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Бры тан скія ўла ды вы лу чы лі да дат ко выя 
$2,6 млрд на пад рых тоў ку кра і ны да «брэк сі ту»

Урад Вя лі ка бры та ніі 

па ве да міў аб вы дзя лен-

ні да дат ко вых £2,1 млрд 

($2,6 млрд) на пад рых тоў-

ку Злу ча на га Ка ра леў ства 

да вы ха ду з Еў ра пей ска-

га са ю за ў апош ні дзень 

каст рыч ні ка. Пра гэ та па-

ве дам ля ец ца ў за яве бры тан ска га мі ніс тэр ства фі нан саў. 

£1,1 млрд ($ 1,34 млрд) жыц цё ва важ ныя га лі ны эка но мі кі 

атры ма юць не ад клад на. Яшчэ £1 млрд ($ 1,22 млрд) бу-

дзе вы дзе ле ны ўла дам у рэ гі ё нах, у тым лі ку ў Шат лан дыі, 

Уэль се і Паў ноч най Ір лан дыі, на пад трым ку апе ра тыў най 

га тоў нас ці роз ных служ баў да ра бо ты ва ўмо вах вы ха ду 

кра і ны з еў ра пей скай су поль нас ці. Асноў ныя вы дат кі пра-

ду гле джа ны на за бес пя чэн не Злу ча на га Ка ра леў ства не аб-

ход ным аб' ёмам як па ста вак, так і за па саў ме ды ка мен таў, 

на што вы ра ша на вы лу чыць £434 млн ($ 528 млн). £344 млн 

($418 млн) пой дуць на за бес пя чэн не га тоў нас ці па гра ніч ных 

і мыт ных служ баў да но ва га аб' ёма па то ку лю дзей і та ва раў 

з за пла на ва ным па ве лі чэн нем коль кас ці па гра ніч ні каў на 

500 ча ла век. £138 млн ($ 168 млн) бу дзе вы дат ка ва на на 

вя дзен не кам па ніі па ін фар ма ван ні на сель ніц тва і біз не су 

аб не аб ход ных ме рах па пад рых тоў цы да «брэк сі ту», на 

прад стаў лен не боль ша га аб' ёму кон суль скіх па слуг бры тан-

цам, якія жы вуць за мя жой, і на пад трым ку асоб ных мяс цо-

вых тэ ры то рый, у тым лі ку ў Паў ноч най Ір лан дыі. £108 млн 

($131 млн) бу дзе вы дат ка ва на на рэа лі за цыю на цы я наль най 

пра гра мы пад рых тоў кі пры ват ных кам па ній і на пад трым ку 

бры тан скіх экс пар цё раў.

Больш за 160 ча ла век за гі ну ла, аба ра ня ю чы пры ро ду
Ле тась у све це бы лі за бі тыя 

164 аба рон цы пры ро ды. Та кія 

звест кі пры во дзіць ня ўра да вая 

ар га ні за цыя Global Wіtness. Гэ-

тая гру па спе цы я лі зу ец ца на 

кра і нах, якія экс пар ту юць пры-

род ныя рэ сур сы. Га вор ка ідзе ў пер шую чар гу ме на ві та 

пра кан флік ты за зям лю, якая па тра бу ец ца для зда бы чы 

рэ сур саў, на прык лад — у мес цах пра жы ван ня ка рэн ных на-

ро даў. Ста тыс тыч на са мая не бяс печ ная ў гэ тым да чы нен ні 

кра і на — Фі лі пі ны: 40 за гі ну лых. Так са ма ў пер шай трой цы 

Ка лум бія і Ін дыя. Пра ва аба рон цы за яў ля юць: у тым, што 

ад бы ва ец ца, ві на ва тыя не столь кі ўла ды кан крэт ных кра ін, 

якія не мо гуць або не жа да юць пад трым лі ваць за кон насць, 

коль кі гла баль ныя кар па ра цыі, у ін та рэ сах якіх ад бы ва ец ца 

за хоп зя мель. Ня гле дзя чы на тое, што фар маль на ў 2018-м 

коль касць за гі ну лых зні зі ла ся ў па раў на нні з па пя рэд нім 

го дам, пра ва аба рон цы пад крэс лі ва юць, што іх звест кі ня-

поў ныя: за ста ец ца мност ва не рас сле да ва ных вы пад каў, 

якія не ад люст роў ва юц ца ў ста тыс ты цы. У пер шую чар гу 

гэ та да ты чыц ца аф ры кан скіх дзяр жаў.

У Ра сіі аб на ві лі спіс не бяс печ ных па род са бак
Прэм' ер-мі ністр Дзміт рый 

Мядз ве дзеў пад пі саў ад па-

вед ны да ку мент, ска за на 

на сай це ўра да. У пе ра лік 

увай шлі 12 па род са бак і іх 

ме ты сы. У да вед цы да да-

ку мен та ад зна ча на, што ў 

пра цэ се іх се лек цыі не бы ло 

фо ку су на раз віц цё ла яль нас ці да ча ла ве ка, у вы ні ку ча го 

асаб лі вас ці іх па во дзін да кан ца не вы ву ча ны. Ад зна ча ец ца, 

што гэ тыя па ро ды са бак ва ло да юць ге не тыч на за кла дзе-

ны мі якас ця мі агрэ сіі і сі лы і мо гуць уяў ляць па тэн цый ную 

не бяс пе ку для жыц ця і зда роўя лю дзей. Ра ней на чаль нік 

Цэнт ра кі на ла гіч на га за бес пя чэн ня МУС Ра сіі пал коў нік па-

лі цыі Сяр гей Кач кін за явіў, што не бяс печ ных па род са бак 

не іс нуе, а агрэ сіў най жы вё ла ро біц ца ў вы ні ку вы ха ван ня 

і дрэ сі роў кі. У па чат ку са ка ві ка МУС прад ста ві ла пер шы 

ва ры янт спі са не бяс печ ных са бак, у якім бы ло 69 па род. 

Пе ра лік зазнаў кры ты ку кі но ла гаў. Паз ней яго ска ра ці лі да 

12 па род. Ад зна ча ла ся, што вы гул па тэн цый на не бяс печ ных 

са бак без на морд ні ка і лан цуж ка маг чы мы толь кі на ага ро-

джа ным участ ку. На ўва хо дзе на гэ тую тэ ры то рыю па він ны 

быць па пе рад жаль ныя зна кі. У вы пад ку на па ду жы вё лы 

на ча ла ве ка ўла даль нік па ня се па ка ран не па ар ты ку ле аб 

пры чы нен ні шко ды па не асця рож нас ці.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Гэ та не пы тан ні, дзе трэ ба з ну ля 

па чы наць і глы бо ка па глыб ляц ца ў сут-

насць. Яны даў но вя до мыя, так ці інакш 

аб мяр коў ва юц ца ў гра мад стве. Вель мі 

важ на па чуць аль тэр на тыў ныя па зі цыі 

для пры няц ця ўзва жа ных ра шэн няў», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як па ве да міў жур на ліс там прэм' ер-мі-

ністр Сяр гей Ру мас, пер шы блок пы тан-

няў за кра наў уза е ма ад но сі ны з Ра сі яй.

«Кі раў нік дзяр жа вы больш пад ра-

бяз на пра ін фар ма ваў чле наў ура да аб 

пе ра га во рах, якія ад бы лі ся ў Санкт-Пе-

цяр бур гу, і да ру чыў ура ду па ско рыць ра-

бо ту над уз гад нен нем з Ра сій скай Фе-

дэ ра цы яй па ла жэн няў аб ноў ле най пра-

гра мы дзе ян няў. Усе пер ша па чат ко выя 

тэр мі ны, якія бы лі ўста ноў ле ны, па він ны 

вы трым лі вац ца. Лі та раль на за раз урад 

па чы нае ад пра цоў ку са сва і мі ка ле га мі 

ўсіх па куль што ня ўзгод не ных пы тан няў 

па па глыб ле най ін тэ гра цыі», — ад зна чыў 

Сяр гей Ру мас.

Ён на га даў, што та кіх пы тан няў за-

ста ло ся не каль кі і пас ля ўзгад нен ня пра-

гра мы дзе ян няў па він ны быць рас пра ца-

ва ныя да рож ныя кар ты па сек та рах. Іх 

прад ста вяць кі раў ні кам дзяр жаў сё ле та 

ў ліс та па дзе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу хаў дак-

ла ды чле наў ура да па рэа лі за цыі трох 

буй ных ін вес ты цый ных пра ек таў.

Урад па цвер дзіў свае аба вя за цель-

ствы па ўвод зе ў экс плу а та цыю Свет ла-

гор ска га цэ лю лоз на-кар дон на га кам бі на-

та ў дру гім паў год дзі 2019-га. Па сло вах 

кі раў ні ка Ка бі не та мі ніст раў, ця пер прад-

пры ем ства пра цуе ў рэ жы ме во пыт най 

экс плу а та цыі з за груз кай ка ля 70 %, мае 

не бла гую ца на вую кан' юнк ту ру, боль-

шасць пра дук цыі ад праў ляе на экс парт. 

Да кан ца го да прад пры ем ства па він на 

вый сці на пра ект ную ма гут насць.

На на ра дзе раз гле дзе лі і ход ре а лі за-

цыі ін вест пра ек таў у сфе ры дрэ ва ап ра-

цоў кі ў Доб ру шы і Шкло ве.

«Гэ тыя пра ек ты кі раў нік дзяр жа вы 

па пра сіў да пра ца ваць у най блі жэй шы 

час. Ука зы, якія пра ду гледж ва юць іх рэа-

лі за цыю, па він ны быць уне се ны ў Ад мі-

ніст ра цыю ця гам жніў ня», — паведаміў 

прэм' ер-мі ністр.

У Па ла цы Не за леж нас ці аб мяр коў ва-

ла ся і пы тан не па шы рэн ня тэ ры то рый 

для бяз ві за ва га на вед ван ня за меж ны мі 

гра ма дзя на мі Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт пад-

пі саў Указ аб па шы рэн ні та кіх тэ ры то-

рый у Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цях: 

гэ тыя ме ры бу дуць спры яць раз віц цю 

ту рыз му.

На на ра дзе кіраўніка дзяржавы пра-

ін фар ма ва лі пра ста ноў чую ро лю, якую 

ады гра лі па пя рэд нія ра шэн ні па бяз ві зе. 

Пас ля пад пі сан ня но ва га ўка за так са ма 

ча ка ец ца па ве лі чэн не коль кас ці ту рыс-

таў. Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да ру чыў Мі ніс тэр ству за меж ных спраў 

ак ты ві за ваць ра бо ту па ра шэн ні ві за вых 

пы тан няў з Еў ра са ю зам і Ра сі яй — пра-

па но вы бу дуць уне се ныя ў най блі жэй шы 

час.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір 

Двор нік да ла жыў Прэ зі дэн ту аб хо дзе 

ўбо рач най кам па ніі. Па ста не на 2 жніў ня 

ў кра і не ўбра на 55 % пло шчаў.

«Уво гу ле, вы ні кі на шмат леп шыя за 

ле таш нія, але кі раў нік дзяр жа вы звяр-

нуў ува гу на тое, што не ва ўсіх ра ё нах 

ад ноль ка ва доб рая сі ту а цыя. На жаль, 

на двор'е ўно сіць ка рэк ты вы, ёсць і ча-

ла ве чы фак тар: не заў сё ды ар га ні за ва на 

ра бо та на шых гас па да рак. Та му кі раў нік 

дзяр жа вы даў ад па вед нае да ру чэн не. 

Акра мя та го, ён за слу хаў дак лад пра ўсе 

праб лем ныя пы тан ні ўбо рач най. Урад 

пра ін фар ма ваў пра сі ту а цыю з па лі вам, 

Прэ зі дэнт пад тры маў гэ тыя пра па но вы. 

Усе не аб ход ныя ме ры, каб убор ка прай-

шла зла джа на, не ад клад на бу дуць пры-

ня тыя», — па ве да міў прэм' ер-мі ністр.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

БЯЗ ВІЗ, ЖНІ ВО 
І ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду з кі раў ніц твам Са ве та Мі ніст раў па пы тан нях,  
якія за кра на юць роз ныя сфе ры жыц ця кра і ны

ПА ЗІ ЦЫІ ПА ЎМО ВАХ 
АД МЕ НЫ РОЎ МІН ГУ 

МАК СІ МАЛЬ НА 
ЗБЛІ ЖА НЫ

Бе ла русь і Ра сія мак сі маль на зблі зі лі па зі цыі 

па ўмо вах ад ме ны роў мін гу, за ста ло ся аб мер-

ка ваць спрэч ныя пы тан ні апе ра та рам дзвюх 

кра ін, па ве да міў мі ністр су вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Бе ла ру сі Кан стан цін Шуль ган, пе рад ае 

ка рэс пан дэнт Бел ТА.

Па вод ле слоў Кан стан ці на Шуль га на, ба кі знай-

шлі кан сэн сус, які ўклю чыў пра па но вы бе ла рус ка га 

і ра сій ска га ба коў. Ця пер ідзе афарм лен не да сяг ну-

тых да моў ле нас цей. «Бе ла русь і Ра сія мак сі маль на 

зблі зі лі па зі цыі. Ім трэ ба прый сці да праз рыс та га і 

зра зу ме ла га фар мі ра ван ня ца ны за зва нок, зна хо-

дзя чы ся ў ін шай кра і не, каб кошт роў мін гу прак тыч-

на на блі зіць да ўнут ра ных та ры фаў Бе ла ру сі і Ра сіі. 

Сён ня раз ліч ва ем кан крэ ты за ваць па зі цыі пра ек та 

да рож най кар ты, не ка то рыя мо ман ты яшчэ па тра-

бу юць да пра цоў кі», — ад зна чыў мі ністр.

Ча ка ец ца, што ў да рож най кар це бу дзе па стаў ле-

на за да ча апе ра та рам да мо віц ца аб ап то вых і роз-

ніч ных та ры фах пры ўмо ве, што зні жа ец ца і стаў ка 

ін тэр кан эк ту (сіс тэ ма ўза е ма раз лі каў па між апе ра-

та ра мі со та вай су вя зі) да мі ні маль на га зна чэн ня, 

які адоб ра ны ба ка мі. Стаў кі ін тэр кан эк ту пла ну ец ца 

сфар мі ра ваць на ўзроў ні 1,5 цэн та (ця пер яна ў Бе-

ла ру сі 30 цэн таў).

Мі ністр су вя зі і ін фар ма ты за цыі Бе ла ру сі да даў, 

што для вы ра шэн ня пы тан ня аб ад ме не роў мін гу 

цал кам маг чы ма спат рэ біц ца зблі жаць за ка на даў-

чыя ба зы дзвюх кра ін. Сён ня ў По лац ку пра хо дзяць 

пе ра га во ры Бе ла ру сі і Ра сіі па ад ме не роў мін гу. Ра-

сію на пе ра га во рах прад стаў ляе на мес нік мі ніст ра 

ліч ба ва га раз віц ця, су вя зі і ма са вых ка му ні ка цый 

Алег Іва ноў. У аб мер ка ван ні пы тан ня так са ма пры-

ма юць удзел прад стаў ні кі ін шых мі ніс тэр стваў і служ-

баў дзвюх кра ін, апе ра та раў су вя зі Бе ла ру сі і Ра сіі.

Ра бо та па ад ме не роў мін гу на тэ ры то рыі Са юз най 

дзяр жа вы пра во дзіц ца ў ад па вед нас ці з рэ за лю цы яй 

Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та СД ад 30 чэр ве ня 

2017 го да. Ана ла гіч ная ра бо та вя дзец ца і ў Ар ме ніі, 

Азер бай джа не, Гру зіі, Мал до ве, Укра і не.

У раз віц цё да моў ле нас цей, да сяг ну тых у час афі цый на-

га ві зі ту Прэ зі дэн та Уз бе кі ста на ў Бе ла русь, учо ра ад бы-

ла ся тэ ле фон ная раз мо ва кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з уз бек скім лі да рам Шаў ка там Мір-

зі ё е вым, па ве да мі ла прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.

«Прэ зі дэн ты яшчэ раз пад вя лі вы ні кі пра ве дзе ных 

на пя рэ дад ні пе ра га во раў, аб мер ка ва лі клю ча выя на прам кі 

бе ла рус ка-ўзбек ска га су пра цоў ніц тва, а так са ма пы тан ні 

рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў у роз ных га лі нах эка но мі-

кі», — рас ка за лі ў прэс-служ бе. Шаў кат Мір зі ё еў па цвер-

дзіў сваё за пра шэн не Аляк санд ру Лу ка шэн ку на ве даць з 

афі цый ным ві зі там Уз бе кі стан у лю бы зруч ны час.

На чар го вую на ра ду па фі нан са вых, ін вес ты цый ных, знеш не эка на міч ных 

ра шэн нях Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў у тым лі ку і най вы шэй шых 

служ бо вых асоб, кі раў ніц тва сі ла вых струк тур, ін та рэ сы чы іх 

ве дам стваў за кра на юць раз гля да ныя пы тан ні. Ад су раз моў цаў Прэ зі дэнт 

за па тра ба ваў не вуз ка ве да мас ных дак ла даў, а аб грун та ван няў тых ці 

ін шых па ла жэн няў і кан крэт ных пра па ноў.

АБ МЕР КА ВА НЫ КЛЮ ЧА ВЫЯ НА ПРАМ КІ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

У 103-й гвардзейскай асобнай паветрана-

дэсантнай брыгадзе 2 жніўня прайшлі 

ўрачыстасці, прысвечаныя Дню дэсантнікаў і сіл 

спецыяльных аперацый.

ЗА МІРНАЕ НЕБА
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