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ГО НАР НА ША ГА СПОР ТУ

У све це больш да вя ра юць Мер кель
У су вя зі з па лі ты кай прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па 

імідж яго кра і ны ў све це знач на па гор шыў ся. Да та кой вы сно-

вы прый шлі экс пер ты аме ры кан ска га Pew Research Center.

Да сле да ван не Pew Research пра во дзі ла ся ў 25 кра і нах 

Еў ро пы, Азіі, Ла цін скай Аме ры кі, Ра сіі і Із ра і лі. Яно бы ло 

пры мер ка ва на да двух га до вай га да ві ны абран ня прэ зі-

дэн там ЗША До наль да Трам па.

На дум ку рэ спан дэн таў, Трамп менш здоль ны эфек-

тыў на кі ра ваць кра і най, чым Ула дзі мір Пу цін ці Сі Цзінь-

пін. У су вя зі з па лі ты кай, якую пра во дзіць ця пе раш няя 

ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та, зні зі ла ся і до ля лю дзей, якія 

доб ра зыч лі ва ста вяц ца да ЗША. Асаб лі ва моц на роз ні ца 

пры кмет ная на пры кла дзе ўдзель ні каў апы тан ня з Гер ма-

ніі. Ка лі пад ка нец прэ зі дэнц ка га тэр мі ну Ба ра ка Аба мы 

57 пра цэн таў нем цаў з ад аб рэ ннем ста ві лі ся да Злу ча ных 

Шта таў, то ў 2018 го дзе та кіх за ста ло ся ўся го 30 пра цэн-

 таў. Што да са мо га Трам па, то яму да вя ра юць толь кі 

10 пра цэн таў рэ спан дэн таў з Гер ма ніі. У сваю чар гу, імідж 

ЗША за ста ец ца вы со кім у Фі лі пі нах, Із ра і лі і Паўд нё вай 

Ка рэі — у гэ тых дзяр жа вах пра Злу ча ныя Шта ты ста ноў ча 

ада зва лі ся больш за 80 пра цэн таў рэ спан дэн таў. Адзі ным 

лі да рам, яко му да вя ра юць больш за па ло ву апы та ных, 

ста ла канц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель: яе дзей насць ста-

ноў ча аца ні лі 52 пра цэн ты рэ спан дэн таў.

Тэ рэ за Мэй не па га дзі ла ся са сло ва мі 
кі раў ні ка бры тан ска га МЗС, 
які па раў наў ЕС з СССР

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі Тэ рэ за Мэй не па га дзі ла-

ся з ацэн ка мі свай го мі ніст-

ра за меж ных спраў Джэ рэ мі 

Хан та, які ў сва ім апош нім вы-

ступ лен ні па раў наў Еў ра са юз 

з СССР. Ра ні цай 2 каст рыч ні ка 

ў ін тэр в'ю вя шчаль най кар па ра цыі Бі-бі-сі Мэй пад крэс-

лі ла, што, згод на з яе на зі ран ня мі, па між дву ма са юза мі 

ма ла агуль на га.

«Я ся джу за круг лым ста лом ЕС ра зам з прад стаў ні ка-

мі кра ін, якія бы лі част кай Са вец ка га Са ю за, ад нак за раз 

з'яў ля юц ца дэ ма кра тыч ны мі дзяр жа ва мі. Ма гу ска-

заць вам, што гэ тыя дзве ар га ні за цыі — зу сім не ад но 

і тое ж», — ска за ла Мэй.

У сва ёй пра мо ве на з'ез дзе кі ру ю чай Кан сер ва тыў най 

пар тыі ў Бір мін ге ме Хант аб ві на ва ціў Еў ра са юз у тым, што 

ён пе ра тва ра ец ца з клу ба ў тур му, не да ючы Вя лі ка бры-

та ніі па кі нуць су поль насць на тых умо вах, якія пра па нуе 

Лон дан. Па вод ле яго слоў, ства ра ю чы пе ра шко ды для 

кра ін, якія хо чуць вый сці з ЕС, Бру сель паў та рае па мыл кі 

СССР і толь кі ўзмоц ніць цэнт ра беж ныя тэн дэн цыі ўнут ры 

су поль нас ці.

Па сло вах Тэ рэ зы Мэй, ня гле дзя чы на тое, што пе ра га-

во ры Вя лі ка бры та ніі з ЕС ця пер зна хо дзяц ца ў ту пі ку, яе 

ка бі нет не мае на ме ру ад сту паць ад зай ма ных па зі цый.

Кі раў нік МЗС Грэ цыі: 
са мым дрэн ным сцэ на ры ем 
для Рэс пуб лі кі Ма ке до нія быў бы яе раз вал

Раз вал Рэс пуб лі кі Ма ке до нія быў бы най гор шым сцэ-

на ры ем раз віц ця па дзей у гэ тай кра і не, ка лі б там уз-

нік ла не ста біль насць. З та кой ацэн кай вы сту піў мі ністр 

за меж ных спраў Грэ цыі Ні кас Кат зі яс у ін тэр в'ю, якое ён 

даў грэ час ка му тэ ле ка на лу ERT у су вя зі з рэ фе рэн ду мам 

аб зме не наз вы бы лой юга слаў скай рэс пуб лі кі, які там 

ад быў ся ў ня дзе лю.

«Бы лая Юга слаў ская Рэс пуб лі ка Ма ке до нія (БЮРМ) 

без ста біль нас ці і згур та ва нас ці гра мад ства мо жа раз ва-

ліц ца, і гэ та бы ло б най гор шым сцэ на ры ем для па дзей у 

бал кан скім рэ гі ё не», — ска заў Кат зі яс. «Су пра цоў ніц тва 

па між Грэ цы яй і БЮРМ з'яў ля ец ца най леп шай па лі ты кай 

для бу ду ча га Бал кан», — да даў мі ністр, вы со ка аца ніў шы 

«ста бі лі зу ю чую ро лю Грэ цыі ў рэ гі ё не».

Ка мен ту ю чы па зі цыю ма ке дон скіх апа зі цый ных пар-
тый, якія за клі ка лі да бай ко ту рэ фе рэн ду му, грэ час кі 
мі ністр ска заў, што яны ад да лі пе ра ва гу та му, каб ус-
тры мац ца ад га ла са ван ня, бо «ў ад ва рот ным вы пад ку 
па цяр пе лі б фі яс ка».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
СугуччаСугучча

Бе ла рус кія ак цэн ты 
ў Ка ра кум скім краі
Учо ра, 2 каст рыч ні ка, у ста лі цы Турк ме ні ста на ад-

кры ла ся XІІ Ашха бад ская між на род ная вы стаў ка-

кір маш. Удзел у прэ стыж ным цэнт раль на а зі яц кім 

кніж ным фо ру ме пры ма юць шэсць бе ла рус кіх вы-

да вец тваў і ганд лё вае прад пры ем ства «Бел кні га».

Бе ла рус кі стэнд — адзін з са мых на вед валь ных. У ад крыц-

ці экс па зі цыі на шай кра і ны ак тыў ны ўдзел пры ня лі турк мен-

скія вы даў цы і пісь мен ні кі, з які мі ў апош ні час на ла джа ны 

до сыць доб рыя су вя зі. Як і склад ва юц ца доб рыя су вя зі Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Турк мен скай 

дзяр жаў най вы да вец кай служ бы. Кі раў нік бе ла рус кай дэ-

ле га цыі ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» 

Алесь БА ДАК ад зна чае, што тэ май для двух ба ко вых зно сін 

маг лі б стаць но выя пра ек ты, звя за ныя з вы дан нем аду ка-

цый най лі та ра ту ры, з прад стаў лен нем так са ма тых кніж ных 

на ві нак, якія рас каз ва юць пра ту рыс тыч ны па тэн цы ял на шых 

кра ін. Нель га не ўліч ваць тое, што ў Бе ла ру сі ву чыц ца ка ля 

дзе ся ці ты сяч сту дэн таў з Турк ме ні ста на. І не вы пад ко ва ме-

на ві та ў Турк ме ні ста не з прад пры ем ствам «Турк мен кі таб» 

аб мяр коў ва ец ца пы тан не аб на сы чэн ні бу ду чай мін скай кні-

гар ні «Друж ба» (яе ад крыц цё пла ну ец ца да кан ца 2019 го да) 

лі та ра ту рай, якая вы да дзе на на турк мен скай мо ве.

— У нас скла лі ся доб рыя ад но сі ны з ка ле га мі з рэ дак цый 

бе ла рус кіх лі та ра тур на-мас тац кіх вы дан няў, Вы да вец кім до-

мам «Звяз да», — за ўва жы ла на ад крыц ці бе ла рус ка га стэн да 

ад каз ны сак ра тар ча со пі са «Га ра гум» пра за ік і пе ра клад-

чык Бя гуль АНА БА Е ВА. — Мы ўжо дру ка ва лі ў пе ра кла дзе 

на турк мен скую мо ву тво ры Сяр гея Тра хі мён ка, Іры ны Кар на-

у ха вай, Тац ця ны Сі вец і ін шых лі та ра та раў з Бе ла ру сі. Ве даю, 

што пісь мен ні кі ва шай краі ны — час тыя гос ці на ста рон ках 

ча со пі са «Дунья эдэ бі я ты» («Су свет ная лі та ра ту ра») і га зе ты 

«Эдэ бі ят ве су нгат» («Лі та ра ту ра і мас тац тва»).

Кніж ная вы стаў ка ў Ашха ба дзе пра цяг ва ец ца. Бу дзем 

спа дзя вац ца і на яе плён у пла не раз віц ця доб рых ад но сін 

па між Турк ме ні ста нам і Бе ла рус сю.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Бяс печ нае ася род дзеБяс печ нае ася род дзе

ЗНІ ШЧЫЦЬ... АД ХО ДЫ
Пры фі нан са вай пад трым цы Гла баль на га эка ла гіч-

на га фон ду ў кра і не пла ну ец ца ажыц ця віць два буй-

ныя пра ек ты па кі ра ван ні не бяс печ ны мі рэ чы ва мі 

(ад хо да мі). На іх рэа лі за цыю ГЭФ вы дзе ліў Бе ла ру сі 

больш за 12 млн до ла раў ЗША.

— Эка ла гіч на бяс печ нае абяс шкодж ван не не бяс печ ных 

ад хо даў, у тым лі ку тых, якія змя шча юць стой кія ар га ніч ныя 

за брудж валь ні кі (не пры дат ныя пес ты цы ды, ПХБ-змя шчаль-

нае аб ста ля ван не і інш.), — ад на з най больш вост рых праб-

лем у сфе ры рэ гу ля ван ня абы хо джан ня з ад хо да мі. Для яе 

вы ра шэн ня ў на шай кра і не вель мі важ на ства рыць аб' ект 

па абяс шкодж ван ні (зні шчэн ні) не бяс печ ных ад хо даў, у тым 

лі ку САЗ, здоль ны за бяс пе чыць абяс шкодж ван не тых аб'-

ёмаў не бяс печ ных ад хо даў, якія ўжо ёсць, і тых, якія што год 

утва ра юц ца, — рас ка за лі ў прэс-служ бе Мінп ры ро ды.

Ме на ві та на гэ тыя мэ ты і на кі ра ва ныя пра ек ты «Устой-

лі вае кі ра ван не стой кі мі ар га ніч ны мі за брудж валь ні ка мі і 

хі міч ны мі рэ чы ва мі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, ГЭФ-6» і «Уз-

год не нае кі ра ван не ўты лі за цы яй азо на раз бу раль ных рэ-

чы ваў (АРР) і стой кіх ар га ніч ных за брудж валь ні каў (САЗ) 

у Бе ла ру сі, Укра і не, Ка зах ста не і Ар ме ніі (рэ гі я наль ны 

дэ ман стра цый ны пра ект)», якія пла ну ец ца рэа лі за ваць.

Асноў ным з ме ра пры ем стваў пра ек таў ста не за куп ка 

аб ста ля ван ня і ства рэн не аб' ек та эка ла гіч на бяс печ на га

зні шчэн ня САЗ і ін шых не бяс печ ных ад хо даў у аб' ёме да 

2 ты сяч тон у год на ба зе КУП «Комп лекс па пе ра пра цоў цы 

і за ха ван ні так січ ных пра мыс ло вых ад хо даў Го мель скай

воб лас ці». На гэ тыя мэ ты пла ну ец ца на кі ра ваць больш за

 3 млн до ла раў ЗША. Увод у экс плу а та цыю да дзе на га аб' ек та ў 

Ча чэр скім ра ё не да зво ліць у перс пек ты ве зні шчыць ад хо ды, 

якія за хоў ва юц ца як у пад зем ных схо ві шчах не пры дат ных 

пес ты цы даў, так і на са мім прад пры ем стве, дзе ўжо на за па-

ша на больш за 4 ты ся чы тон не бяс печ ных ад хо даў.

— На ша за да ча — на пра ця гу трох га доў за пус ціць гэ та 

прад пры ем ства. Я ду маю, у пер шай па ло ве на ступ на га го-

да мы за ку пім аб ста ля ван не і пач нём бу даў ніц тва, — ад зна-

чыў мі ністр пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК у эфі ры пра гра мы «Ты дзень» 

на ка на ле СТБ.

Пла ну ец ца, што з да па мо гай вы шэй на зва ных пра ек таў да 

2022 го да ў кра і не бу дзе зні шча на ка ля 2370 тон ад хо даў ПХБ, 

ці 63 % ад агуль най коль кас ці тых, якія ма юц ца ў рэс пуб лі цы. 

Да гэ та га ж ча су му сіць быць зні шча на і ка ля 1900 тон не пры-

дат ных пес ты цы даў і за бяс пе ча на лік ві да цыя 100 % скла доў 

гэ тых ад хо даў, якія на ле жаць сель гас прад пры ем ствам. Спе-

цы я ліс ты збі ра юц ца пра вес ці дэ таль нае аб сле да ван не пя ці 

пад зем ных схо ві шчаў не пры дат ных пес ты цы даў. Акра мя та го, 

на быц цё ана лі тыч на га аб ста ля ван ня для Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра ана лі тыч на га кант ро лю ў сфе ры ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя ў спа лу чэн ні з рас пра цоў кай сіс тэ мы вы яў лен ня і 

рэ гіст ра цыі зя мель, за бру джа ных хі міч ны мі рэ чы ва мі, і яе ін-

тэ гра цы яй у струк ту ру Геа пар та ла зя мель на-ін фар ма цый най 

сіс тэ мы Рэс пуб лі кі Бе ла русь (ЗІС), удас ка на лен нем пра гра мы 

ма ні то рын га САЗ і нар ма тыў на-ме та дыч най ба зы пра вя дзен ня 

на зі ран няў да зво ліць па леп шыць якасць збо ру і па да чы ма ні-

то рын га вай ін фар ма цыі пра за брудж ван не САЗ, ад зна чы лі ў 

пры ро да ахоў ным ве дам стве.
Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

На га да ем, што ўклю чаць 

ацяп лен не ў Бе ла ру сі, згод на 

з нор ма мі, па чы на юць, ка лі 

на пра ця гу пя ці дзён ся рэд-

ня су тач ная тэм пе ра ту ра не 

пе ра вы шае 8 гра ду саў. Сё-

ле та з улі кам не спры яль ных 

па год ных умоў, якія праг на-

за ва лі сі ноп ты кі, ацяп ляль-

ны се зон у Мін ску вы ра шы лі

па чаць яшчэ 28 ве рас ня. 

З мі ну лай пят ні цы цяп ло па ча лі 

да ваць у аб' ек ты са цы яль най 

сфе ры: ста ліч ныя дзіцячыя 

сад кі, шко лы і баль ні цы.

Са цы яль ныя аб' ек ты Ві-

цеб шчы ны па ча лі атрым-

лі ваць цяп ло так са ма 

з 28 ве рас ня. У Го мель скай 

воб лас ці, Круп ках, Жо дзі не, 

Сма ля ві чах і Ві лей цы ацяп-

ляль ны се зон стар та ваў 

29 ве рас ня. На на ступ ны дзень 

па ча ло цяп лець у Мін скім ра-

ё не. Гро дзен ская воб ласць 

пад цяг ну ла ся 1 каст рыч ні ка, 

Ма гі лёў ская і Брэсц кая — 

2 каст рыч ні ка. Учо ра ў пяць га-

дзін ве ча ра не пад клю ча ны мі 

да цяп ла за ста ва лі ся са цы-

яль ныя аб' ек ты ў двух ра ё нах 

Ма гі лёў скай воб лас ці, дзе вя-

ці ра ё нах Брэсц кай і ча ты рох 

ра ё нах Мін скай воб лас ці.

— Па ча так пад клю чэн ня 

ацяп лен ня цал кам за ле жыць 

ад мяс цо вых улад. Ка лі яны 

ба чаць, што сі ту а цыя з на-

двор' ем скла да ная, па він ны 

пры маць ад па вед нае ра шэн-

не. Пе рад мі ну лы мі вы хад ны-

мі абя ца лі рэз кае па ні жэн не 

тэм пе ра ту ры, та му па чы наць 

ацяп ляль ны се зон бы ло прос-

та не аб ход на. Гэ та не толь кі 

кам форт пра жы ван ня лю-

дзей, але і бяс пе ка са міх жы-

лых да моў, — мяр куе Ге надзь 

АКС ЦІ ЛО ВІЧ, прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка-

му наль най гас па дар кі.

На пра ця гу пя ці дзён ба-

та рэі па він ны стаць цёп лы мі 

ва ўсіх ста ліч ных ква тэ рах. 

Хо лад на бу дзе толь кі там, дзе 

спат рэ бяц ца ра бо ты па рас па-

вет ры ван ні і на лад цы сіс тэ мы 

ацяп лен ня. На гэ та ка му наль-

ні кам да ец ца да 10 дзён.

— Мо жа зда рыц ца, што 

цяп ло ў до ме ўклю чы лі, а ў 

пэў ных ква тэ рах яго не бу дзе. 

Маг чы ма, за па вет ры ла ся сіс-

тэ ма або ёсць ней кія гід раў ліч-

ныя праб ле мы, якія трэ ба лік-

ві да ваць. Для та кіх жы ха роў 

і ацяп ляль ны се зон, і апла та 

за ацяп лен не пач нец ца з дня 

па да чы цяп ла ў іх па мяш кан-

ні, а не ў дом, — рас тлу ма чыў 

прад стаў нік ЖКГ. — Да ма вы 

пры бор улі ку, які пад ліч вае, 

коль кі цяп ла па да ец ца на жы-

лы дом, пры ад сут нас ці ацяп-

лен ня ў ад ной ці не каль кіх ква-

тэ рах на лі чыць, вя до ма, менш. 

А па мер коль кас ці цяп ла, якая 

пры хо дзіц ца на кож ную ква тэ-

ру, бу дзе раз ліч вац ца з улі кам 

дня пад клю чэн ня ацяп лен ня 

ў пэў ным па мяш кан ні. Ква тэ-

рам, дзе не бы ло цяп ла, зро-

бяць пе ра раз лік на лі чэн няў за 

ацяп лен не зы хо дзя чы з да ты, 

ка лі жыл лё ста ла са праў ды 

аба гра вац ца.

У мі ніс тэр стве да да лі, 

што па куль ін фар ма цыі пра 

праб ле мы пры пад клю чэн ні 

ацяп лен ня ім не па сту па ла. 

Да ве дац ца, ка лі ў дом прый-

дзе цяп ло, жы ха ры мо гуць у 

рэ жы ме ан лайн пры да па мо-

зе чат-бо та. Ле тась у аб' ек тах 

са цы яль най сфе ры Мін ска 

ацяп лен не па ча ло ся з 3 каст-

рыч ні ка, а ў жыл лі — з 6-га.

Іры на СІ ДА РОК.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

БА ТА РЭІ НА ГРА ВА ЮЦ ЦА
Ка лі ўклю чаць ацяп лен не, вы ра ша юць мяс цо выя ўла ды

З 15 па 23 ве рас ня ў ку рорт ным 

мяс тэч ку Кра не ва ў Бал га рыі 

прай шоў аса біс та-ка манд ны чэм-

пі я нат Еў ро пы па шаш ках-64 ся род 

муж чын і жан чын. На шу кра і ну на 

пер шын стве кан ты нен та прад ста-

ві лі чац вё ра між на род ных грас-

май страў: Анд рэй Ва люк, Яў ген 

Кан дра чэн ка, Ігар Мі халь чан ка і 

Да р'я Фе да ро віч. Так са ма вы сту пі-

лі моц ныя між на род ныя май стры 

Ве ра Хва шчын ская, Анас та сія Ба-

ры ша ва і Сяр гей Са доў скі.

У «блі цы» бе ла ру сы за ва я ва лі тры 

ме да лі: Да р'я Фе да ро віч ста ла ся рэб-

ра ным пры зё рам, а вось Анд рэй Ва люк 

і Ве ра Хва шчын ская ста лі ўла даль ні ка-

мі брон за вых ме да лёў. У «ра пі дзе», а 

ме на ві та ў «бра зіль скай вер сіі», увесь 

п'е дэс тал ака заў ся бе ла рус кім: у муж-

чын скім тур ні ры Ігар Мі халь чан ка стаў 

чэм пі ё нам Еў ро пы, Яў ген Кан дра чэн ка — 

ся рэб ра ным пры зё рам, а Анд рэй Ва-

 люк за ва я ваў брон за вы ме даль.

У жа но чым тур ні ры ў «ра пі дзе» Ве ра 

Хва шчын ская ста ла ся рэб ра ным пры зё-

рам, а Да р'я Фе да ро віч за ва я ва ла брон-

за вую ўзна га ро ду. У асноў най «кла січ-

най вер сіі» чэм пі ён кай Еў ро пы ста ла 

ша шыст ка з Баб руй ска Ве ра Хва шчын-

ская, якая ў фі наль най ба раць бе адо ле-

ла ле таш нюю чэм пі ён ку све ту і Еў ро пы 

Але ну Ска ві ці ну з Мал да віі. Та кім чы-

нам, Ве ра Хва шчын ская са бра ла поў ны 

кам плект ме да лёў і атры ма ла зван не 

між на род на га грос май стра, да яко га 

ўпэў не на іш ла. Анас та сія Ба ры ша ва ў 

«кла сі цы» за ва я ва ла брон за вы ме даль, 

абы граў шы яшчэ ад ну бе ла рус ку, Да р'ю 

Фе да ро віч. У муж чын скім фі на ле гу ля-

лі абод ва бе ла ру сы Ігар Мі халь чан ка і 

Анд рэй Ва люк. Пер шы ўсё ж вы рваў пе-

ра мо гу толь кі ў трэ цім фі наль ным мат чы 

са ска ро ча ным рэг ла мен там.

У агуль на ка манд ным за лі ку ка ман-

да Бе ла ру сі ўжо трэ ці раз ста но віц ца 

най леп шай у све це і Еў ро пе.

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ,

май стар спор ту СССР 

па між на род ных і рус кіх шаш ках.

Два нац цаць ме да лёў, тры з якіх за ла тыя, 
пры вез лі ша шыс ты Бе ла ру сі з чэм пі я на ту Еў ро пы

Амаль па ло ва ста ліч ных ква тэр з 1 каст рыч ні ка атры-

ма ла цяп ло. Ацяп лен не пры хо дзіць і ў мін скія ін тэр-

на ты, гас ці ні цы і ба сей ны. У Гро дзен скай воб лас ці 

42 % жыл ля з па ня дзел ка зна хо дзіц ца ў рэ жы ме пра-

паль ван ня. Мін ская воб ласць за ўчо ра пад клю чы ла 

да цяп ла жыл лё ў ча ты рох ра ё нах. Ба та рэі жы ха роў 

Ма гі лёў шчы ны пач нуць цяп лець толь кі сён ня. А вось 

Брэсц кая, Ві цеб ская, Го мель ская воб лас ці ра шэн ня 

па ацяп лен ні жыл ля не пры ня лі.


