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ЗША мяр ку юць ска са ваць 
ра кет ны да га вор з Ра сі яй

Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп за явіў, 

што Злу ча ныя Шта ты 

вый дуць з Да га во ра аб 

лік ві да цыі ра кет ся рэд-

няй і мен шай да лё кас ці. 

У якас ці пры чы ны Ва-

шынг тон на зваў не вы ка нан не па ла жэн няў да га во ра з бо ку 

Ра сіі, а так са ма аб ме жа ван ні ў раз віц ці но вай зброі, якія 

на клад ва юц ца да ку мен там. Як вя до ма, Да га вор аб лік ві-

да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай да лё кас ці быў пад пі са ны 

СССР і ЗША ў 1987 го дзе, яго за цвер дзі лі Мі ха іл Гар ба чоў 

і Ро нальд Рэй ган. Да ку мент меў на ува зе ад мо ву ад за-

хоў ван ня, вы твор час ці і вы пра ба ван ня ра кет на зем на га 

ба за ван ня з ра ды у сам дзе ян ня ад 500 да 5500 кі ла мет раў. 

Ра ней ЗША не ад на ра зо ва аб ві на вач ва лі Ра сію ў па ру шэн-

ні да га во ра. Ра сій скі бок цвёр да за яў ляў пра тое, што ў 

Ва шынг то на ня ма ні я кіх до ка заў, і ў сваю чар гу па каз ваў 

на па ру шэн ні з бо ку ЗША. «Раз ры ваць ста рыя па гад нен ні 

па раз збра ен ні ні ў якім ра зе нель га. Я цал кам па дзя ляю 

мер ка ван не, вы ка за нае на гэ тую тэ му прэ зі дэн там Пу ці-

ным», — за ўва жыў Мі ха іл Гар ба чоў.

У мі ну лым го дзе прэ зі дэнт Ра сіі за явіў, што да га вор па-

ру ша юць Злу ча ныя Шта ты. Па сло вах Ула дзі мі ра Пу ці на, 

ЗША пры мя ня юць ра ке ты-мі шэ ні для тэс ці ра ван ня сіс тэм 

су праць ра кет най аба ро ны, якія па сва іх ха рак та рыс ты-

ках ідэн тыч ныя ба ліс тыч ным ра ке там ся рэд няй і мен шай 

да лё кас ці. Дня мі Маск ва за яві ла, што га то вая пры няць 

ме ры ў ад каз, ка лі Ва шынг тон пра цяг не вы хо дзіць з між-

на род ных па гад нен няў. На мес нік кі раў ні ка МЗС Сяр гей 

Раб коў пад крэс ліў, што гэ та мо гуць быць у тым лі ку ме ры 

ва ен на-тэх ніч на га ха рак та ру.

Укра і на атры мае ад МВФ 
амаль 4 міль яр ды до ла раў

Між на род ны ва лют ны фонд 

(МВФ) і ўла ды Укра і ны да мо ві лі ся 

аб ака зан ні да па мо гі кра і не на су му 

3,9 міль яр да до ла раў. Ад зна ча ец ца, 

што па гад нен не па він на да па маг чы 

кра і не ў да сяг нен ні эка на міч най устой лі вас ці і рос ту. Крэ-

дыт раз лі ча ны на 14 ме ся цаў. Ён па ві нен за мя ніць па гад-

нен не, якое бы ло за клю ча на ў 2015 го дзе і за кан чва ец ца ў 

са ка ві ку 2019-га. У МВФ пад крэс лі лі, што срод кі на кі ру юць 

на зні жэн не ін фля цыі, рэ фор мы па ўма ца ван ні пад атко ва-

га ад мі ніст ра ван ня і фі нан са ва га сек та ра. У кан цы ве рас-

ня па ве дам ля ла ся, што Укра і на вя дзе пе ра га во ры з МВФ 

аб но вай, больш ка рот кай пра гра ме су пра цоў ніц тва — 

stand-by. Фі нан са вая ар га ні за цыя вы ста ві ла дзяр жа ве 

ча ты ры ўмо вы для атры ман ня но ва га крэ ды ту: па вы шэн не 

ца ны на газ, пра вя дзен не ан ты ка руп цый най рэ фор мы 

і рэ фор мы Дзяр жаў най фіс каль най служ бы, а так са ма 

пры ня цце фі нан са ва га пла на. Як вя до ма, у жніўні Укра і на 

не змаг ла атры маць ад МВФ транш у па ме ры 1,9 міль-

яр да до ла раў, што за бла ка ва ла маг чы масць фі нан са вай 

да па мо гі ад ін шых ба коў. Кра і на не вы ка на ла ад ну з умоў 

атры ман ня срод каў — па ве лі чэн не ца ны на газ для на-

сель ніц тва на трэць.

На Тай ва ні сы шоў з рэ ек цяг нік, 
за гі ну лі звыш 20 ча ла век

Па мен шай ме ры 

22 ча ла ве кі за гі ну лі і 

больш за 170 па ра не-

ны ў вы ні ку кру шэн ня 

па са жыр ска га цяг ні ка 

на паў ноч ным ус хо-

дзе Тай ва ня. Част ка 

па са жы раў мо жа зна-

хо дзіц ца пад за ва ла-

мі, за яві лі мяс цо выя 

ўла ды. Прэ зі дэнт Тай ва ня Цай Ін вэнь у сва ім акаў нце ў 

«Тві тэры» на зва ла тое, што зда ры ла ся, най вя лік шай тра ге-

ды яй. Ава рыя ад бы ла ся за 70 кі ла мет раў ад Тай пея. Як пе-

рад ае ВВС, усе во сем ва го наў чы гу нач на га экс прэ са сыш лі 

з рэ ек. У са ста ве, які ехаў па марш ру це Тай пей — Тай тунг, 

зна хо дзі ла ся 366 ча ла век. На мес нік кі раў ні ка чы гу нак Лу 

Чы-шэн за явіў, што цяг ні ку ўся го шэсць га доў і ён зна хо-

дзіў ся ў па раў наль на доб рым тэх ніч ным ста не. Да рэ чы, у 

Тай ва ні раз га лі на ва ная сет ка чы гу нак, кож ны дзень гэ ты 

транс парт пе ра во зіць ка ля паў міль ё на па са жы раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Горкая датаГоркая дата

БОЛЬ, 
ЯКІ НЕ СЦІ ХАЕ

У Бе ла ру сі ўспа мі на юць ах вяр 
ха ла кос ту: 75 га доў та му 

бы ло зні шча на Мін скае ге та
Жа лоб ны мі тынг, пры све ча ны гор кай га да-

ві не, ад быў ся на тэрыторыі ме ма ры яль нага 

комп лек су «Яма». 

Удзел у ме ра пры ем стве ўзяў мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ. «Сён ня ў Бе ла ру сі 

ро бяць усё, каб за ха ваць па мяць пра ах вяр ха ла-

кос ту, га ран та ваць роў насць пе рад за ко нам кож-

на му ча ла ве ку не за леж на ад ра сы, ко ле ру ску ры, 

на цы я наль на га або эт ніч на га па хо джан ня. Бе ла русь 

са лі дар ная з на ма ган ня мі дзяр жаў, між на род ных ар-

га ні за цый, яў рэй скай су поль нас ці па ўве ка ве чан ні 

па мя ці ах вяр Дру гой су свет най вай ны, подз ві гу ве-

тэ ра наў», — ад зна чыў кі раў нік знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства.

Ад імя кі раў ніц тва Із ра і ля па дзя ку за за ха ван не 

па мя ці аб ах вя рах ха ла кос ту вы ка за ла бе ла ру сам 

і Прэ зі дэн ту Аляк санд ру Лу ка шэн ку мі ністр аліі і 

ін тэ гра цыі Із ра і ля Со фа ЛАНД ВЕР, якая на ве да ла 

ме ма ры ял.

Акра мя дып ла ма таў у шэ ра гу ша ноў ных гас цей — 

бы лыя вяз ні, прад стаў ні кі гра мад скіх аб' яд нан няў, 

буй ных яў рэй скіх між на род ных ар га ні за цый.

Мін скае ге та — адзін з най буй ней шых у Еў ро пе 

ла ге раў для зні шчэн ня яў рэ яў ча соў Дру гой су свет-

най вай ны. Да кан ца каст рыч ні ка 1943 го да на цыс ты 

за бі лі тут больш за 100 ты сяч ча ла век.

Зва рот з на го ды жа лоб най да ты да су ай чын-

ні каў і за меж ных гас цей на кі ра ваў Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка: «Дру гая су свет ная 

вай на па кі ну ла на Зям лі і ў ду шах лю дзей глы бо кі 

след жорст кіх зла чын стваў су праць ча ла вец тва. 

75 га доў та му бы ло зні шча на Мін скае ге та, а боль ад 

гэ тай тра ге дыі не сці хае. Гэ та боль за ста рых, дзя-

цей, жан чын і муж чын, з абы яка вас цю па збаў ле ных 

жыц ця толь кі за іх па хо джан не. Больш за 100 ты сяч 

яў рэ яў прай шлі тут праз са праўд нае пек ла — го лад, 

хо лад, пры ні жэн ні і ка та ван ні».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў подз віг жы ха роў 

Бе ла ру сі, якія да па ма га лі асу джа ным на смерць яў-

рэ ям. «Дзя ку ем жы ха рам Бе ла ру сі, якія, ры зы ку ю чы 

са бой, ра та ва лі вяз няў, за што ўда сто е ны вы со ка га 

зван ня «Пра вед ні кі на ро даў све ту». На ша зям ля, 

дзе за гі нуў кож ны трэ ці жы хар, пра мо ча ная слязь мі 

бяз він ных лю дзей, да ла но выя па раст кі. Вы рас ла 

па ка лен не, якое па мя тае ўро кі гіс то рыі і бе ра жэ 

мір», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што пла не та 

зноў па глыб ля ец ца ў пек ла рэ лі гій ных, між на цы я-

наль ных і па лі тыч ных кан флік таў. «Усім, хто сён ня 

за быў ці, на сваё шчас це, не ве даў го ра вай ны, мы 

не сто мім ся паў та раць: адзі нае, за што мы па він ны 

зма гац ца, — гэ та жыц цё ча ла ве ка. Толь кі яно мае 

сэнс і каш тоў насць на Зям лі», — упэў не ны Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

Па вод ле Бел ТА.

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 

ад ад каз ных за раз віц цё ал-

ка голь най га лі ны агу чыць 

ас пект на ступ стваў ужы ван-

ня ал ка го лю. «Не сак рэт, што 

да дзе ны пра дукт з'яў ля ец ца 

сур' ёз най да па мо гай для на-

ша га бюд жэ ту. Так усю ды, у 

лю бой дзяр жа ве, мы гэ та не 

ўтой ва ем. Але не гэ та га лоў-

нае, — ад зна чыў ён. — Га лоў-

нае — не толь кі вы раб ляць і 

піць, га лоў нае — на ступ ствы 

піц ця».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс-

ліў, што ал ка голь ная пра дук-

цыя — гэ та асаб лі вы та вар, 

па да кцыз ны, аба рот яко га ва 

ўсім све це жорст ка рэ гу лю ец-

ца дзяр жа вай. «Бе ла русь не 

вы клю чэн не. На пэў на, у нас 

са мае жорст кае рэ гу ля ван не, 

па коль кі ўво гу ле іс нуе пэў ная 

ў ней кай сту пе ні ма на по лія 

на вы твор часць і рэа лі за цыю 

ал ка го лю. І я аб са лют на пе-

ра ка на ны, што мы на гэ тым 

эта пе па він ны гэ тую ма на-

по лію ўзмац ніць, зы хо дзя чы 

з во пы ту ра бо ты апош ніх га-

доў», — да даў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы на га-

даў, што гэ тая тэ ма ўжо аб-

мяр коў ва ла ся на вы со кім уз-

роў ні тры га ды та му, ка лі бы-

лі пад ра бяз на раз гле джа ны 

праб ле мы сфе ры і пры ня ты 

не аб ход ныя ра шэн ні па іх лік-

ві да цыі. На яго дум ку, сён ня 

пы тан не за клю ча ец ца ў тым, 

на коль кі гэ тыя ра шэн ні ад па-

вя да лі ду ху ча су, зы хо дзя чы 

з прак ты кі. Так са ма бы лі вы-

зна ча ныя кі рун кі эфек тыў на-

га раз віц ця га лі ны. Бе ла рус кі 

лі дар пад крэс ліў: сён ня трэ ба 

вы свет ліць, ча го не ха пае ў 

гэ тым пла не.

«Ад но з пы тан няў — аба-

ро на ўнут ра на га рын ку, — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лукашэн ка. — Нель га да-

пус каць з'яў лен ня ня якас най 

пра дук цыі і це ня во га аба ро-

ту ал ка голь ных на по яў. Гэ та 

перш за ўсё па гро за жыц цю 

і зда роўю лю дзей. Не ска жу, 

што ў нас ужо вель мі вя лі кая 

праб ле ма з гэ тай спра вай, 

асаб лі ва з ім пар там не даб ра-

якас най пра дук цыі з-за мя жы. 

Ім парт у нас скла дае ўся го 

толь кі 3-3,5 % — і то тых моц-

ных лі кё ра-га рэ лач ных пра-

дук таў, якія мы не вы раб ля ем, 

на прык лад кань я коў».

Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, з'я ві лі ся пры кме ты ня-

доб ра сум лен най кан ку рэн цыі 

на ўнут ра ным рын ку, ёсць 

скла да нас ці ва ўза е ма раз-

лі ках па між па стаў шчы ка мі і 

спа жыў ца мі. Акра мя та го, па-

воль на рас це экс парт.

«На сця рож вае, што ўрад, 

мяс цо вая ўла да, сі ла выя 

струк ту ры, ды і са мі вы твор-

цы гля дзяць на ра шэн не праб-

ле мы па-роз на му і не змаг лі 

вы пра ца ваць уз год не ную па-

зі цыю, — ска заў Прэ зі дэнт. — 

Та му да вай це па спра бу ем аб-

мер ка ваць гэ тае пы тан не».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да-

даў, што па вы ні ках на ра ды 

не аб ход на прый сці да ўзва жа-

ных, сіс тэм ных і кан чат ко вых 

ра шэн няў.

«Ад нак зра біць гэ та трэ ба 

пра фе сій на і аб' ек тыў на, па-

коль кі лю бое змя нен не або 

но ва ўвя дзен не за кра нае як 

спа жыў цоў, так і ра бот ні каў 

га лі ны. А ўсе яны на шы лю дзі, 

і мы ў пер шую чар гу па він ны 

ўліч ваць іх ін та рэ сы», — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У ад каз на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Бе ла ру сі Мі ха іл Ру-

сы ад зна чыў, што за пе ры яд, 

які прай шоў з мо ман ту на ра-

ды па гэ тай тэ ме ў 2015 го-

дзе, за кошт вы пра ца ва ных 

ра шэн няў у мэ тах вы ка нан ня 

да ру чэн няў Прэ зі дэн та бы ло 

зроб ле на шмат. «Сі ту а цыя, 

бу дзем ад кры та ка заць, ста-

бі лі за ва ла ся», — кан ста та-

ваў ён.

Мі ха іл Ру сы звяр нуў ува гу, 

што бы лі пры ня ты ад па вед-

ныя ра шэн ні па за бес пя чэн ні 

аба ро ны ўнут ра на га рын ку, 

удас ка на лен ні па рад ку ква та-

ван ня вы твор час ці ал ка голь-

най пра дук цыі, уз гад нен ні ме-

ра пры ем стваў па па ве лі чэн ні 

дзей ных і ства рэн ні но вых 

вы твор чых ма гут нас цяў. Па-

вод ле яго слоў, на пля цоў цы 

ЕЭК Бе ла русь на стой лі ва 

ад стой вае па зі цыю па за ха-

ван ні аба вяз ко вай сер ты фі ка-

цыі ал ка голь най пра дук цыі ў 

мэ тах ахо вы зда роўя і жыц ця 

лю дзей, а так са ма до сту пу 

якас най пра дук цыі на на шы 

рын кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ТА ВАР 
АСАБ ЛІ ВАЙ КА ТЭ ГО РЫІ

Ня якас ная ал ка голь ная пра дук цыя і яе це ня вы аба рот — па гро за жыц цю лю дзей

Ка мен та рый у тэ му
Па вы ні ках на ра ды з жур на ліс та мі па-

гу та рыў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі Мі ха іл Ру сы.

Па вод ле яго слоў, лі кё ра-га рэ лач ная га лі-

на — важ ная ва ўсіх ас пек тах: з ад на го бо-

ку, гэ та на паў нен не бюд жэ ту, з дру го га, яна 

свед чыць пра куль ту ру на цыі. «Бы ло на шых 

не каль кі пра па ноў па ўзмац нен ні па ды хо даў 

да тых мер, якія бы лі пры ня тыя па вы ні ках 

на ра ды 2015 го да», — ска заў на мес нік прэм'-

ер-мі ніст ра.

Ён зноў звяр нуў ува гу, што ра шэн ні, пры-

ня тыя на су стрэ чы тры га ды та му, пры нес лі 

вя лі кую ка рысць: прад пры ем ствы, якія ўва-

хо дзяць у склад дзяр жаў ных ор га наў кі ра ван-

ня, ста лі пра ца ваць пры быт ко ва, па вя лі чы лі 

аб' ём па ста вак на экс парт, ана ла гіч на і з 

пры ват ны мі прад пры ем ства мі.

Ёміс тасць бе ла рус ка га рын ку вя до мая — 

11,5 міль ё на до ла раў (столь кі спа жы вае на-

род, у 2015 го дзе бы ло 14,3 міль ё на). На 

на ра дзе пра гу ча ла пы тан не: як на гэ тым 

рын ку пра ца ваць, каб не ўшча міць ін та рэ сы 

ні дзяр жаў ных кам па ній, ні пры ват ных? Бе-

ла рус кі лі дар па ста віў за да чу: да но ва га го да 

вы пра ца ваць ме ха ніз мы і кро кі, якія да зво-

ляць пра ца ваць на роў ных умо вах усім па-за 

за леж нас цю ад фор мы ўлас нас ці. Па вод ле 

слоў Мі ха і ла Ру са га, на на ра дзе бы лі ўне се-

ны пра па но вы ўзмац ніць ме ры дзяр жаў на га 

рэ гу ля ван ня праз ма са выя ві ды лі кё ра-га рэ-

лач ных вы ра баў: уста наў лен не мі ні маль най 

ува ход най ца ны, адзі най ганд лё вай на цэн кі 

і, та кім чы нам, адзі най ца ны ў роз ні цы.

«Той, хто бу дзе вы раб ляць пра дук цыю 

прэ мі ум-кла са, экс клю зіў ную, су ве нір ную — 

ні я кіх аб ме жа ван няў ня ма і не бу дзе, яны 

бу дуць пра ца ваць па тых цэ нах, як да мо вяц-

ца», — ска заў ён.

Так са ма на на ра дзе раз гля да ла ся пра па но-

ва на дзя ліць функ цы я мі адзі на га рэ гу ля та ра на 

рын ку ал ка голь най пра дук цыі Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны кан цэрн хар чо вай пра мыс ло вас ці. «На 

сён няш ні дзень гэ та ад но з вуз кіх мес цаў: у нас 

пяць ор га наў плюс абл вы кан ка мы зай ма юц ца 

рэ гу ля ван нем. Адзін — лі цэн зію, дру гі — кво ты, 

трэ ці — якасць вы зна чае. І мы ўно сім пра па но-

ву, каб гэ тую функ цыю вы кон ваў кан цэрн «Бел-

дзярж харч прам» для ўсёй га лі ны. Гэ та бу дзе 

пра віль на», — ска заў ві цэ-прэм' ер.

Яшчэ ад на тэ ма на ра ды — за вяр шэн не 

ўбо рач най. У цэ лым тэр мі ны вы трым лі ва юц-

ца, і ёсць вы со кая сту пень упэў не нас ці, што 

пра цу за вер шаць свое ча со ва.

Па сло вах на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, бе-

ла рус кі лі дар па ста віў за да чу па за вяр шэн ні 

во сень скіх сель гас ра бот і па чат ку пад рых-

тоў кі да па сяў ной на ступ на га го да, якая бы ла 

апе ра тыў на да ве дзе на да ўсіх абл вы кан ка-

маў: «Да 7 ліс та па да — бу ра кі, ку ку ру за на 

збож жа і ку ку ру за на сі лас. Вось сён ня гэ тая 

за да ча бы ла вель мі жорст ка па стаў ле на і 

мне, і мі ніст ру, і кож на му гу бер на та ру. Акра-

мя та го, 700 ты сяч гек та раў зяб лі ва пад ня та, 

яшчэ 750 ты сяч гек та раў мы па він ны пад-

няць. Гэ та ўра джай ужо на ступ на га го да».

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт на на ра дзе 

аб раз віц ці лі кё ра-га рэ лач най га лі ны. 

На на ра дзе так са ма га ва ры лі аб вы ні ках 

убо рач ных ра бот. 


