗА КОЎ.

Уза е ма дзе ян не дзвюх кам па ній ад кры вае шы ро кія маг-

чы мас ці для рэа лі за цыі вы со ка тэх на ла гіч ных пра ек таў у 

Бе ла ру сі.

«Мы раз ліч ва ем, што на ша су пра цоў ніц тва ста не вы-

дат ным пры кла дам парт нёр ства пры ват най і дзяр жаў най 

ар га ні за цыі. Су мес ны мі на ма ган ня мі бу дуць рас пра ца ва ны 

і ўка ра нё ны ра шэн ні на сты ку тэ ле ка му ні ка цый, транс пар ту і 

геа ін фар ма цый ных сіс тэм. Вя лі кую ро лю ады гры ва юць тэх-

на ло гіі Bіg Data і «ін тэр нэт рэ чаў». Пры гэ тым най буй ней шы 

ў кра і не да та-цэнтр за бяс пе чыць не аб ход ны мі вы лі чаль ны мі 

ма гут нас ця мі і круг ла су тач ным до сту пам да ін фар ма цый ных 

рэ сур саў», — ад зна чыў ге не раль ны ды рэк тар кам па ніі 

velcom Гель мут ДУЗ.

Су пра цоў ніц тва кам па ній бу дзе на кі ра ва на на па бу до ву 

ліч ба вых сіс тэм, якія па тра бу юц ца для ўстой лі ва га раз віц-

ця кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ



Учо ра пад час па ся джэн ня чац вёр-

тай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду дэ пу та ты 

раз гле дзе лі во сем пы тан няў, ся-

род іх — за ко на пра ек ты, звя за-

ныя з аба ро най пра воў спа жыў-

цоў, Жыл лё вым ко дэк сам, Дэ крэ-

там № 1, змя нен ні ў Па вет ра ны 

ко дэкс, а так са ма ра ты фі ка цыя 

па гад нен няў, пра та ко лаў і ме ма-

ран ду маў з Гру зі яй, Ма зам бі кам, 

На мі бі яй і СНД у роз ных сфе рах.

Ка лі дом пад ля гае зно су
Мі ністр жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі Бе ла ру сі Аляк сандр 

ЦЕ РА ХАЎ, прад стаў ля ю чы за ко на пра-

ект аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў 

у не ка то рыя за ко ны па пы тан нях пра-

ва во га рэ гу ля ван ня жыл лё вых ад но сін, 

ад зна чыў, што, ня гле дзя чы на ня даў няе 

пры няц це ця пе раш ня га Жыл лё ва га ко-

дэк са (у 2012 го дзе), жыл лё выя рэа ліі 

іс тот на змя ні лі ся, та му не аб ход ны ак-

ту аль ныя пра ва выя ак ты. Но вая рэ дак-

цыя Жыл лё ва га ко дэк са не змя шчае 

рэ ва лю цый ных на він, але сіс тэ ма ты зуе 

ў адзі ным да ку мен це тое, што бы ло вы-

пра ца ва на за апош нія га ды.

У чым жа за клю ча юц ца прын цы-

по выя ад роз нен ні но ва га Жыл лё ва га 

ко дэк са? На прык лад, з'я віц ца маг чы-

масць пе ра во ду арэнд на га жыл ля ў 

жы лыя па мяш кан ні са цы яль на га ка-

ры стан ня, але толь кі для пэў най ка тэ-

го рыі гра ма дзян. Мі ністр рас тлу ма чыў, 

што ма са васць та ко га пра цэ су не ма-

ец ца на ўва зе. «Так, ёсць 11 ка тэ го рый 

гра ма дзян, з улі кам да хо даў якіх пры-

ма ец ца ра шэн не, і сем ка тэ го рый без 

улі ку да хо даў», — ад зна чыў мі ністр.

Акра мя та го, у пра ек це за ко на ўрэ-

гу ля ва ны ас пек ты фі нан са вай арэн ды 

жы лых па мяш кан няў, ад люст ра ва на 

но вая струк ту ра дзяр жаў на га жыл лё-

ва га фон ду (са цы яль нае жыл лё, жыл-

лё ў ін тэр на тах, спе цы яль ныя жы лыя 

па мяш кан ні і арэнд нае жыл лё), за ма-

ца ва ны аба вя зак удзель ні каў до ле вай 

улас нас ці аплач ваць жыл лё ва-ка му-

наль ныя па слу гі (ЖКП) су раз мер на 

сва ёй до лі.

Дэ пу та ты за кра ну лі тэ му ап ты-

маль на га вы ба ру мес ца жы хар ства 

для лю дзей, чые да мы па він ны знес ці 

пад па трэ бу за бу до вы ін шых аб' ек таў, 

па коль кі сён ня ня ма ла вы пад каў, ка лі 

жы ха ры не за да во ле ныя ва ры ян та мі 

за ме ны. Аляк сандр Це ра хаў пад крэс-

ліў, што гэ тае пы тан не бу дзе аб мяр-

коў вац ца экс пер та мі і пар ла мен та ры я-

мі пад час пад рых тоў кі пра ек та да дру-

го га чы тан ня, так са ма бу дзе ўліч вац ца 

мер ка ван не роз ных ве дам стваў і ор га-

наў. «На маю дум ку, бы ло б пра віль на 

даць ча ла ве ку маг чы масць вы браць 

жыл лё ў тым жа ра ё не», — да даў ён.

Паз ней, раз маў ля ю чы з жур на ліс та-

мі, мі ністр пад крэс ліў, што праз рыс тас-

ці пры апла це ЖКП у ін тэр нэ це па він на 

быць больш. Гэ тую па зі цыю пад трым лі-

ва юць і дэ пу та ты. «Увёў па ка зан ні пры-

бо раў улі ку во да за бес пя чэн ня — і ты 

па ві нен ба чыць, коль кі та бе на лі ча на за 

ва ду, — рас тлу ма чыў ён. — У кан чат ко-

вым вы ні ку пе рад тым як па цвер дзіць 

свой пла цеж, ча ла век па ві нен ба чыць 

усю струк ту ру, за што пла ціць. Па-мой-

му, гэ та не аб ход на зра біць для та го, 

каб у да лей шым ад мо віц ца ад па пя ро-

вых ра хун каў-па ве дам лен няў. Ра бо та 

ў гэ тым на прам ку ідзе. Да кан ца го да 

гэ тую тэ му ўжо па ба чым».

Сі ту а цыя на рын ку пра цы 
па ляп ша ец ца

Мі ністр пра цы і са цы яль най аба-

ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ прад ста ві ла 

Дэ крэт № 1 аб са дзей ні чан ні за ня-

тас ці. Так, амаль па ло ва ра ё наў з на-

пру жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы 

па леп шы ла яе.

«На 2018 год вы зна ча ны 48 тэ ры то-

рый з на пру жа най сі ту а цы яй на рын-

ку пра цы, — ад зна чы ла яна. — Вы-

ні кі пер ша га квар та ла свед чаць, што 

ў 23 ра ё нах сі ту а цыя па леп шы ла ся, што 

скла дае 48 % ад іх агуль най коль кас ці. 

Не змя ні ла ся — у 20, па гор шы ла ся — 

у пя ці ра ё нах: у Коб рын скім, Ар шан-

скім, По лац кім, Хой ніц кім і Слуц кім».

Мі ністр пад крэс лі ла, што дэ крэт за-

клі ка ны ак ты ві за ваць ры нак пра цы, 

са дзей ні чаць пра ца ўлад ка ван ню ўсіх 

ах вот ных. З гэ тай мэ тай ства ра юц ца 

спе цы яль ныя ка мі сіі, у якія ўва хо дзяць 

не толь кі дэ пу та ты і чы ноў ні кі, але і 

прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў.

Яшчэ Іры на Кас це віч рас ка за ла, 

што за раз вы ву ча ец ца маг чы масць 

пе ра хо ду на элект рон ныя пра цоў ныя 

кніж кі. Акра мя та го, да да ла яна, што 

па куль па шы раць спіс па слуг, за якія 

лю дзі без пра цы бу дуць пла ціць па поў-

ных та ры фах, не пла ну ец ца.

Па слаб лен ні 
ў ан ты нар ка тыч ны за кон

У ку лу а рах се сіі стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі па на цы я наль най бяс-

пе цы Ва лян цін МІХ НЕ ВІЧ рас ка заў, 

што за ко на пра ект аб змяк чэн ні кры мі-

наль най ад каз нас ці за не за кон ны аба-

рот нар ко ты каў мо жа быць пры ня ты 

ў пер шым чы тан ні на вяс но вай се сіі, 

ка лі не бу дзе іс тот ных кан цэп ту аль ных 

за ўваг з бо ку дэ пу тац ка га кор пу са.

«Па за ко на пра ек це ад бу дзец ца вя-

лі кая пра ца, — ад зна чыў ён. — Тыя 

пра па но вы, якія вы каз ва лі дэ пу та ты, 

рэа лі за ва ны ў гэ тым пра ек це. Там як-

раз вы зна ча ны па ра дак ад па вед нас ці 

па ка ран ня здзейс не на му ўчын ку».

Ва лян цін Міх не віч рас ка заў пра мер-

ка ва ныя па слаб лен ні ў за ко на пра ек це: 

так, у част цы 2 ар ты ку ла 328 (не за-

кон ныя з мэ тай збы ту вы раб, пе ра пра-

цоў ка, на быц цё, за хоў ван не, пе ра воз-

ка або пе ра сыл ка або не за кон ны збыт 

нар ка тыч ных срод каў, псі ха троп ных 

рэ чы ваў або іх прэ кур со раў або ана-

ла гаў) пра ду гле джа на па ні жэн не ніж-

няй санк цыі з пя ці да трох га доў, тое ж 

са мае да ты чыц ца і част кі 3 гэ та га ж ар-

ты ку ла: зні жэн не мі ні маль на га тэр мі ну 

па ка ран ня з вась мі да шас ці га доў.

Ён так са ма да даў, што да ку мент са-

праў ды аб' ём ны і да ты чыц ца не толь-

кі нар ка тыч ных зла чын стваў. Бу дуць 

вы ву ча ны па зі цыі роз ных ве дам стваў 

па гэ тым пы тан ні, а па праў кі пла ну-

ец ца ўнес ці яшчэ ў Кры мі наль на-пра-

цэ су аль ны і Кры мі наль на-вы ка наў чы 

ко дэк сы.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

У АДПАВЕДНАСЦІ З РЭАЛІЯМІ
Га лоў ныя на ві ны пра Жыл лё вы ко дэкс, 

сі ту а цыю на рын ку пра цы і ме ры су праць нар ка ганд ля роў

З на го дыЗ на го ды  

УЛА ДАЛЬ НІ КАЎ ІН ТЭР НЭТ-ПРЭ МІІ 
«ТІ БО-2018» 

УЗ НА ГА РО ДЗІ ЛІ Ў МІН СКУ
Кон курс на са мы леп шы бе ла рус кі ін тэр нэт-рэ сурс 

сё ле та пра во дзіў ся па дзе ся ці асноў ных на мі на цы ях. 

Уся го бы ло па да дзе на 330 за явак.

Як пад крэс ліў мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ-

КЕ ВІЧ, сён ня шмат га во рыц ца аб ліч ба вай бу ду чы ні і ліч-

ба вай эка но мі цы. «Ха це ла ся б па жа даць усім удзель ні кам 

цы ры мо ніі, каб яны як ма га шы рэй прад стаў ля лі ліч ба вую 

бу ду чы ню ў на шай су час нас ці», — за явіў ён.

Най леп шым ін тэр нэт-рэ сур сам рэс пуб лі кан скіх ор га наў 

дзяр жаў на га кі ра ван ня пры зна ны сайт Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя. Ся род ін тэр нэт-рэ сур саў га рад скіх, аб лас ных і ра ён ных 

вы ка наў чых ка мі тэ таў пер шае мес ца пры су джа на афі цый на му 

сай ту Іў еў ска га рай вы кан ка ма. Чле ны жу ры так са ма на зва лі 

най леп шыя ін фар ма цый ныя рэ сур сы. У гэ тым го дзе пер шае 

мес ца пры су джа на пар та лу «СБ. Бе ла русь се год ня».


