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Ге не раль ны сак ра тар ААН: Ці хі акі ян мо жа быць 
атру ча ны ра дые ак тыў ны мі ад хо да мі

Іс нуе не бяс пе ка атруч ван ня Ці ха га 

акі я на ра дые ак тыў ны мі ад хо да мі, якія 

ўтва ры лі ся ў вы ні ку ядзер ных вы пра-

ба ван няў, што пра во дзі лі ЗША ў 1946—

1958 га дах. Пра гэ та за явіў на су стрэ чы 

са сту дэн та мі ў Су ве — ста лі цы аст-

раў ной дзяр жа вы Фі джы — Ге не раль ны 

сак ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш.

Гу тэ рыш меў на ўва зе за ха ван не пры клад на 85 ты сяч куб. м 

ра дые ак тыў ных ад хо даў пад бе тон ным ку па лам, зроб ле нае Злу-

ча ны мі Шта та мі ў гі ганц кім кра та ры, які ўтва рыў ся на вост ра ве 

Ру ніт (атол Эні ве так, Мар ша ла вы аст ра вы) пас ля ядзер на га вы-

пра ба ван ня ў маі 1958 го да. Ту ды ж бы лі скі ну тыя за ра жа ная 

гле ба і ра дые ак тыў ны по пел з ін шых аст ра воў, на якіх Ва шынг тон 

пад ры ваў ядзер ныя і ва да род ныя бо е за ра ды. Усе гэ тыя ад хо ды 

бы лі за лі ты бе то нам таў шчы нёй 45 см.

У бе то не, які дзе ся ці год дзя мі пад па дае пад знеш няе ўздзе-

ян не, утва ры лі ся рас ко лі ны, якія пад уплы вам моц ных тра піч ных 

цык ло наў бу дуць толь кі па вя ліч вац ца. Гэ та, у сваю чар гу, мо жа 

пры вес ці да поў на га раз бу рэн ня ку па ла і ўцеч кі ра дые ак тыў ных 

ад хо даў у акі ян.

«На ступ ствы гэ та га бы лі вель мі дра ма тыч ныя ў тым, што да-

ты чыц ца зда роўя лю дзей і атруч ван ня акі ян скіх вод», — да даў 

Ге не раль ны сак ра тар.

З 1946-га да 1958 го да Пен-

та гон пра вёў на Мар ша ла вых 

аст ра вах 67 на зем ных, па вет ра-

ных і пад вод ных вы пра ба ван няў 

ядзер най зброі — пры клад на па 

ад ным вы бу ху кож ныя два ме-

ся цы.

Ве не су э ла стра ці ла $130 млрд з 2015 го да 
ад дзе ян няў ЗША

Стра ты Ве не су э лы ад эка на міч най бла ка ды ЗША з 2015-га да 

2018 го да скла лі $130 млрд. Пра гэ та за явіў на прэс-кан фе рэн цыі ў 

Маск ве ве не су эль скі па сол у РФ Кар лас Ра фа эль Фа рыя Тар то са.

«У вы ні ку эка на міч най бла ка ды, уве дзе най ЗША, стра ты ацэнь-

ва юц ца ў $130 млрд за пе ры яд з 2015-га да 2018 го да, — ска заў 

ён. — З гэ ты мі срод ка мі на ша кра і на маг ла б іс ці да лей на пра ця гу 

дзе вя ці га доў». «Урад на ша га прэ зі дэн та Ні ка ла са Ма ду ра вя дзе 

вель мі ня роў ную вай ну су праць са май ма гут най эка на міч най і ва-

ен най дзяр жа вы ў све це — гэ та ЗША», — пад крэс ліў дып ла мат.

Gооglе спы няе су пра цоў ніц тва з Huаwеі. 
Што ста не з пры ла да мі кі тай скай кам па ніі?

15 мая прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп пад пі саў вы ка наў чы 

ўказ, які ўво дзіць рэ жым над звы чай на га ста но ві шча для аба ро ны 

аме ры кан скай ін фар ма цый на-ка му ні ка цый най інф ра струк ту ры 

ад за меж ных па гроз.

Зроб ле на гэ та бы ло на пад ста ве та го, што кам па нія «ўцяг ну-

та ў дзей насць, якая су пя рэ чыць на цы я наль най бяс пе цы ЗША і 

знеш не па лі тыч ным ін та рэ сам». 

Пас ля гэ та га кар па ра цыя Gооglе пры пы ні ла біз нес-кан так ты 

з Huаwеі. Як паз ней па ве да мі ла агенц тва Blооmbеrg, па стаў кі 

сва іх рас пра цо вак і пра грам на га за бес пя чэн ня Huаwеі так са ма 

за ма ро зі лі і ін шыя кам па ніі, у пры ват нас ці Іntеl.

На прак ты цы раз рыў біз нес-кан так таў азна чае, што Huаwеі 

па зба віц ца до сту пу да тэх на ло гій і пра грам на га за бес пя чэн ня 

Gооglе, за вы клю чэн нем тых пра дук таў, якія па да юц ца ў ад-

кры тым до сту пе. Так, на прык лад, Huаwеі стра ціць до ступ да 

аб наў лен няў сіс тэ мы Аndrоіd, якой асна шча ны смарт фо ны яе 

вы твор час ці. Да та го ж кі тай ская кам па нія не змо жа ўста лёў ваць 

пра гра мы Gооglе, на прык лад ма га зін Gооglе Рlау і элект рон ную 

пош ту Gmаіl, на на ступ ныя ма дэ лі сва іх ма біль ных пры лад.
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• «Бе ла русь ка лій» па-

чы нае бу даў ніц тва Да ра-

сін ска га руд ні ка.

• Ак цыя «Ува га — дзе-

ці!» стар туе ў Бе ла ру сі 25 

мая, да 5 чэр ве ня кі роў цы 

па він ны бу дуць ез дзіць з 

уклю ча ным бліз кім свят-

лом.

• Пер шая пра дук цыя з 

гра ні ту кар' е ра Глуш ка ві-

чы ў Лель чыц кім ра ё не 

вы ка ры ста ная пры доб-

раў па рад ка ван ні ма ну-

мен та Друж бы.

• За хва раль насць на ме-

ла но му за 10 га доў у кра і не 

вы рас ла ў 1,5 ра за.

• У се ці ва тра пі ла ад кры-

тая ба за з да ны мі больш 

чым 49 млн ка рыс таль ні каў 

сац сет кі «Ін стаг рам».

КОРАТКА

СТАР. 5

Ана толь ІСА ЧАН КА, 
стар шы ня Мінск ага 
абл вы кан ка ма:
«Пры ёмы гра ма дзян 
за ста нуц ца, але па ды ход 
да вы ра шэн ня пы тан няў 
кры ху зме ніц ца. 
Мы бу дзем ста рац ца 
па пя рэ дзіць 
зва ро ты лю дзей 
і вы ра шаць пы тан ні 
на мес цах. Гэ та зна чыць 
стар шы ні вы кан ка маў 
і ін шыя служ бо выя 
асо бы не бу дуць ча каць, 
па куль лю дзі пры едуць, 
на прык лад, у сель скі 
Cавет, а са мі вы едуць на 
мес цы. Яны па гу та раць 
з людзь мі, рас ка жуць, 
што мож на вы ра шыць, 
што ў най блі жэй шых 
пла нах, што бу дзе 
пе ра не се на на на ступ ны 
год. На мой по гляд, 
та кі па ды ход дасць 
боль шы эфект: гэ та 
бу дуць пра мыя зно сі ны 
з людзь мі, та кім 
чы нам бу дуць ад ра зу 
вы ра шац ца не толь кі 
аса біс тыя праб ле мы, але 
і пы тан ні, якія ма юць 
гра мад скі рэ за нанс».

ЦЫТАТА ДНЯ

Чарговая публікацыя нашай рубрыкі, прысвечанай ажыццяўленню 
дакументаў, падпісаных кіраўніком дзяржавы, — 

аб рэалізацыі Дырэктывы № 5 «Аб развіцці двухбаковых адносін 
Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай».

Су пра цоў ніц тва з Кі та ем у Ві цеб скай воб лас ці роз на век тар нае і не 

збаў ляе аба ро ты. На ад ва рот, яно па шы ра ец ца ў роз ных сфе рах: 

ад бу даў ніц тва да куль ту ры. У паў ноч ным рэ гі ё не Бе ла ру сі дзя ку-

ю чы су пра цоў ніц тву з КНР у прад стаў ні коў СМІ час та зна хо дзі лі-

ся ін фар ма цый ныя на го ды. Сло вы «ўпер шы ню» або «ўні каль ны» 

ў эфі ры, сай тах або дру ка ва ных ар ты ку лах вы клі ка лі да па дзей 

асаб лі вы ін та рэс.

Наш ка рэс пан дэнт па ста ра ўся зга даць са мыя ці ка выя пры кла ды су мес-

най рэа лі за цыі пра ек таў.

ШМАТ ПА ВЯР ХО ВІ КІ Ў ВІ ЦЕБ СКУ...
На ма лой ра дзі ме Мар ка Ша га ла вяс ной па за мі ну ла га го да га ра джа не, 

якія ме лі пра ва на атры ман не са цы яль на га жыл ля, спра ві лі на ва сел ле ў 

мікрараёне «Бі ле ва-3». Дзе ся ці па вяр хо вы 120-ква тэр ны дом стаў мес цам 

пра жы ван ня для сі рот, сем' яў, у якіх га ду юць дзя цей з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі, шмат дзет ных і г. д. А ў снежні 2018-га жыхары горада атрымалі 

ад кітайскіх сяброў яшчэ адзін падарунак – ключы ад кватэр у аналагічным 

сацыяльным доме па вуліцы Ленінградскай навасёлам уручаў 

пасол КНР у Беларусі Цуй Цымін.

ЖЫЛ ЛЁ, ЭНЕР ГЕ ТЫ КА 
І БЛІЗКАЕ ЗНАЁМСТВА

СТАР. 3Клю чы ві цеб скія на ва сё лы атрым лі ва лі 
з рук па сла КНР у Бе ла ру сі Цуй ЦЫ МІ НА.
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Ін тэр на цы я наль ная сям'я: 
ме ды я цыя ў да па мо гу

— Кан вен цыя дзей ні чае ў Бе ла ру-

сі больш за 20 га доў. Пад час яе пры-

мя нен ня ўзні ка юць но вая прак ты ка 

і но выя пы тан ні. Ця гам апош ніх трох 
га доў коль касць зва ро таў па гвал тоў-
ным вы ва зе дзя цей з кра і ны ста біль на 
па вя ліч ва ец ца на ад ну за яву. У 2016-м 
праз Мі нюст прай шло 14 зва ро таў, у 
2017-м — 15, ле тась — 16, — за ўва жыў 
Алег СЛІЖЭЎ СКІ, мі ністр юс ты цыі 
Бе ла ру сі.

Ён да даў, што най час цей та кія ся-
мей ныя не па ра зу мен ні ўзні ка юць у бе-

ла ру сак з гра ма дзя на мі Тур цыі, Гер ма-

ніі, Іта ліі і шэ ра гу ін шых кра ін.

Не ўрэ гу ля ва ныя пы тан ні Кан вен цыі 

не аб ход на ад люст ра ваць у на цы я наль-
ным за ка на даў стве, упэў не ны ў Мі нюс-
це. У ве дам стве пад рых та ва лі пра ект 
за ко на, які ка рэк туе шэ раг за ка на даў-
чых ак таў і ўжо ўне се ны на 

раз гляд у пар ла мент.

Спра вы ся мей ныяСпра вы ся мей ныя

БАЦЬ КІ «ВЫ КРА ДА ЮЦЬ» 
ДЗЯ ЦЕЙ НА ЭМО ЦЫ ЯХ,

а ў вы ні ку — кры мі наль ная спра ва 
ці аб ме жа ва ныя маг чы мас ці ма ло га

Свят ла на па зна ё мі ла ся з По лем праз ін тэр нэт, за ка-

ха ла ся, па еха ла да яго ў Фран цыю, яны па жа ні лі ся, 

на ра дзі лі дач ку. Праз год жан чы на па еха ла з не-

маў ляці да до му ў Бе ла русь, ад туль па тэ ле фа на ва ла 

му жу, што не вер нец ца. Раз зла ва ны та та на пі саў 

за яву пра вы кра дан не ма лой. Ця пер на Свят ла ну за-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва і, вы ехаў шы за мя жу, 

яна мо жа быць дэ пар та ва на ў Фран цыю і тра піць у 

тур му... Ге надзь і Тац ця на ска са ва лі шлюб, суд вы-

зна чыў мес ца жы хар ства іх сы на з ма май. Жан чы на 

із ноў вый шла за муж і з ма лым з'е ха ла за мя жу. Ге-

надзь та кім чы нам стра ціў пра ва до сту пу да дзі ця ці 

і на пі саў за яву з па тра ба ван нем вяр нуць сы на на ра-

дзі му. Прый шло ся жон цы да маў ляц ца, каб экс-муж 

пе ры я дыч на раз маў ляў з дзі цем праз скайп, і ад да-

ваць сы на та ту на ка ні ку лы... Гэ тыя і мност ва ін шых 

гіс то рый за сна ва ны, як пра ві ла, на чыс тых эмо цы-

ях, а не на па гро зе жыц цю дзі ця ці, лі чаць спе цы я-

ліс ты. Ад нак, згод на з Кан вен цы яй аб гра ма дзян скіх 

ас пек тах між на род на га вы кра дан ня дзя цей, на ступ-

ствы та кіх учын каў мо гуць быць до сыць сур' ёз ны мі, 

бо перш за ўсё яна кі ру ец ца ін та рэ са мі ма ло га, а не 

праб ле ма мі ў ад но сі нах па між іх баць ка мі. СТАР. 5

Жыл лё вая па лі ты каЖыл лё вая па лі ты ка

Уз во дзіць да мы 
з ай чын ных 
ма тэ ры я лаў
Пры вы дзя лен ні ўчаст каў 
пе ра ва га — ар га ні за цы ям, 

якія ма юць улас ныя вы твор чыя ма гут нас ці 
і зай ма юц ца комп лекс най за бу до вай

Як вя до ма, у са ка ві ку Прэ зі дэнт на шай кра і ны пад-

пі саў Ды рэк ты ву № 8 «Аб пры яры тэт ных кі рун ках 

раз віц ця бу даў ні чай га лі ны». Па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў ад 14 мая гэ та га го да за цвер джа ны план 

ме ра пры ем стваў па рэа лі за цыі ды рэк ты вы. Уся го 

ў яго ўклю ча на больш за 60 ме ра пры ем стваў. Спе-

цы я ліс ты рас ка за лі пра не ка то рыя з іх.

Жыл лё і са цы ял ку бу дуе адзін за каз чык
Ад ным з асноў ных на прам каў, пра пі са ных у пры ня тых 

зме нах, бу дзе тое, што зя мель ныя ўчаст кі для жыл лё ва га 

бу даў ніц тва за раз бу дуць вы дзя ляц ца з умо вай іх комп лекс-

на га раз віц ця, па ве да мі ла на чаль нік га лоў на га ўпраў лен-

ня го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, на ву ко ва-тэх ніч най і 

іна ва цый най па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк-

ту ры і бу даў ніц тва Воль га ВЕ РА МЕЙ. 

Роў на ме сяц та му ў вёс цы Ча рэя Чаш ніц ка га ра ё на прай шла куль тур на-эка ла-

гіч ная ак цыя па ад ра джэн ні бы лой кра сы ся дзі бы ро да Мі ла шаў, з яко га па хо дзіў 

фран цуз скі па эт Ос кар Мі лаш, — тут па са дзі лі ка лек цыю са джан цаў бэ зу. Вяс-

коў цы, ар га ні за та ры фес ты ва лю «Спра ва» (фес ты валь пра хо дзіць кож ны год на 

Ча рэй скім во зе ры) і ві цеб скія ва лан цё ры па са дзі лі сар ты бэ зу су час най се лек цыі, 

а так са ма па раст кі бэ зу, які цу дам за ха ваў ся з ча соў ма лен ства паэ та, а ме на-

ві та з апош няй чвэр ці ХІХ ста год дзя. Ся род удзель ні каў ак цыі бы ла і біб лі я тэ кар 

Ча рэй скай біб лі я тэ кі, апан та ны края знаў ца Тац ця на КАЗ ЛОЎ СКАЯ (на фо та). Яна 

кож ны дзень пры хо дзіць на но вую алею і па лі вае са джан цы. Дзя ку ю чы Тац ця не 

Мі хай лаў не ўсе 38 дрэў цаў друж на пры жы лі ся, а не ка то рыя з іх, як, на прык лад, 

сорт Сен са цыя, на ват за кра са ва лі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

АД РА ДЖЭН НЕ ЧА РЭЙ СКАЙ КРА СЫАД РА ДЖЭН НЕ ЧА РЭЙ СКАЙ КРА СЫНАФ ТА, 
ЭКС ПАРТ 
І ВУП

Учо ра Прэ зі дэнт са браў на ра ду 
па ак ту аль ных пы тан нях эка но мі кі

«Тра ды цый на па іні цы я ты ве ўра да мы сён ня аб мяр ку ем 

блок эка на міч ных пы тан няў — бя гу чых і, ка лі трэ ба, 

на перс пек ты ву. Ха це ла ся б па чуць ад прэм' ер-мі ніст ра 

і ві цэ-прэм' е раў, якая сі ту а цыя ў нас з экс пар там. 

На ту раль на, най важ ней шае пы тан не — ва ла вы ўнут ра ны 

пра дукт: які ў нас рух у гэ тым кі рун ку?» — 

спы таў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што афі цый ную ста тыс ты ку па ВУП ве-

дае, та му ён па ці ка віў ся ў пры сут ных, на якія па каз чы кі ў вы ні ку 

та кой ды на мі кі на ша кра і на вый дзе на ка нец го да.

«Але экс парт мя не хва люе больш за ўсё, та му што гэ та ва лю та, 

без якой нам вель мі скла да на іс на ваць, ды і эка но мі цы раз ві вац ца 

так са ма», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў агу чыць праб ле мы ў ганд лё ва-эка-

на міч ных ад но сі нах з Ра сі яй, а так са ма пы тан ні ў су пра цоў ніц тве 

з Еў ра пей скім са юзам.

«Два асноў ныя на шы парт нё ры, на ват Еў ра пей скі са юз па экс-

пар це за раз апя рэдж вае Ра сій скую Фе дэ ра цыю», — за ўва жыў ён 

і на га даў фор му лу па ды вер сі фі ка цыі экс пар ту: 30 % на Ра сію, 

30 % — на Еў ро пу, 30 % — на кра і ны Да лё кай ду гі. У та кім вы-

пад ку, па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, экс парт мож на лі чыць 

ды вер сі фі ка ва ным.

«Ну і бя гу чыя пы тан ні: на шу ме лая праб ле ма атрут най наф ты — 

якая ця пер сі ту а цыя ў нас у гэ тым пла не? Я пра чы таў дак лад і 

вяр нуў яго прэм' ер-мі ніст ру. Вы мне больш не пі шы це гэ тыя дак-

ла ды, вы прос та губ ля е це час. Мне гэ тыя опу сы ні да чо га. Трэ ба 

два рад кі: ча го вы да маг лі ся ста ноў ча га за апош ні час. На вош та 

вы мне апіс ва е це ўвесь свой ге ра ізм, з кім вы там су стра ка лі ся, 

з кім раз маў ля лі, што аб мяр коў ва лі, як аб мяр коў ва лі, — мне па-

трэ бен вы нік», — за па тра ба ваў Прэ зі дэнт.

Яшчэ ад но пы тан не на ра ды — па стаў кі сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі на ра сій скі ры нак.

«Па вод ле ма ёй ін фар ма цыі, сён ня ка ля 60 бе ла рус кіх прад пры-

ем стваў поў нас цю або част ко ва за кры тыя ў су вя зі з па стаў ка мі на 

ра сій скі ры нак», — па ве да міў кі раў нік дзяр жа вы. Больш за тое, 

сён ня сі ту а цыя та кая, што Бе ла русь не вы кон вае ўжо пад пі са ныя 

ганд лё выя ба лан сы па сель гас пра дук цыі, та му што Ра сія не вы-

кон вае свае аба вя за цель ствы. Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, 

ча му ў су вя зі з гэ тым не пры ма юц ца ме ры.

Пра кан чат ко вы раз лік шко ды 
ад бруд най наф ты

Яшчэ адзін ме сяц не аб ход ны для кан чат ко ва га раз лі ку шко ды 

ад бруд най наф ты.

Па вы ні ках на ра ды прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр гей Ру мас дэ-

та лё ва рас ка заў жур на ліс там пра кож нае з пад ня тых пы тан няў.

Ён ад зна чыў, што бруд ная наф та — ад на з тэм, якую прэм' ер-

мі ністр пла нуе аб мер ка ваць на пят ніч най су стрэ чы з ра сій скім 

ка ле гам Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым.

Сяр гей Ру мас на га даў пра ство ра ную ра бо чую гру пу па да-

дзе най праб ле ме і па ве да міў на ступ нае: «Прак тыч на ўзгод не на 

да рож ная кар та з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. Не ка то рыя яе пунк ты 

ўжо вы кон ва юц ца абод ву ма ба ка мі, ня гле дзя чы на тое, што яна 

яшчэ не фар ма лі за ва ная». У гэ тай да рож най кар це сфар му ля ва-

ны ўвесь пе ра лік мер, які да зво ліць вы ра шыць пы тан не ад пам-

поў кі бруд най наф ты для ад наў лен ня тран зі ту ў бок 

За ход няй Еў ро пы.
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