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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЗША АНАН СА ВА ЛІ ВАЙ НУ Ў КОС МА СЕ 
ПРАЗ НЕ КАЛЬ КІ ГА ДОЎ

На дум ку на чаль ні ка шта ба 

ВПС ЗША Дэ ві да Голь дфей на, 

«вай на ў кос ма се — спра ва не-

каль кіх га доў». З па доб най за-

явай ён вы сту піў на 34-м што-

га до вым сім по зі у ме Ва ен на-па-

вет ра най аса цы я цыі і вы ста ве 

тэх на ло гій у Фла ры дзе, пі ша Sрасе Nеws. «Я лі чу, што мы 

бу дзем на но сіць ўда ры з кос ма су праз не каль кі га доў. І 

ВПС ЗША — род вой скаў, які па ві нен кі ра ваць су мес ны мі 

ба я вы мі дзе ян ня мі на гэ тай но вай аспрэч ва е май тэ ры то рыі. 

Гэ та тое, ча го па тра буе кра і на», — ска заў Голь дфейн, які 

ўпэў не ны, што ЗША не аб ход на за ха піць лі дар ства ў кас-

міч най пра сто ры.

ЗМЯ НІЎ СЯ ЛІ ДАР СУ СВЕТ НА ГА РЭЙ ТЫН ГА 
СВА БО ДЫ ПЕ РА МЯ ШЧЭН НЯ

Гер ма нія скла ла з ся бе паў на моц твы ня змен на га з 

2014 го да лі да ра рэй тын га паш пар тоў, які дэ ман струе 

сту пень сва бо ды пе ра мя шчэн ня гра ма дзян роз ных кра ін, 

што скла даў ся кам па ні яй Hеnlеу & Раrtnеrs. На вяр шы ні 

рэй тын га сё ле та ака за лі ся Япо нія і Сін га пур, чые гра ма-

дзя не мо гуць без ві зы на ве даць 180 кра ін све ту, га во рыц-

ца ў да сле да ван ні кам па ніі. З паш пар там Гер ма ніі, якая 

ста ла дру гой у то пе, мож на ця пер на ве даць 179 кра ін. 

«Брон зу» па дзя лі лі ад ра зу сем кра ін — Іта лія, Фін лян-

дыя, Іс па нія, Да нія, Фран цыя, Шве цыя і Паўд нё вая Ка рэя. 

Гра ма дзя не гэ тых кра ін ма юць пра ва без ві зы на ве даць 

178 кра ін све ту.

ЯПОН ЦЫ ПА ЧА ЛІ ПА ЗБАЎ ЛЯЦ ЦА АД ДО ЛА РА
Япон скія ін вес та ры па ча лі па збаў ляц ца ад каз на чэй скіх 

аб лі га цый ЗША і ін шых до ла ра вых ак ты ваў на фо не асця-

рог да лей ша га па слаб лен ня аме ры кан скай ва лю ты з-за 

раз дзі ман ня на цы я наль на га бюд жэ ту ад мі ніст ра цы яй Трам-

па, пі ша Wаll Strееt Jоurnаl. Япон скія ін вес та ры, у тым лі ку 

ўрад, тры ма юць каз на чэй скія па пе ры ЗША на су му 1,1 трлн 

до ла раў, зай ма ю чы дру гое мес ца пас ля Кі тая ся род най буй-

ней шых крэ ды то раў Ва шынг то на. Асця ро гі ў іх уз нік лі пас ля 

за явы мі ніст ра фі нан саў ЗША Сты ве на Мну чы на ў сту дзе ні 

аб тым, што «сла бы до лар доб ры для ганд лю».

ПА ТРЭБ НЫ 
ЎЗГОД НЕ НЫЯ МЕ РЫ

Дзярж стан дарт вы сту пае
за парт нёр скую ра бо ту ў ЕА ЭС

Пра гэ та па ве да міў стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ-

та па стан дар ты за цыі Бе ла ру сі Вік тар НА ЗА РАН КА 

пе рад вы ні ко вай ка ле гі яй ве дам ства.

«Сён ня ка мі тэт з удзе лам ін шых ор га наў дзярж кі ра ван ня на-

стой лі ва ідзе па шля ху ўня сен ня змя нен няў у да га вор аб ЕА ЭС, 

фар мі ра ван ня ра зум на га ме ха ніз ма ўза е ма дзе ян ня на гляд ных 

ор га наў кра ін. Яны па він ны за бяс пе чыць парт нёр скую ра бо ту, 

каб ад соч ваць лю бое па ру шэн не і пры маць уз год не ныя ме ры, — 

ска заў Вік тар На за ран ка. — Мы лі чым не пры маль ным, ка лі 

ў на шых кра і нах мо жа рап там уз ні мац ца пы тан не пра тое, што 

трэ ба спы ніць па стаў кі той ці ін шай пра дук цыі або за ба ра ніць 

па стаў кі з цэ ла га прад пры ем ства. Ёсць шмат важ ных тэм, 

якія мы па він ны аб мер ка ваць з на шы мі ра сій скі мі парт нё ра мі, 

знай сці з імі эфек тыў ны ме ха нізм уза е ма дзе ян ня».

Стар шы ня Дзярж стан дар та так са ма ад зна чыў, што Бе ла-

ру сі важ на вы браць пра віль ныя ары ен ці ры ў ра бо це ў рам ках 

ЕА ЭС. «Акра мя плю соў, у са ю за ёсць сла быя сфе ры, якія 

за ста лі ся знач най праб ле май для нас і вель мі сур' ёз на ад бі-

лі ся на та ва рах, якія зна хо дзяц ца ў сфе ры аба ро ту на рын ку 

кра і ны. Той стан ня вы зна ча нас ці з пунк ту гле джан ня бяс пе кі і 

га ран тыі якас ці, у якім зна хо дзяц ца мно гія ві ды пра дук цыі, нас 

сён ня не за да валь няе», — ад зна чыў Вік тар На за ран ка.

На ка ле гіі ад зна ча ла ся, што ў рам ках Еў ра зій ска га эка-

на міч на га са ю за па ста не на 1 сту дзе ня 2018 го да пры ня та 

45 тэх ніч ных рэг ла мен таў, 37 з якіх ус ту пі лі ў сі лу. У тым 

лі ку ле тась бы ло пры ня та пяць но вых тэх рэг ла мен таў: на 

хі міч ную пра дук цыю, аб ста ля ван не для дзі ця чых гуль ня вых 

пля цо вак, срод кі за бес пя чэн ня па жар най бяс пе кі і па жа ра ту-

шэн ня, упа ка ва ную піт ную ва ду, наф ту, пад рых та ва ную для 

транс пар ці роў кі і вы ка ры стан ня. Акра мя та го сё ле та ўсту па-

 юць у сі лу ча ты ры тэх ніч ныя рэг ла мен ты ЕА ЭС: з 1 сту дзе ня — 

«Па тра ба ван ні да звад ка ва на га вуг ле ва да род на га га зу

для вы ка ры стан ня яго ў якас ці па лі ва», з 1 са ка ві ка — «Аб 

аб ме жа ван ні пры мя нен ня не бяс печ ных рэ чы ваў у вы ра бах 

элект ра тэх ні кі і ра дыё элект ро ні кі», з 19 каст рыч ні ка — «Аб 

бяс пе цы ат рак цы ё наў», з 18 ліс та па да — «Аб бяс пе цы аб-

ста ля ван ня для дзі ця чых гуль ня вых пля цо вак».

На ця пе раш нім эта пе ў кра і не дзей ні ча юць шэсць тэх-

ніч ных рэг ла мен таў, якія ўста наў лі ва юць па тра ба ван ні да 

адзі нак вы мя рэн ня. Гэ та тэх рэг ла мент па бу дын ках і збу-

да ван нях, бу даў ні чых ма тэ ры я лах і вы ра бах, мі не раль ных 

угна ен нях, кар мах і кар ма вых да баў ках, пра грам на-тэх ніч-

ных срод ках пла цеж най сіс тэ мы ў бан каў скай дзей нас ці і 

ін фар ма цый най бяс пе цы срод каў аба ро ны ін фар ма цыі.

Сяр гей КУР КАЧ



Фі нан сыФі нан сы  

На курс руб ля 
ўплы ва юць знеш нія 

фак та ры
Бя гу чы ты дзень па чаў ся з пры кмет на га рос ту кур са 

ра сій ска га руб ля, ад зна чае фі нан са вы кан суль тант 

TеlеTrаdе Жан на КУ ЛА КО ВА. Па вы ні ках ва лют ных тар-

гоў, 26 лю та га курс ра сій ска га руб ля вы рас амаль на 1 %, 

або на 3,18 ка пей кі да 3,4943. Ра ні цай 27 лю та га тэн-

дэн цыя пра цяг ну ла ся — у 10.50 ра ні цы ра сій скі ру бель 

да да ваў яшчэ 0,5 %, ці 1,76 ка пей кі. До лар і еў ра пры 

гэ тым дэ ман стру юць вель мі ня знач ную ды на мі ку.

Звя за на гэ та са знеш ні мі фак та ра мі — ра сій ская ва лю-

та рэз ка ўма ца ва ла ся пас ля та го, як у су бо ту рэй тын га вае 

агенц тва S&Р па вы сі ла крэ дыт ны рэй тынг Ра сіі з так зва на га 

«смец це ва га» да ін вес ты цый на га. Мі ну лы 2017 год па ка заў, 

што по пыт за меж ных ін вес та раў на ра сій скія ак ты вы мо жа 

ўплы ваць на ра сій скі ру бель на ват мац ней, чым цэ ны на наф-

ту. Ін вес та раў пры цяг ва юць вы со кія пра цэнт ныя стаў кі па ра-

сій скіх аб лі га цы ях. Па вы ні ках апош ня га аў кцы ё ну аб лі га цый 

фе дэ раль най па зы кі (АФП), які прай шоў 21 лю та га, да ход-

насць па па пе рах скла ла 6,64 % га да вых. Гэ та ў ра зы больш, 

чым да ход насць па еў ра пей скіх і аме ры кан скіх па пе рах. З-за 

гэ та га на ра сій скі ры нак пры хо дзіць іс тот ны за меж ны ка пі тал. 

Па звест ках ЦБ Ра сій скай Фе дэ ра цыі, на ру ках не рэ зі дэн таў 

зна хо дзіц ца ўжо тра ці на ўсіх вы пу шча ных аб лі га цый.

Па вы шэн не крэ дыт на га рэй тын га Ра сіі яшчэ больш пад-

га няе гэ ты по пыт, па коль кі свед чыць аб зні жэн ні ры зык для 

ін вес та раў. Ума ца ван не ра сій ска га руб ля на знеш ніх рын ках 

вы лі ва ец ца ў яго рост і ў Бе ла ру сі. Пры гэ тым, як ні па ра-

дак саль на, бе ла рус кі ру бель сла бее да ко шы ка, але за тое 

кур сы до ла ра і еў ра за ста юц ца ад нос на ста біль ны мі. Сён-

ня-заўт ра ра сій скі ру бель мо жа пра цяг нуць ума цоў вац ца. 

Гэ та му бу дзе са дзей ні чаць не толь кі па вы шэн не рэй тын га 

Ра сіі, але і пад атко вы пе ры яд — ра сій скія кам па ніі як раз

ця пер вы плач ва юць па да ткі, а пік гэ тых вы плат прыйшоўся 

на 28 лю та га. У та кія пе ры я ды ра сій скія руб лі тра ды цый на 

ка рыс та юц ца вы со кім по пы там.

Сяр гей КУР КАЧ



Ві зіт у Швей ца рыю, пе ра гаворы 

з прад стаў ні ком Укра і ны, асаб-

лі вас ці са цы я ла гіч ных да сле да-

ван няў, дапамога ў раз віц ці са-

цы яль на га прад пры маль ніц тва. 

Ты дзень для дэ пу та таў Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду вы даў ся ак тыў ны.

Ад бы ва ец ца пер шы ў гіс то рыі бе ла-

рус ка-швей цар скіх між пар ла менц кіх 

ад но сін афі цый ны ві зіт дэ ле га цыі 

Бе ла ру сі ў Швей ца рыю. Яе ўзна чаль-

вае стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Ула дзі мір Анд-

рэй чан ка. Пад час пе рагавораў ба кі за-

ся ро дзяц ца не толь кі на ганд лё ва-эка-

на міч ных ад но сі нах, але і аб мяр ку юць 

па глыб лен не крэ дыт на-ін вес ты цый ных 

і гу ма ні тар ных су вя зяў, рэа лі за цыю 

пра ек таў у га лі не сель ска гас па дар чай 

ка а пе ра цыі.

Раз ві ваць не толь кі ганд лё ва-эка-

на міч ныя, але і пар ла менц кія су вя зі 

Бе ла ру сі і Укра і ны за клі каў на мес нік 

стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс-

лаў Пірш тук на су стрэ чы з на мес ні кам 

мі ніст ра за меж ных спраў Укра і ны Ва сі-

лём Бон да рам. Бо, на прык лад, апош-

няе па ся джэн не між пар ла менц кай ка-

мі сіі па су пра цоў ніц тве На цы я наль на га 

схо ду і Вяр хоў най Ра ды Укра і ны ад бы-

ло ся пяць га доў та му. Бе ла рус кі ві цэ-

спі кер ад зна чыў, што на стаў гіс та рыч ны

мо мант, каб змя ніць гэ ту тэн дэн цыю, 

і пра па на ваў пар ла мен там «вый сці на 

нар маль ны сіс тэм ны дыя лог».

Прад стаў ні кі ін фар ма цый на-ана лі-

тыч на га цэнт ра рас ка за лі дэ пу та там аб 

тым, як за раз вы ву ча юць гра мад скую 

дум ку і чым са цы я ла гіч ныя да ныя 

мо гуць да па маг чы дзяр жаў ным ор-

га нам. Ды рэк тар ІАЦ Аляк сей Дзер бін 

за клі каў асця рож на і кры тыч на ста віц-

ца да вы ні каў са цы я ла гіч ных да сле да-

ван няў, бо не ўсе яны вы кон ва юц ца 

па ўста ноў ле най пра цэ ду ры. Але на-

ват аб' ек тыў на атры ма ныя вы ні кі мо-

гуць быць ска жо на ін тэр прэ та ва ныя. 

На чаль нік упраў лен ня са цы я ла гіч ных 

да сле да ван няў ІАЦ Ігар Пін чук пры вёў 

пры кла ды не ка рэкт на га вы ка ры стан ня 

са цы я ла гіч най ін фар ма цыі, ма ні пу ля цыі 

гра мад скай дум кай з да па мо гай яе.

Так са ма пар ла мен та рыі аб мер ка-

ва лі, якім чы нам мож на па спры яць 

раз віц цю са цы яль на га прад пры-

маль ніц тва, якое за клі ка на не толь-

кі атрым лі ваць пры бы так, але і вы-

ра шаць праб ле мы ў гра мад стве. Як 

ад зна чы ла член Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па пра цы і са цы-

яль ных пы тан нях Жан на Ста ціў ка, гэ та 

сфе ра па тра буе ўня сен ня змя нен няў 

у за ка на даў ства, пра што за раз і ідзе 

дыс ку сія. Дэ пу тат рас тлу ма чы ла, што 

са цы яль ны біз нес мо жа ства раць но-

выя пра цоў ныя мес цы не толь кі для ін-

ва лі даў, але і, на прык лад, для лю дзей, 

якія вяр ну лі ся з мес цаў па збаў лен ня 

во лі, якія па ку ту юць ад ал ка голь най і 

(ці) нар ка тыч най за леж нас ці. Пры гэ-

тым га лоў нае ад роз нен не ад звы чай-

на га ра бо та даў цы бу дзе за клю чац ца ў 

тым, што на са цы яль ным прад пры ем-

стве пры бы так ста нуць на кі роў ваць не 

толь кі на раз віц цё, але і на псі ха ла гіч-

ную пад трым ку са цы яль на ўразлівых 

ра бот ні каў, іх сем' яў. Асаб лі ва ак ту-

аль ным гэ та пы тан не ба чыц ца та му, 

што ця пер ак тыў на ідзе пра цэс раз ня-

во лен ня біз нес-іні цы я ты вы.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

АБЫ СЦІ МА НІ ПУ ЛЯ ЦЫІ
І ПРЫЙ СЦІ ДА ДЫЯ ЛО ГУ

Пра гэ та і не толь кі — у тыд нё вым агля дзе па дзей у Па ла це прад стаў ні коў

Мяс цо вы часМяс цо вы час  

ЯКІ ПЛЁН АД ДНЯ ЖЫ ВЁ ЛА ВО ДА?
Ад ноў ле ны аў то бус ны марш рут і асвят лен не ву ліц

У Ма гі лё ве прай шла ка ле гія га лоў на га ўпраў лен ня 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

абл вы кан ка ма. Удзел у яе ра бо це пры няў мі ністр 

куль ту ры Юрый БОН ДАР.

— Маг чы ма, не ўсё ўда ло ся рэа лі за ваць, але ра шэн не 

са мых ак ту аль ных за дач бы ло за бяс пе ча на. У аб са лют-

най боль шас ці ка лек ты ваў за хоў ва ла ся ста біль насць, 

на вы твор час цях бы ла за бяс пе ча на за ня тасць пра цу ю-

чых, вы кон ва лі ся мэ та выя па каз чы кі, — ад зна чы ла на-

чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма Ка ця ры на МУ ЗЫ ЧЭН КА, пад вод зя чы вы ні кі 

дзей нас ці за мі ну лы год.

Яна звяр ну ла ўва гу на тое, што трэ ба ар га ні за ваць 

больш пра дук цый ную ра бо ту на мес цах, час цей су стра кац-

ца з на сель ніц твам, вы бі раць больш ак ту аль ныя тэ мы для 

пра вя дзен ня дзён ін фар ма ван ня, зна хо дзіць но выя фор мы 

ра бо ты. Адзін з най больш уда лых пры кла даў — пра вя дзен-

не Дзён жы вё ла во да ў сіс тэ ме АПК. Ле тась у рам ках яго 

ад бы ло ся звыш 2,5 ты ся чы су стрэч ін фар ма цый ных груп з 

пра цоў ны мі ка лек ты ва мі. 

Па сту пі ла 732 пы тан ні і пра па но вы, з іх 119 узя тыя на 

кант роль. Дзя ку ю чы гэ тым су стрэ чам ад ноў ле ны аў то бус-

ны марш рут «Кі раўск—Клі чаў», пра ве дзе ны ра бо ты па 

асвят лен ні не каль кіх ву ліц у Клі ча ве і Клі чаў скім ра ё не, 

на ла джа на вы да ча спец адзен ня ра бот ні кам МТК Глы бо кае 

ЗАТ «АСБ — Аг ра Ця це ры на» Круг лян ска га ра ё на.

Пры яры тэт ным кі рун кам у ідэа ла гіч най ра бо це з'яў ля ец-

ца за ха ван не па мя ці аб аба рон цах Ай чы ны. Ле тась бы ло 

ад ра ман та ва на і ад рэ стаў ра ва на 988 па ха ван няў і па мят-

ных зна каў, уста ноў ле на 13 но вых пом ні каў на су му звыш 

250 ты сяч руб лёў.

Мі ну лы год быў ба га ты на куль тур ныя па дзеі, ад бы ло ся 

больш за 20 між на род ных, рэс пуб лі кан скіх, аб лас ных і 

рэ гі я наль ных фес ты ва ляў і кон кур саў. Шэ раг куль тур-

ных ме ра пры ем стваў прай шоў у рам ках рэс пуб лі кан-

скай ак цыі «Баб руйск — куль тур ная ста лі ца Бе ла ру сі», 

750-год дзя Ма гі лё ва і 630-год дзя Баб руй ска. У рэс пуб-

лі кан скім кон кур се «Го рад куль ту ры» Баб руйск быў пры-

зна ны най леп шым го ра дам аб лас но га пад па рад ка ван ня 

за мі ну лы год.

Пад час ка ле гіі бы лі ўша на ва ныя най леп шыя ра бот ні кі 

ў сфе ры куль ту ры і ідэа ла гіч най ра бо ты. Па дзя кай Ма гі-

лёў ска га абл вы кан ка ма за шмат га до вую плён ную пра цу ў 

срод ках ма са вай ін фар ма цыі і знач ны ўклад у рэа лі за цыю 

дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі на рэ гі я наль ным уз-

роў ні бы ла ад зна ча на і ўлас ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па 

Ма гі лёў скай воб лас ці Нэ лі Зі гу ля.

Кар. «Звязды»




