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51 КРАІНА І 70 МІЛЬЁНАЎ ДОЛАРАЎ

Сталічны час

Дасягненні арганізацыі гуманітарнай дзейнасці ў краіне
за мінулы год агучылі на спецыяльнай прэс-канферэнцыі

Як адзначыла начальнік упраўлення гуманітарнай дзейнасці
Дэпартамента па гуманітарнай
дзей нас ці Кі раў ніц тва справамі Прэзідэнта Беларусі Інга
ГАРБУНЦОВА, вынікам усёй дзейнасці ў гэтым кірунку стала супрацоўніцтва Беларусі з 51 краінай па
выніках 2018 года.
«Амаль 70 мільёнаў долараў фінан са вых рэ сур саў у эк ві ва лен це
паступіла на рэалізацыю розных сацыяльных праектаў», — падкрэсліла
спецыяліст.
Назіраецца станоўчая дынаміка —
у 2017 годзе сума дапамогі склала
59,8 млн долараў.
Яна звярнула ўвагу, што прыярытэты рэалізацыі сродкаў застаюцца
ранейшымі — гэта ахова здароўя, абарона дзяцей, састарэлых грамадзян,
навакольнага асяроддзя, укараненне
рэсурсазберагальных тэхналогій.
Інга Гарбунцова таксама адзначыла, што ўся праца па дамоўленасцях,
якія былі дасягнуты ў 2018 годзе, ужо
дае вынік. Напрыклад, літаральна не-

пічных тайфунаў і разбуральных паводак у В'етнам. Гэта прадукты харчавання, палаткі, коўдры, генератары
энергіі, ложкі-раскладанкі.
Аў тамабільным транспартам быў
дастаўлены груз ва Украіну. Былі накіраваны два грузавыя аўтамабілі, а
таксама аўтамабілі з халадзільнікамі
і школьнай мэбляй.
Яшчэ ў мінулым годзе Беларусь адправіла свой верталёт для тушэння
пажараў у Латвію.
Акрамя таго, у 2018 годзе чарговы
раз было прынята рашэнне аб аказанні гуманітарнай дапамогі Сірыі. Дарэчы, быў прапрацаваны новы маршрут
дастаўкі — з дапамогай чыгуначнага,
а потым марскога транспарту. «Цяпер дадзены груз ужо, скажам так,
фак тычна дастаўлены ў Сірыйскую
Арабскую Рэспубліку. Кантэйнеры
дастаўлены, і грузавы транспарт айчыннай вытворчасці — самазвал і аўтобус МАЗ, яны ідуць іншым паромам —
будзе перададзены ва ўстаноўленым
парадку», — дадаў ён.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Губернатары прайшлі агнявую падрыхтоўку

На ба зе 51-й ар тыле рый скай бры га ды
прайшоў збор «Ваенная
бяспека і абарона Рэспублікі Беларусь» са
старшынямі выканаўчых камітэтаў абласцей
і Мінска, іх намеснікамі, якія курыруюць пытанні тэрытарыяльнай
абароны, паведамілі ў
прэс-службе Міністэрства абароны.
Падчас збору яго ўдзельнікі азнаёміліся з асноўнымі
тэндэнцыямі развіцця ваенна-палітычнага становішча.
Яны наведалі выстаўку, дзе
былі прадстаўлены асноўныя сродкі агнявога паражэння, якія ёсць ва Узброеных Сілах і тэрытарыяльных
войсках, іх магчымасці. Затым каля вёскі Пратасеві-

Фота БелТА.

Бяспека

калькі дзён таму прыбыў першы груз
лекавых сродкаў на суму 2,2 млн долараў з ЗША. Паводле яе слоў, гэта
доўгатэрміновы праект, звязаны з пастаўкамі найбольш запатрабаваных
лекаў у Беларусь.
Дарэчы, на сёння пры ўдзеле беларускага пасольства ў ЗША наладжваюцца сувязі з больш чым дзесяццю
найбуйнейшымі дабрачыннымі арганізацыямі Злучаных Штатаў Амерыкі. Спецыяліст выказала надзею, што
дадатковыя аб'ёмы дапамогі з ЗША па
выніках 2019 года могуць перавысіць
паказчыкі апошніх гадоў (10—12 млн
долараў) і перасягнуць бар'ер у 15 млн
долараў.
...На той жа прэс-канферэнцыі першы намеснік начальніка ўпраўлення
аварыйна-выратавальных службаў і
ліквідацыі надзвычайных сітуацый Міністэрства па надзвычайных сітуацыях
Беларусі Аляксей Іофэ расказаў пра
тое, якім краінам Беларусь аказала
гуманітарную дапамогу ў 2018 годзе.
Так, у студзені мінулага года груз
быў накіраваны пацярпелым ад тра-

чы быў паказаны прыклад
нанясення магутнага агнявога ўдару ракетных падраздзяленняў, а на палігоне
Асіповіцкі прайшлі практычныя вучэнні па стральбе з
мінамётаў і процітанкавых
гармат.
Як запэўніў начальнік
упраўлення тэрытарыяльнай абароны — намеснік
начальніка Генеральнага
штаба Узброеных Сіл Беларусі Андрэй ПАСЕКА,

Ведай нашых!

ЮНІБАЙК ДЛЯ ЭМІРА
Дубай першым у свеце ўкарэніць новы від транспарту. Яго распрацавалі беларусы.
Аб гэтым паведамляюць арабскія СМІ са спасылкай на
Dubaі Medіa Offіce і афіцыйны сайт правіцеля Дубая.
У ААЭ прайшоў Сусветны ўрадавы саміт. На ім прадстаўнікі 140 краін і міжнародных арганізацый абмеркавалі
інавацыі ў галіне навукі, тэхналогій і глабальнага кіравання. У рамках саміту Міністэрства транспарту Дубая
правяло прэзентацыю новага праекта Dubaі Sky Pods.
Гэта транспартная сістэма эстакаднага тыпу, вядомая як
струнны транспарт SkyWay (СкайВэй). Яе распрацавала
беларуская кампанія «Струнныя тэхналогіі».
З сістэмай азнаёміўся эмір Дубая Мухамед бен Рашыд аль-Мактум, які адначасова з'яўляецца прэм'ер-міністрам і віцэ-прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Яму паказалі дзве мадэлі струннага транспарту —
двухмесны юнібайк і шасцімесны юнікар, якія могуць
рухацца з хуткасцю да 150 кіламетраў за гадзіну. Новы
від транспарту беспілотны — модулямі кіруе бартавы
камп'ютар і аўтаматызаваны цэнтр кіравання.
У арабскіх медыя адзначаюць: гэтая сістэма займае
значна меншую плошчу, чым звычайныя транспартныя
сістэмы той жа прадукцыйнасці. Яна таксама характарызуецца больш высокай энергаэфектыўнасцю, бо спажывае ў пяць (!) разоў менш энергіі, чым электрамабілі.
Зараз беларускія распрацоўшчыкі праводзяць тэсціраванне рухомага саставу, адаптаванага да блізкаўсходняга клімату, паведамляе інфармацыйная служба
ЗАТ «Струнныя тэхналогіі».
Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ.

асабовы склад вайскоўцаў
запасу, які браў удзел у
зборах, упэўнена выканаў
па стаўле ную за дачу, паразіўшы ўсе цэлі ўмоўнага
праціўніка. Як адзначыў на
тэарэтычных занятках міністр абароны Беларусі
Андрэй РАЎКОЎ, кожны
збор мае сваю накіраванасць, перадае БелТА. З
2016 го да раз гле джа ны
пытанні фарміравання тэрытарыяльных войскаў, ар-

ганізацыі тэрытарыяльнай
абароны, аховы абаронных
аб'ектаў і ўвядзення ваеннага становішча.
Падчас папярэдняга збору, які прайшоў у Брэсцкай
воб лас ці, быў вы ву ча ны
па ра дак ба я во га пры мянен ня ва ен ных час цей і
Узброеных Сіл сумесна з
падраздзяленнямі тэрытарыяльных войскаў, акцэнт
быў зроблены на абароне
населеных пунктаў. На цяперашніх зборах асноўная
ўвага надавалася агнявому паражэнню праціўніка.
«Як паказваюць ваенныя
канфлік ты апошніх гадоў,
гэ та з'яўля ец ца важ ным
фактарам для дасягнення
мэт любога супрацьстаяння», — падкрэсліў Андрэй
Раўкоў.
Ул. інф.

ФАКТЫ

ЗАЧАПІЎ КУЗАВАМ
ГАЗАПРАВОД
У Мікашэвічах грузавік,
праязджаючы пад эстакадай,
зачапіў трубу газаправода.
Здарэнне адбылося на
тэрыторыі прамысловай зоны.
Высветлілася, што грузавік МАЗ 5516,
выязджаючы з яе з неапушчаным кузавам праз эс такаду, зачапіў трубу
газаправода. У выніку ДТЗ адбылася
дэфармацыя і змяшчэнне стальнога
газаправода сярэдняга ціску дыяметрам 159 міліметраў і даўжынёй 41 метр,
удакладнілі ў МУС.
Уцечкі газу не адбылося дзякуючы
таму, што спрацаваў клапан-адсякальнік на рэгулятарным пункце. Пацярпелых няма. Было прыпынена газазабеспячэнне кацельні. Прычына здарэння
высвятляецца.

СКРАЛІ З ФУРЫ ГУМОВЫ
АБУТАК І ШЫНЫ
Інцыдэнт адбыўся ўначы. Па
дапамогу да праваахоўнікаў
звярнуўся кіроўца аўтамашыны
DАF, які спыніўся для адпачынку
на АЗС у Аршанскім раёне,
размешчанай уздоўж трасы Е95.
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 Сямейны капітал у Мінску з 2015 года прызначаны 9656 шматдзетным сем'ям, паведаміла старшыня
камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна Рамановіч на выніковай калегіі
ведамства, перадае карэспандэнт БелТА. Сямейны капітал — гэта аднаразовае выдзяленне сем'ям безнаяўных
грашовых сродкаў у памеры $10 тысяч пры нараджэнні,
усынаўленні (удачарэнні) трэцяга або наступных дзяцей.
Рэалізаваць права на прызначэнне сямейнага капіталу
можна толькі адзін раз.
 У сталіцы ў студзені гэтага года арганізацыямі ўсіх
формаў уласнасці пабудавана 344 новыя кватэры, а летась за аналагічны перыяд было 278, паведамілі ў галоўным статыстычным упраўленні горада Мінска. Усяго
ўведзена ў эксплуатацыю 25,2 тыс. кв. м агульнай плошчы жылля.
 Саюз пісьменнікаў Беларусі правядзе паэтычны
флэшмоб «Роднае слова, цудоўнае слова» ў Міжнародны
дзень роднай мовы (21 лютага) на цэнтральным чыгуначным вакзале Мінска, паведаміў карэспандэнту БелТА
старшыня саюза Мікалай Чаргінец. Падчас паэтычнага
флэшмобу выступяць лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Мікалай Мятліцкі, лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі
Міхаіл Пазнякоў, заслужаны дзеяч мастацтваў кампазітар-выканаўца Алег Елісеенкаў і народны артыст Эдуард
Ханок.

«Карані травы»:
дапамога пашырана
Амаль 110 тысяч долараў атрымаюць ад кіраўніцтва
Японіі ў якасці грантаў медыцынскія, сацыяльныя і
адукацыйныя ўстановы ў рэгіёнах Беларусі.
Дзякуючы гэтаму Гомельскі абласны клінічны анкалагічны дыспансер зможа набыць апарат ультрагукавой
дыягностыкі на суму больш за 75 тысяч долараў. Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва
Віцебскага раёна атрымае грант на 26 тысяч долараў для
набыцця аўтамабіля для пасажыраў з абмежаванымі магчымасцямі. А сярэдняя школа № 2 Століна закупіць вулічны
трэнажорны комплекс за 8,5 тысячы долараў. Агульная
сума выдаткаваных сродкаў складае 109 789 долараў.
Сродкі выдаткоўваюцца ў межах праграмы «Карані
травы» — грантавая дапамога для праектаў па забеспячэнні бяспекі чалавека». Так кіраўніцтва Японіі дапамагае
людзям, пацярпелым ад катастрофы на Чарнобыльскай
АЭС і яе наступстваў. Раней сродкі выдаткоўваліся толькі
ўстановам аховы здароўя, сёлета іх атрымаюць школы і
цэнтры сацыяльнага абслугоўвання.
Кантракты на ўрачыстай цырымоніі кіраўнікам названых
устаноў уручыў пасол Японіі ў Беларусі Хірокі Такунага.
Гэтыя праекты стануць 46-м, 47-м і 48-м, рэалізаванымі ў
межах праграмы «Карані травы». Агульная сума грантаў,
выдадзеных Беларусі з 2004 да 2019 года, складае больш
за 3,8 мільёна долараў.
Алена КРАВЕЦ.

ПАДЗЕІ
Мужчына паведаміў, што за час
двухгадзіннага сну невядомыя асобы
выкралі з паўпрычэпа прызначаную для
рэалізацыі ў гандлёвых сетках вобласці
партыю гумовага абутку і аўтапакрышкі, якія належаць ААТ «Белшына». Сума
шкоды склала каля 3,5 тысячы рублёў,
паведамілі ў МУС.
Міліцыянеры вызначылі асобы зламыснікаў. У ноч крадзяжу яны пад'ехалі да фуры на мікрааўтобусе і, скарыстаўшыся абставінамі, перагрузілі частку грузу з яе ў свой аў тамабіль. Падазраваныя ў здзяйсненні злачынства —
32- і 31-га до вы жы ха ры Ор шы —
за тры ма ны. Вы кра дзе ныя та вар наматэрыяльныя каштоўнасці выяўлены
на складзе, арандаваным адным са
зламыснікаў у якасці індывідуальнага
прадпрымальніка. Зараз праводзіцца
работа па ўстанаўленні магчымай датычнасці затрыманых да іншых фактаў
крадзяжоў.

ПАДРОБАК ГРОШАЙ
СТАНОВІЦЦА МЕНШ
У мінулым годзе ў краіне
было зафіксавана 810 фактаў
фальшываманецтва, паведамляе
Міністэрства ўнутраных спраў.
У 96 працэнтах выпадкаў з агульнай колькасці зарэгістраваных фактаў

НАВІНЫ
фальшываманецтва прадметам правапарушэнняў стала замежная валюта
(779 фактаў), і толькі ў 4 працэнтах —
беларускія рублі (31 факт).
У 2018 годзе ў параўнанні з папярэднім колькасць фальшывак зменшылася на 12,2 працэнта (810 супраць 922).
Падобная тэндэнцыя захоўваецца на
працягу некалькіх гадоў.
Як паказвае практыка, фальшывая
замежная валюта вырабляецца на высакаякасным паліграфічным абсталяванні, беларускія падробкі — гэта намаляваныя або надрукаваныя на звычайных прынтарах купюры, вырабленыя ў
хатніх умовах.
У большасці выпадкаў падробленая
замежная валюта прывозіцца ў краіну
так званымі добрасумленнымі набытчыкамі (турыстамі, грамадзянамі, якія
выязджаюць за мяжу для працаўладкавання, у госці да родных і блізкіх, а
таксама прадпрымальнікамі, што закупляюць імпартныя тавары). Фальшыўкі паступаюць на ўнутраны рынак
і задзейнічаюцца пры ажыццяўленні
незаконных валютных аперацый, г. зн.
пры абмене паміж фізічнымі асобамі,
набыцці тавараў па-за рознічнай сеткай — на рынках, у інтэрнэт-крамах, па
прыватных аб'явах.
Сяргей РАСОЛЬКА.

