
«Брэк сі ту» пе ра шка джае Паў ноч ная Ір лан дыя
Тэ рэ за Мэй за яві ла, што га-

то ва «вы ву чыць усе маг чы мыя 

ва ры ян ты», каб вый сці з ту пі ка 

ў пе ра мо вах па «брэк сі це». Бры-

тан скі прэм' ер за яві ла, вы сту па-

ю чы пе рад па ла тай аб шчын, аб 

уз гад нен ні 95 пра цэн таў умоў вы ха ду з Еў ра са ю за, у той 

жа час ад зна чы ла «знач ныя цяж кас ці» па пы тан ні мя жы 

Паў ноч най Ір лан дыі. Ула ды Еў ра са ю за пра па на ва лі за ха-

ваць гэ ты рэ гі ён Вя лі ка бры та ніі ў скла дзе агуль на га рын ку 

ЕС і мыт най зо ны. Ад нак Лон дан не даў на гэ та зго ды. «Як 

га ран та ваць, што да кан ца пе ра ход на га пе ры я ду мя жы па-

між Паў ноч най Ір лан ды яй і Ір лан ды яй не бу дзе», — за ўва-

жы ла Мэй пе рад па ла тай аб шчын. Яна так са ма за яві ла, 

што для яе вель мі не па жа да на пад аў жэн не пе ра ход на га 

пе ры я ду для Вя лі ка бры та ніі і што ён па ві нен скон чыц ца 

за доў га да мая 2022 го да. З бры тан скім мі ніст рам не згод-

ная апа зі цыя. Лі дар лей ба рыс таў Джэ рэ мі Кор бін за явіў, 

што то ры «па ка за лі сваю кан чат ко вую не кам пе тэнт насць і 

па ку ту юць ад роз на га лос сяў у сва іх шэ ра гах». Фар маль на 

«брэк сіт» ад бу дзец ца 29 са ка ві ка 2019 го да, пас ля ча го, 

згод на з пла нам, па ві нен на сту піць пе ра ход ны пе ры яд 

да 31 снеж ня 2020-га, на пра ця гу яко га Вя лі ка бры та нія 

аба вя за ла ся пла ціць уз но сы ў бюд жэт ЕС.

У Кі таі ад кры ты са мы доў гі ў све це 
55-кі ла мет ро вы мар скі мост

Стар шы ня КНР Сі Цзінь пін пры няў удзел у ад крыц ці 

55-кі ла мет ро ва га ту нэль на га мас та во га пе ра хо ду ў дэль це ра кі 

Чжуц зян (Жам чуж ная), які звя заў ад ра зу тры пры мор скія 

га ра ды — Ган конг, Ма каа і Чжу хай. Ура чыс тая цы ры мо-

нія ад бы ла ся ў пры сут нас ці 700 гас цей у го ра дзе Чжу хай 

(пра він цыя Гу ан дун), па ве дам ляе ра дыё вя шчаль ная кар па-

ра цыя RTHK. Рух аў та ма бі ляў, аў то бу саў і гру за ві коў па но-

вым транс парт ным ка лі до ры за пу шча на з сён няш ня га дня. 

Ён бу дзе аб ме жа ва ны: для пра ез ду не аб ход на мець спе-

цы яль ны да звол і прай сці кант роль у мыт на-іміг ра цый ных 

пунк тах. Важ най асаб лі вас цю збу да ван ня стаў пад вод ны 

аў та ма біль ны ту нэль пра цяг лас цю 6,7 кі ла мет ра на ажыў-

ле ным участ ку суд на ход ства. Для яго ўзвя дзен ня спат рэ бі-

ла ся ства рыць два штуч ныя вост ра вы. Кан струк цыя мос та 

раз лі ча на на 120 га доў і здоль ная вы трым лі ваць уда ры 

ма гут ных тай фу наў і зем ля тру саў. Так, у ся рэ дзі не ве рас ня 

аб' ект ужо прай шоў пер шы тэст на тры ва ласць, вы ста яў шы 

пе рад на по рам най мац ней ша га за апош нія паў ста год дзя 

ў рэ гі ё не су пер тай фу на «Манг хут». Ха рак тэр на, што са-

мыя пра цяг лыя ана ла гіч ныя мас ты так са ма зна хо дзяц ца ў 

Кі таі. Так, у 2011 го дзе быў ад кры ты 42-кі ла мет ро вы над-

вод ны аў та ма біль-

ны мост на ўсхо дзе 

КНР, які звя заў 

праз за ліў пар то-

вы го рад Цын даа з 

вост ра вам Ху ан даа 

ў бух це Цзя ач жоў. 

Яшчэ два мас ты 

— абод ва пра цяг-

лас цю больш за 32 

км — звяз ва юць 

Шан хай з го ра дам Нін бо і глы ба ка вод ным пор там Ян шань 

і част ко ва пра хо дзяць над мар ской аква то ры яй.

У Япо ніі па ча лі пла ціць су пра цоў ні кам
за зда ро вы сон

Япон ская кам па нія СRАZY вы-

ра шы ла да плач ваць су пра цоў ні-

кам за пра віль ны рэ жым сну, рас-

ка за ла прад стаў нік прэс-служ бы ар га ні за цыі Мію Га рай. 

«Кам па нія пла ціць су пра цоў ні ку, ка лі ён бу дзе што дня 

спаць больш за шэсць га дзін пяць дзён на ты дзень. Адзін 

бал роў ны ад ной іене. За пяць дзён пра цяг ла га сну су-

пра цоў нік атры мае 500 ба лаў, за шэсць дзён — 600 ба-

лаў, або іен. Тым су пра цоў ні кам, якія на пра ця гу ме ся ца 

пра цяг ва лі пры трым лі вац ца зда ро вай сіс тэ мы сну, вы-

плач ва ец ца да дат ко вы бо нус у па ме ры ты ся чы іен. Гэ та 

зна чыць, та кім чы нам за ме сяц мож на да дат ко ва за ра-

біць пяць ты сяч іен (ка ля 50 до ла раў)», — ска за ла Га рай. 

Кам па нія СRАZY ство ра на ў 2012 го дзе і спе цы я лі зу ец ца 

на ар га ні за цыі вя сел ляў. З са ма га па чат ку ахо ва зда роўя 

су пра цоў ні каў ста ла та кім жа ас но ва твор ным прын цы пам 

кам па ніі, як імк нен не да рос ту пра дук цый нас ці, ад зна чы ла 

прад стаў нік прэс-служ бы. За раз за атры ма ныя ад пра-

віль на га сну ба лы мож на зра біць па куп кі ў кар па ра цый-

ным ка фэ і ста ло вай. Сіс тэ ма пра цуе за кошт пра гра мы 

на со та вым тэ ле фо не. Яна фік суе най мен шыя ру хі, та кім 

чы нам, ка лі ча ла век ля жыць у лож ку, але не спіць, гэ ты 

час не бу дзе за лі ча ны як сон. Усе да ныя ад праў ля юц ца ў 

кі ру ю чы цэнтр кам па ніі, дзе яны пе ра кла да юц ца ў ба лы. 

Да рэ чы, як пад лі чы лі на ву коў цы з уні вер сі тэ та Кі та са та, 

што год эка но мі ка Япо ніі губ ляе на праб ле мах, звя за ных 

з не да сы пан нем ра бот ні каў, ка ля 3,5 трыль ё на іен (пры-

клад на 31 міль ярд до ла раў).

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ві зіт Вік та ра Мах му да ва ў Бе ла русь 

пры све ча ны аб мер ка ван ню 

ва ен на-тэх ніч на га ўза е ма дзе ян ня. 

Яно з'яў ля ец ца ад ным з раз дзе лаў 

кар ты да лей ша га раз віц ця 

су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін. 

Вы пра ца ваць та кі план Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і Шаў кат Мір зі ё еў 

да мо ві лі ся пад час афі цый на га ві зі ту 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі

ва Уз бе кі стан у ве рас ні гэтага го да.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па абя цаў па дзя-

ліц ца на пра цоў ка мі і во пы там бе ла рус ка га 

ва ен на га комп лек су ў кі рун ках, якія за ці ка-

вяць парт нё раў з Уз бе кі ста на, — ад пад-

рых тоў кі кад раў да ўзбра ен ня.

Па зі тыў ную ды на мі ку ў су пра цоў ніц тве 

ў гэ тай сфе ры пад крэс ліў і Вік тар Мах му-

даў. «Прак тыч на ўся да рож ная кар та (план 

прак тыч ных дзе ян няў па да лей шым раз віц-

ці су пра цоў ніц тва па між Бе ла рус сю і Уз бе-

кі ста нам у га лі не бяс пе кі на 2017—2018 га -

ды. — Рэд.), якую мы за пла на ва лі на 

2018 год, цал кам рэа лі за ва на. Мы за да во-

ле ны да сяг ну ты мі вы ні ка мі. І па вы ні ках на-

шых кан суль та цый пад пі са лі но вую да рож-

ную кар ту на 2019—2020 га ды», — ска заў 

сак ра тар Са ве та бяс пе кі пры Прэ зі дэн це 

Уз бе кі ста на.

«Мы аба вяз ко ва вы ка на ем узя тыя на 

ся бе аба вя за цель ствы», — за пэў ніў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар ак цэн та ваў ува гу, што 

ў ад но сі нах з Уз бе кі ста нам за па ру га доў 

пе ра адо ле лі шлях, які не змаг лі прай сці да 

гэ та га за два дзе ся ці год дзі.

Пад час раз мо вы кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ува гу на знач ныя пос пе хі ў знеш-

няй па лі ты цы свай го ка ле гі з Уз бе кі ста на. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што Шаў-

кат Мір зі ё еў «хут ка нар ма лі за ваў ад но сі ны 

з су се дзя мі, вы дат на па во дзіць ся бе на між-

на род най арэ не, у яго вы дат ныя ад но сі ны і 

з За ха дам, і з Ус хо дам».

Па вы ні ках двух дзён на га ві зі ту Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі ва Уз бе кі стан у ве рас ні 

2018 го да бы лі пад пі са ны 16 да ку мен таў 

аб раз віц ці ўза е ма дзе ян ня ў раз на стай ных 

сфе рах. Най больш пра дук цый ны мі га лі на мі 

для су пра цоў ніц тва вы зна ча ны вы твор чая 

ка а пе ра цыя ў ма шы на бу да ван ні, аг ра пра-

мыс ло вым комп лек се, транс парт най і фар-

ма цэў тыч най га лі нах, сфе ры ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій.

Па вод ле Бел ТА.

ПАРТ НЁР СТВА 
ЯК СІ НО НІМ ДА МОЎ ЛЕ НАС ЦІ

Су пра цоў ніц тва і аб мен во пы там — 
Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з сак ра та ром Са ве та бяс пе кі 

пры Прэ зі дэн це Уз бе кі ста на
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Ва ўра дзеВа ўра дзе  

СЯ РЭД НІ ЗА РО БАК — 
ВЫ НІ КІ ЗА ВЕ РА СЕНЬ

На слы хуНа слы ху  

ЦЭНТР 
ДЛЯ РАЗ МЯ ШЧЭН НЯ 

МІГ РАН ТАЎ
па бу ду юць у По лац кім па гра ніч ным атра дзе

У Мін ску ад бы ла ся цы ры мо нія 

ад крыц ця пра ек та «Са дзей ні чан не 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

у вы ра шэн ні пы тан няў, звя за ных 

з па ве лі чэн нем коль кас ці 

не рэ гу ляр ных міг ран таў».

Пра ект фі нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам 

і рэа лі зу ец ца прад стаў ніц твам Між на род най 

ар га ні за цыі па міг ра цыі (МАМ) у Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь су мес на з Мі ніс тэр ствам унут ра-

ных спраў і Дзяр жаў ным па гра ніч ным ка мі-

тэ там Бе ла ру сі. Парт нё ра мі пра ек та так са-

ма з'яў ля юц ца ўпраў лен не Вяр хоў на га ка мі-

са ра ААН па спра вах бе жан цаў, Бе ла рус кае 

та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа і Бе ла рус кі 

рух ме ды цын скіх ра бот ні каў.

Асноў ная мэ та пра ек та — пад тры маць 

Бе ла русь у рас пра цоў цы і рэа лі за цыі па лі-

ты кі і стра тэ гій у да чы нен ні да не рэ гу ляр-

най міг ра цыі і да чы пры тул ку з тым, каб 

на блі зіць іх да еў ра пей скіх і між на род ных 

стан дар таў. Да сяг нен не за да дзе най мэ ты 

пла ну ец ца ажыц ця віць з да па мо гай рэа лі-

 за цыі трох кам па не нтаў пра ек та. Пер шы — 

гэ та рас пра цоў ка па лі ты кі і ўма ца ван ня

кан сты ту цый на га і апе ра тыў на га па тэн цы-

 я лу дзяр жаў ных ор га наў і ня ўра да вых ар-

га ні за цый, якія пра цу юць у сфе ры міг ра цыі. 

Дру гі — доб ра ах вот нае вяр тан не на ра дзі му 

і рэ ін тэ гра цыя не рэ гу ляр ных міг ран таў. Трэ-

ці — ства рэн не су час най інф ра струк ту ры па 

раз мя шчэн ні не рэ гу ляр ных міг ран таў у ад-

па вед нас ці з між на род ны мі стан дар та мі.

Важ насць пра ек та ад зна чыў на мес нік 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў Мі ка лай МЕЛЬ-

ЧАН КА.

— За раз ЕС і наша краіна зна хо дзяц ца 

на за ключ ным эта пе па да га во ры па рэ ад-

мі сіі. Вы ка нан не гэ та га па гад нен ня аба вя-

жа на шу кра і ну пры маць пэў ную коль касць 

не рэ гу ляр ных міг ран таў, якія пе ра да юц ца 

кра і на мі — чле на мі ЕС. Рэа лі за цыя пра ек-

та дасць маг чы масць Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

на леж ным чы нам вы кон ваць між на род ныя 

аба вя за цель ствы, пры ня тыя ў ад па вед нас ці 

з па гад нен нем па рэ ад мі сіі.

Бюд жэт пра ек та скла дае 7 міль ё наў еў-

ра. Тэр мін рэа лі за цыі — 2018—2022 га ды. 

Зга да ны пра ект з'яў ля ец ца не пер шай іні цы я -

ты вай ЕС у га лі не кі ра ван ня ме жа мі. Анд рэа 

ВІК ТА РЫН, кі раў нік прад стаў ніц тва Еў ра-

пей ска га са ю за ў Бе ла ру сі, па ве да мі ла:

— За апош нія 20 га доў ЕС вы дзе ліў 

больш за 30 міль ё наў еў ра на су пра цоў ніц-

тва з Бе ла рус сю ў га лі не кі ра ван ня ме жа мі 

і рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў з мыт ны мі 

і па гра ніч ны мі ве дам ства мі для та го, каб 

спры яць ле галь на му пе ра мя шчэн ню лю дзей 

і та ва раў праз агуль ную мя жу.

Зей нал ГА ДЖЫ ЕЎ, кі раў нік прад стаў-

ніц тва МАМ у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, ад-

зна чыў:

— Па спя хо вая рэа лі за цыя пра ек та бу дзе 

па тра ба ваць мак сі маль най уцяг ну тас ці і са-

ма ад да чы ба коў, якія ўдзель ні ча юць у ім. 

Ад усіх нас спат рэ біц ца пэў ная гнут касць і 

га тоў насць да зме н, па коль кі пра ект шмат 

у чым на кі ра ва ны на па ляп шэн не за ка на-

даў ства ў га лі не кі ра ван ня не рэ гу ляр най 

міг ра цы яй. Але, вя до ма, кра е ву голь ным ка-

ме нем у лю бых пра па на ва ных зме нах бу дзе 

з'яў ляц ца гу ман нае стаў лен не і па ва га да 

пра воў міг ран таў.

Для за бес пя чэн ня год на га ўтры ман ня 

міг ран таў на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

пра ду гле джа на бу даў ніц тва аль бо ма дэр-

ні за цыя не каль кіх цэнт раў па раз мя шчэн ні 

на зва ных асоб. Вось што ска заў з гэ тай на-

 го ды Ігар ПЕ ЧАНЬ, на мес нік стар шы ні 

Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь:

— Гэ тым пра ек там пра ду гледж ва ец ца 

іс тот на па вы сіць наш па тэн цы ял шля хам 

рэ кан струк цыі ўжо іс ну ю чых мес цаў утры-

ман ня не рэ гу ляр ных міг ран таў. А так са ма 

пла ну ец ца бу даў ніц тва цэнт ра для раз мя-

шчэн ня міг ран таў зме ша на га ты пу ў По лац-

кім па гра ніч ным атра дзе. Гэ та не аб ход на, 

па коль кі на ступ ныя ліч бы ка жуць са мі за 

ся бе. За мі ну лы пе ры яд 2018 го да ор га на мі 

па гра ніч най служ бы Бе ла ру сі на дзяр жаў-

най мя жы і тэ ры то рыі, якая пры ля гае да 

мя жы, за тры ма на 668 не рэ гу ляр ных міг ран-

таў з 62 кра ін. Мы кан ста ту ем па ве лі чэн не 

іх коль кас ці на 30 пра цэн таў у па раў на нні з 

ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да. Усё 

час цей су стра ка юц ца ся род не рэ гу ляр ных 

міг ран таў жан чы ны і не паў на лет нія дзе ці. 

Для іх, а так са ма для ўсіх без вы клю чэн ня 

не рэ гу ляр ных міг ран таў не аб ход на ства-

раць умо вы, якія за бяс пе чаць іх пра вы, а 

так са ма пер шую ме ды цын скую і псі ха ла-

гіч ную да па мо гу.

Сяр гей КУЛАКОЎ.

Учо ра прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей РУ МАС пра вёў ра бо чую 

на ра ду па за ра бот най пла це 

ў кра і не, па ве дам ля ец ца на 

сай це Са ве та Мі ніст раў. Да ныя 

за ве ра сень ака за лі ся знач на 

ні жэй шыя за ацэн ку ўра да.

«Па дзен не вы руч кі з пры чы ны хі стан няў 

кур су ра сій ска га руб ля не да зво лі ла мно-

гім прад пры ем ствам пад тры маць уз ро вень 

апла ты пра цы, які склаў ся. Ся рэд ні за ро-

бак у рэ аль ным сек та ры эка но мі кі склаў 

1032 руб лі, хоць і зні зіў ся да ўзроў ню жніў-

ня», — пад крэс ліў Сяр гей Ру мас. Ён звяр-

нуў асаб лі вую ўва гу на тое, што ўзро вень 

апла ты пра цы ў бюд жэт ным сек та ры па-

вя лі чыў ся на 3,5 % і да сяг нуў 746 руб лёў. 

Па вод ле яго слоў, гэ та кры ху ні жэй за пра-

гноз ура да. І, як вы нік, та кі рост не змог 

цал кам кам пен са ваць зні жэн не зар пла ты 

ў рэ аль ным сек та ры эка но мі кі. «Знач ныя 

ад хі лен ні па асоб ных аб лас цях і мі ніс тэр-

ствах па каз ва юць, што не для ўсіх ор га наў 

дзяр жаў на га кі ра ван ня мэ та вая за да ча па 

ся рэд няй зар пла це з'яў ля ец ца пры яры тэт-

най», — пад вёў вы ні кі прэм' ер-мі ністр.

На па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі-

ніст раў пра ана лі зу юць пры чы ны, каб вяр-

нуць ды на мі ку рос ту за ра бот най пла ты.

На дзея АНІ СО ВІЧ.


