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Еў ра пей цы не за да во ле ны, 
як у ЕС зма га лі ся з пан дэ мі яй

Пра гэ та свед чаць вы ні кі са ца пы тан няў, якія па за мо ве 
Euronews бы лі пра ве дзе ны ў Фран цыі, Гер ма ніі, Іта ліі. Боль-
шасць гра ма дзян гэ тых дзяр жаў па-ра ней ша му пад трым лі-
ва юць Еў ра пей скі са юз і не хо чуць з яго вы хо дзіць. Ад нак 
ка лі ў Гер ма ніі за адзі ную Еў ро пу вы сту пае 71 % рэ спан дэн-
таў, то ў Іта ліі толь кі 47 % на сель ніц тва хо ча за ста вац ца ў 
скла дзе ЕС. Мно гія еў ра пей цы лі чаць, што Еўра са юз ака-
заў ся зу сім не на вы шы ні пад час пан дэ міі. 47 % фран цу заў 
і больш за 60 % італь ян цаў пе ра ка на ныя, што кры зіс толь кі 
ўзмоц ніць па зі цыі еў рас кеп ты каў. Са праў ды, пад час эпі дэ міі 
кра і ны ЕС не ва га ю чы ся за кры лі свае гра ні цы, па ка заў шы, 
што бяс пе ка вы шэй шая за са лі дар насць. У вы ні ку больш за 
70 % еў ра пей цаў лі чаць, што кож ная кра і на зма га ла ся з ка-
ра на ві ру сам са ма стой на. Асаб лі вую за не па ко е насць ця пер 
вы клі ка юць эка на міч ная сі ту а цыя ў Еў ро пе і ста біль насць 
еў ра. Так са ма мно гія еў ра пей цы за не па ко е ныя ста но ві шчам 
на рын ку пра цы.

Google рас пра цуе воб лач ны сэр віс 
для Пен та го на

Кам па нія Google за клю чы ла кант ракт з мі ніс тэр ствам 
аба ро ны ЗША на ства рэн не воб лач на га сэр ві су для ба раць-
бы з кі бер паг ро за мі. Пра гэ та па ве да міў пар тал на він Axіos. 
Па вод ле яго ін фар ма цыі, здзел ка да па мо жа Пен та го ну 
ажыц ця віць пе ра ход да сіс тэ мы множ ных воб лач ных сэр ві-
саў ад роз ных рас пра цоў шчы каў. «Муль ты воб лач насць — 
гэ та бу ду чы ня», — за явіў ві цэ-прэ зі дэнт Google Cloud Майкл 

Дэ ні элс. Ён пад крэс ліў, што ад на ча со вае вы ка ры стан не 
воб лач ных сэр ві саў ад не каль кіх рас пра цоў шчы каў ужо 
шы ро ка рас паў сю джа на ся род пры ват ных кам па ній. «Ця-
пер гэ та бу дзе да ты чыц ца і фе дэ раль на га ўра да», — да даў 
Дэ ні элс. У кам па ніі не ўдак лад ні лі, на якую су му за клю ча ны 
кант ракт, але за ўва жы лі, што га вор ка ідзе «пра ся мі знач-
ныя ліч бы».

Атрад кі тай скіх геа дэз іс таў 
да сяг нуў вяр шы ні Эве рэс та

Та кім чы нам за вер ша ны 
клю ча вы этап мі сіі чар го ва га 
вы мя рэн ня най вы шэй ша га 
ў све це гор на га пі ка. Ад па-
вед ная апе ра цыя стар та ва ла 
30 кра са ві ка. Атрад геа дэз іс-
таў, які вы кон вае гэ ту мі сію, 
скла да ец ца з пра фе сій ных 

аль пі ніс таў і спе цы я ліс таў па геа дэз іі з мі ніс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў КНР. Пас ля за сна ван ня ў 1947 го дзе Кі-
тай скай На род най Рэс пуб лі кі бы ло ар га ні за ва на 6 дзяр жаў-
ных экс пе ды цый для маш таб ных вы мя рэн няў і на ву ко вых 
по шу каў на га ры Эве рэст. У 1975-м, ка лі ка ман да кі тай скіх 
аль пі ніс таў узы шла на га ру, ні во дзін пра фе сій ны геа дэз іст 
так і не да сяг нуў яе вяр шы ні. Ад нак аль пі ніс ты ўзя лі з са бой 
спе цы яль ны мар кер, які да па мог вы лі чыць, што яе вы шы ня 
скла дае 8848 мет раў 13 сан ты мет раў. Дру гі раз афі цый ныя 
вы ні кі за ме раў Эве рэс та бы лі агу ча ны ў 2005-м — 8844 мет-
ры 43 сан ты мет ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

З больш чым сот ні прэ-
тэн дэн таў са вет, як заў сё ды, 
вы браў 12 най леп шых. Пе ра-
мож цам кон кур су «Ча ла век 
спра вы: па спя хо вы старт — 
2020» у сфе ры бан каў скіх 
тэх на ло гій вы бра ны стар-
шы ня праў лен ня ЗАТ «РРБ-
БАНК» Ві таль ДРАН КЕ ВІЧ.

Гэ та са мы ма ла ды за ўсю 
гіс то рыю су ве рэн най Бе ла-
ру сі кі раў нік бан ка. Ле тась 
Ві таль Дран ке віч атры маў 
дып лом Ехесutіvе MBА. Ка-
жа, што ме на ві та там змог 
сіс тэ ма ты за ваць ве ды і во-
пыт, вы пра ца ваў стра тэ гіч нае 
ра зу мен не біз не су.

Най леп шай у сфе ры ін тэ-
гра цыі пла цеж ных сіс тэм ста-
ла ды рэк тар ЗАТ «Пла цеж-

ная сіс тэ ма Бел карт» Але на 
НЕ СЦЯ РО НАК. Ле тась пры 
ўдзе ле ААТ «Бан каў ска га 
пра цэ сін га ва га цэнт ра» рэа-
лі за ва ны пра ект між сіс тэм-
най ін тэ гра цыі з на цы я наль-
най пла цеж най сіс тэ май МІР 
(Ра сія), рэа лі за ва ны пра ект па 
пе ра вод зе эмі сіі кар так «Бел-
карт» на мік ра пра цэ сар. Пер-
шы пры сту піў да та кой эмі сіі 
Бе ла рус банк.

Са мым «моц ным звя ном» 
кон кур су ў пра соў ван ні за-
меж на га брэн да на бе ла рус-
кім рын ку стаў за сна валь нік 
і ды рэк тар гру пы кам па ній 
«Sіbосоm» Кан стан цін СІМ-
ХО ВІЧ. У Кан стан ці на ся мей-
ны біз нес. У 1994 го дзе кам-
па нію «Сі ба ком» за сна ваў 
яго баць ка, а кан суль тан та мі 
бы лі, у сваю чар гу, ужо яго 

баць кі — во пыт ныя кі раў ні-
кі-вы твор цы, якія ўсё жыц цё 
ад пра ца ва лі на Мін скім пад-
шып ні ка вым за вод зе.

Так са ма ста лі пе ра мож-
ца мі кон кур су: у сфе ры фі-
нан са вых тэх на ло гій — кі-
раў нік СТАА іРау Ула дзі мір 
КЛІ МЕН КА; у сфе ры вы-
твор час ці зда ро ва га хар ча-
ван ня — су за сна валь нік і 
ды рэк тар ТАА «Вы твор чая 
кам па нія «Пра ві лы гус таў» 
Іры на ДА МА РАЦ КАЯ; у сфе-
ры бу даў ні ча га пра ек та ван-
ня — за сна валь нік і ды рэк тар 
ар хі тэк тур най сту дыі «Май-
стэр ні» Мак сім ВЕ РА МЯ ЮК; 
у ар га ні за цыі пла ця жоў з 
вы ка ры стан нем QR-ко даў — 
ды рэк тар ТАА « Элект рон ныя 
сіс тэ мы і сэр ві сы» Анд рэй 
ХВАЛЬ КО; у сфе ры іна ва-

цый ных, на ву ка ё міс тых, вы-
со ка эфек тыў ных тэх на ло-
гій — ге не раль ны ды рэк тар 
і су за сна валь нік ТАА «Ма гія 
свят ла» Люд мі ла ТА НІ НА; 
у сфе ры вы твор час ці іна ва-
цый ных бу даў ні чых ма тэ рыя-
лаў — за сна валь нік і кі раў-
нік ТАА «Тэ пан-бел» Ві таль 
ША ПА ВА ЛАЎ; у сфе ры ле са-
на рых то вак — за сна валь нік 
і ды рэк тар ТАА «Ру бім Лес» 
Мі ка лай ЛІП КО; у сфе ры 
тэх на ло гій ры тэй лу — за сна-
валь нік і ге не раль ны ды рэк-
тар ТАА «МЭТР За слаўе» 
Дзміт рый ГЛАД КІ; у сфе ры 
кан са лтын га вых па слуг і аў-
тсор сін гу — за сна валь нік і 
ды рэк тар ТАА «Рэ гі я наль нае 
агенц тва бяс пе кі пра цы» Яў-
ген АСІ ПЕН КА.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

У вы дат ні ках — 
МНС і Мін ляс гас

Па дзяр жаў най пра гра ме 
ле тась па бу да ва на 1,2 міль ё на 
квад рат ных мет раў жыл ля

Пра гэ та прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС за явіў 

на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў па 

рэа лі за цыі дзярж пра грам і ацэн цы іх эфек тыў-

нас ці ў 2019 го дзе.

Ле тась у рам ках вы ка нан ня пра грам уве дзе на ў 
экс плу а та цыю во сем уста ноў да школь най аду ка цыі, 
па бу да ва на і рэ кан стру я ва на больш за 143 кі ла мет ры 
рэс пуб лі кан скіх да рог.

Эфек тыў насць вы ка нан ня дзярж пра грам ацэнь вае 
спе цы яль ная між ве да мас ная ка мі сія, якую ўзна чаль-
вае Мі ніс тэр ства эка но мі кі кра і ны. Згод на са спра-
ва зда чай гэ тай ка мі сіі, з пра грам, якія рэа лі зу юц ца ў 
2019 го дзе, 58 пра цэн таў ад не се на да вы со ка эфек-
тыў ных і эфек тыў ных. Да рэ чы, у 2018 го дзе та кіх 
бы ло толь кі 50 пра цэн таў. Уся го ле тась вы ка на на 
280 (з 321) мэ та вых і 42 (з 50) звод ных мэ та вых па-
каз чы каў.

«З ад на го бо ку, гэ та тро хі ле пей, чым у 2018 го дзе. 
Але зра біць вы вад, што рэа лі за ва на ўсё як трэ ба, мы 
сён ня не мо жам. Ёсць пы тан ні па вы ка нан ні звод ных 
мэ та вых па ра мет раў да Мін сель гас хар ча, Мінз да-
роўя, Мін куль ту ры, Мінп ра цы, Мінт ран са, Мінп ра ма, 
а так са ма да асоб ных рэ гі ё наў», — за ўва жыў Сяр гей 
Ру мас. Вы дат ні камі, якія вы ка на лі ўсе за пла на ва ныя 
па каз чы кі, ста лі МНС і Мін ляс гас.

Асоб на на па ся джэн ні звяр ну лі ўва гу на вы ка нан не 
дзяр жаў най пра гра мы раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі і 
ін фар ма цый на га гра мад ства.

«Па вы ні ках 2019 го да рэа лі за цыя гэ тай пра гра-
мы ацэнь ва ец ца між ве да мас най ка мі сі яй на ўзроў ні 
сярэд не эфек тыў най, але пра гра ма змя шчае сіс тэ ма-
ўтва раль ныя ме ра пры ем ствы на цы я наль на га маш та бу 
ў сфе ры ІT», — да даў кі раў нік ура да. Па яго сло вах, 
па пра гра ме не да сяг ну ты два з вась мі мэ та вых па каз-
чы каў, з 58 ме ра пры ем стваў вы ка на на толь кі 24.

Прэм' ер-мі ністр па пра сіў кі раў ні коў га лін і рэ гі ё наў 
да ла жыць яму, што ро біц ца для вы ха ду на не аб ход-
ныя вы ні кі ў 2020 го дзе.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Афі цый наАфі цый на

Аб га зе, грэч цы 
і Бе лА ЭС

Пе ра га во ры па цэ на ўтва рэн ні на газ 
для Бе ла ру сі бу дуць пра цяг ну тыя

Аб гэ тым да мо ві лі ся прэм' ер-мі ністр Бе ла-

ру сі Сяр гей РУ МАС і стар шы ня ўра да Ра сіі 

Міхаіл МІШУС ЦІН пад час тэ ле фон най раз мо-

вы, па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Мі ніст раў 

Беларусі.

У хо дзе гу тар кі ба кі аб мер ка ва лі бя гу чую эпі дэ мія-
ла гіч ную сі ту а цыю ў све це і аб мя ня лі ся мер ка ван ня-
мі аб за ха дах, якія пры ма юц ца ў дзвюх кра і нах для 
пра ду хі лен ня рас паў сюдж ван ня COVІD-19. Кі раў ні кі 
ўра даў да мо ві лі ся, што мі ніс тэр ствы ахо вы зда роўя 
Бе ла ру сі і Ра сіі бу дуць аб мень вац ца во пы там у ба-
раць бе з но вай ка ра на ві рус най ін фек цы яй.

Сяр гей Ру мас і Мі ха іл Мі шус цін за кра ну лі га за вую 
тэ ма ты ку. Па вы ні ках мі ніст рам энер ге ты кі дзвюх 
краін бу дзе да дзе на да ру чэн не аб пра ця гу пе ра га во-
раў па пы тан ні цэ на ўтва рэн ня на газ для Бе ла ру сі.

Ба кі за кра ну лі ін тэ гра цый ны па ра дак дня. У пры-
ват нас ці, чар го вае па ся джэн не Еў ра зій ска га між ура-
да ва га са ве та ЕА ЭС пра па на ва на пра вес ці ў ся рэ дзі-
не лі пе ня ў Мін ску. Так са ма прэм' е ры аб мер ка ва лі 
па ра дак па ся джэн ня Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр-
жа вы і да мо ві лі ся аб яго пра вя дзен ні ў Мін ску пас ля 
па ся джэн ня Еў ра зій ска га між ура да ва га са ве та.

У раз мо ве так са ма бы лі аб мер ка ва ны ход бу даў ніц-
тва Бе лА ЭС і га тоў насць да пад пі сан ня між ура да ва га 
па гад нен ня аб зме не пра цэнт най стаў кі па крэ ды це на 
бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі. Ба кі за кра ну лі і 
ін шыя пы тан ні двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня.

Кі раў ні кі ўра даў аб мя ня лі ся він ша ван ня мі з 
75-годдзем Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай-
не. Сяр гей Ру мас па дзя ка ваў свай му ра сій ска му 
ка ле гу за апе ра тыў нае вы ра шэн не пы тан ня аб 
па ве лі чэн ні па ста вак грэц кіх круп у Бе ла русь у 
пе ры яд па вы ша на га по пы ту.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Ос ка ры» ма ло га біз не су 
знай шлі сва іх ге ро яў

Пэў ныя зме ны да ты чац ца і па рад-
ку ад наў лен ня ў гра ма дзян стве. Гэ та, 
у сваю чар гу, бу дзе спры яць на ладж ван-
ню ад но сін з бе ла ру са мі, якія жы вуць у 
ін шых кра і нах. Па шы ра нае па ся джэн-
не ад па вед най ра бо чай гру пы На цы я-
наль на га схо ду па спра вах бе ла ру саў 
за межжа ад бы ло ся ўчо ра. Гру па ў су час-
ным скла дзе толь кі па чы нае сваю ра бо-
ту, але за ха ва лі ся ста сун кі, якія ўста на-
ві лі яшчэ мі ну лыя пар ла мен та рыі.

«Мы бу дзем удзя ляць ува гу раз віц цю 
і ўдас ка на лен ню за ка на даў ства ў гэ тай 
сфе ры. У 2014 го дзе быў пры ня ты за кон 
«Аб бе ла ру сах за меж жа», які да зво ліў 
на даць но вы ім пульс гэ та му су пра цоў-
ніц тву, — рас ка за ла на мес нік стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, 

на цы я наль ных ад но сі нах і СМІ, кі раў-

нік ра бо чай гру пы Ва лян ці на РА ЖА-

НЕЦ. — Ця пер у Па ла це прад стаў ні коў 

(у Па ста ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, 
на цы я наль ных ад но сі нах і СМІ) зна хо-
дзіц ца на пад рых тоў цы да пер ша га чы-
тан ня пра ект за ко на, які ўно сіць зме ны 
ў За кон «Аб гра ма дзян стве Рэс пуб лі кі 
Бела русь». Там ужо пра ду гле джа ны не-
ка то рыя льго ты для атры ман ня бе ла-
рус ка га гра ма дзян ства: уво дзіц ца та кое 
па няц це, як ад наў лен не ў гра ма дзян стве 
для тых бе ла ру саў, хто не ка лі быў гра ма-
дзя ні нам Бе ла русі».

На пер шым па ся джэн ні но ва га скла-
ду ра бо чай гру пы ўдзель ні кі, ся род якіх 
ёсць прад стаў ні кі МЗС, Са ве та Рэс пуб-
лі кі, му зей най су поль нас ці, вы лу чаць 
кан крэт ныя кі рун кі, ці ка выя пры сут ным 
і бе ла ру сам за мя жой.

«Важ ная якасць зно сін з бе ла ру са мі 
за мя жой, важ на быць на ад ной хва лі. 
Бе ла русь, маг чы ма, жы ве ў іх сэр цах, 
яны лю бяць сваю кра і ну і мо гуць быць 

ёй ка рыс ны мі. І вось на гэ та мы на кі ру ем 
свае на ма ган ні», — да да ла Ва лян ці на 
Ра жа нец.

Вы дат най пля цоў кай для аб мер ка ван-
ня на дзён ных пы тан няў па тэ ме з'яў ля-
ец ца Кан суль та тыў ны са вет па спра вах 
бе ла ру саў за меж жа пры Мі ніс тэр стве за-
меж ных спраў, ство ра ны пас ля пад пі сан-
ня ад па вед на га за ко на ў 2014 го дзе.

«МЗС што год пра во дзіць па ся джэн-
не са ве та з за меж ны мі ўдзель ні ка мі. 
Мы імк нём ся ар га ні за ваць яго так, каб 
гэ та бы ло не фар маль на, каб пры яго 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ўсплы ва-
лі жы выя праб ле мы і пад час дыя ло гу 
ішоў по шук ра шэн няў. Не заў сё ды гэ та 
лёг ка, але мы спра бу ем гэ та ра біць, — 
ска заў удзель нік су стрэ чы, на мес нік 

мі ніст ра за меж ных спраў Анд рэй 

ДАПКЮНАС. — У ліс та па дзе-снеж ні мы 
пла ну ем пра вес ці чар го вае па ся джэн не 
Кан суль та тыў на га са ве та. Ра ней яно 
пла на ва ла ся на гэ ты ме сяц, што па куль 
не маг чы ма. Бу дзем спа дзя вац ца, што ў 
кан цы го да яно змо жа ад быц ца».

Па сло вах Анд рэя Да пкю на са, ча ка-
ец ца па паў нен не скла ду са ве та сяб ра мі 
з Ар ген ці ны, Венг рыі, ЗША, Ка на ды і 
Шве цыі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік
На ва цыі для сва іх за мя жой

Зме ны ў За кон аб гра ма дзян стве ў пер шым чы тан ні 
пла ну юць раз гле дзець дэ пу та ты на бя гу чай се сіі

Сён ня ў Па ла це прад стаў ні коў Нацыянальнага сходу Беларусі пра хо дзіць 

па ся джэн не Па ста ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі-

нах і СМІ, пры све ча нае аб мер ка ван ню гэ та га пы тан ня. Ся род пра па на ва ных 

на ва цый — спра шчэн не пра цэ ду ры атры ман ня гра ма дзян ства асо ба мі, якія 

на ву ча лі ся ў на шай кра і не. З ся мі да пя ці га доў ска ра ча ец ца тэр мін бес пе ра-

пын на га пра жы ван ня ў Бе ла ру сі для атры ман ня гра ма дзян ства. Іль гот ным 

па рад кам яго на быц ця змо гуць ска рыс тац ца так са ма тыя, хто атры маў у 

Бе ла ру сі вы шэй шую аду ка цыю і пра цуе ў кра і не не менш за тры га ды.


