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НАДЗЁННАЕ

3 жніўня 2019 г.

АБМЕРКАВАНЫ КЛЮЧАВЫЯ НАПРАМКІ
СУПРАЦОЎНІЦТВА
У развіццё дамоўленасцей, дасягнутых у час афіцыйнага візіту Прэзідэнта Узбекістана ў Беларусь, учора адбылася тэлефонная размова кіраўніка беларускай дзяржавы
Аляксандра Лукашэнкі з узбекскім лідарам Шаўкатам Мірзіёевым, паведаміла прэс-служба беларускага лідара.
«Прэзідэнты яшчэ раз падвялі вынікі праведзеных

ПАЗІЦЫІ ПА ЎМОВАХ
АДМЕНЫ РОЎМІНГУ
МАКСІМАЛЬНА
ЗБЛІЖАНЫ

напярэдадні перагавораў, абмеркавалі ключавыя напрамкі
беларуска-ўзбекскага супрацоўніцтва, а таксама пытанні
рэалізацыі сумесных праектаў у розных галінах эканомікі», — расказалі ў прэс-службе. Шаўкат Мірзіёеў пацвердзіў сваё запрашэнне Аляксандру Лукашэнку наведаць з
афіцыйным візітам Узбекістан у любы зручны час.

Беларусь і Расія максімальна зблізілі пазіцыі
па ўмовах адмены роўмінгу, засталося абмеркаваць спрэчныя пытанні аператарам дзвюх
краін, паведаміў міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Канстанцін Шульган, перадае
карэспандэнт БелТА.

БЯЗВІЗ, ЖНІВО
І ПАГЛЫБЛЕННЕ ІНТЭГРАЦЫІ

Паводле слоў Канстанціна Шульгана, бакі знайшлі кансэнсус, які ўключыў прапановы беларускага
і расійскага бакоў. Цяпер ідзе афармленне дасягнутых дамоўленасцей. «Беларусь і Расія максімальна
зблізілі пазіцыі. Ім трэба прыйсці да празрыстага і
зразумелага фарміравання цаны за званок, знаходзячыся ў іншай краіне, каб кошт роўмінгу практычна наблізіць да ўнутраных тарыфаў Беларусі і Расіі.
Сёння разлічваем канкрэтызаваць пазіцыі праекта
дарожнай карты, некаторыя моманты яшчэ патрабуюць дапрацоўкі», — адзначыў міністр.
Чакаецца, што ў дарожнай карце будзе пастаўлена задача аператарам дамовіцца аб аптовых і рознічных тарыфах пры ўмове, што зніжаецца і стаўка
інтэрканэкту (сістэма ўзаемаразлікаў паміж аператарамі сотавай сувязі) да мінімальнага значэння,
які адобраны бакамі. Стаўкі інтэрканэкту плануецца
сфарміраваць на ўзроўні 1,5 цэнта (цяпер яна ў Беларусі 30 цэнтаў).
Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі дадаў,
што для вырашэння пытання аб адмене роўмінгу
цалкам магчыма спатрэбіцца збліжаць заканадаўчыя базы дзвюх краін. Сёння ў Полацку праходзяць
перагаворы Беларусі і Расіі па адмене роўмінгу. Расію на перагаворах прадстаўляе намеснік міністра
лічбавага развіцця, сувязі і масавых камунікацый
Алег Іваноў. У абмеркаванні пытання таксама прымаюць удзел прадстаўнікі іншых міністэрстваў і службаў дзвюх краін, аператараў сувязі Беларусі і Расіі.
Работа па адмене роўмінгу на тэрыторыі Саюзнай
дзяржавы праводзіцца ў адпаведнасці з рэзалюцыяй
Вышэйшага дзяржаўнага савета СД ад 30 чэрвеня
2017 года. Аналагічная работа вядзецца і ў Арменіі,
Азербайджане, Грузіі, Малдове, Украіне.

Прэзідэнт правёў нараду з кіраўніцтвам Савета Міністраў па пытаннях,
якія закранаюць розныя сферы жыцця краіны
На чарговую нараду па фінансавых, інвестыцыйных, знешнеэканамічных
рашэннях Аляксандр Лукашэнка запрасіў у тым ліку і найвышэйшых
службовых асоб, кіраўніцтва сілавых структур, інтарэсы чыіх
ведамстваў закранаюць разгляданыя пытанні. Ад суразмоўцаў Прэзідэнт
запатрабаваў не вузкаведамасных дакладаў, а абгрунтаванняў тых ці
іншых палажэнняў і канкрэтных прапаноў.
«Гэта не пытанні, дзе трэба з нуля
Аляксандр Лукашэнка заслухаў дакпачынаць і глыбока паглыбляцца ў сут- лады членаў урада па рэалізацыі трох
насць. Яны даўно вядомыя, так ці інакш буйных інвестыцыйных праектаў.
абмяркоўваюцца ў грамадстве. Вельмі
Урад пацвердзіў свае абавязацельважна пачуць альтэрнатыўныя пазіцыі ствы па ўводзе ў эксплуатацыю Светладля прыняцця ўзважаных рашэнняў», — горскага цэлюлозна-кардоннага камбінападкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
та ў другім паўгоддзі 2019-га. Па словах
Як паведаміў журналістам прэм'ер-мі- кіраўніка Кабінета міністраў, цяпер прадністр Сяргей Румас, першы блок пытан- прыемства працуе ў рэжыме вопытнай
няў закранаў узаемаадносіны з Расіяй.
эксплуатацыі з загрузкай каля 70 %, мае
«Кіраўнік дзяржавы больш падранеблагую цанавую кан'юнктуру, больбязна праінфармаваў членаў урада аб
шасць прадукцыі адпраўляе на экспарт.
перагаворах, якія адбыліся ў Санкт-Пецярбургу, і даручыў ураду паскорыць ра- Да канца года прадпрыемства павінна
боту над узгадненнем з Расійскай Фе- выйсці на праектную магутнасць.
На нарадзе разгледзелі і ход реалізадэрацыяй палажэнняў абноўленай праграмы дзеянняў. Усе першапачатковыя цыі інвестпраектаў у сферы дрэваапратэрміны, якія былі ўстаноўлены, павінны цоўкі ў Добрушы і Шклове.
«Гэтыя праек ты кіраўнік дзяржавы
вытрымлівацца. Літаральна зараз урад
пачынае адпрацоўку са сваімі калегамі папрасіў дапрацаваць у найбліжэйшы
ўсіх пакуль што няўзгодненых пытанняў час. Указы, якія прадугледжваюць іх рэапа паглыбленай інтэграцыі», — адзначыў лізацыю, павінны быць унесены ў Адміністрацыю цягам жніўня», — паведаміў
Сяргей Румас.
Ён нагадаў, што такіх пытанняў за- прэм'ер-міністр.
сталося некалькі і пасля ўзгаднення праУ Палацы Незалежнасці абмяркоўваграмы дзеянняў павінны быць распраца- лася і пытанне пашырэння тэрыторый
ваныя дарожныя карты па сектарах. Іх для бязвізавага наведвання замежнымі
прадставяць кіраўнікам дзяржаў сёлета грамадзянамі Беларусі. Прэзідэнт падў лістападзе.
пісаў Указ аб пашырэнні такіх тэрыто-

рый у Гродзенскай і Брэсцкай абласцях:
гэтыя меры будуць спрыяць развіццю
турызму.
На нарадзе кіраўніка дзяржавы праінфармавалі пра станоўчую ролю, якую
адыгралі папярэднія рашэнні па бязвізе.
Пасля падпісання новага ўказа таксама
чакаецца павелічэнне колькасці турыстаў. Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка
даручыў Міністэрству замежных спраў
актывізаваць работу па рашэнні візавых
пытанняў з Еўрасаюзам і Расіяй — прапановы будуць унесеныя ў найбліжэйшы
час.
Намеснік прэм'ер-міністра Уладзімір
Дворнік далажыў Прэзідэнту аб ходзе
ўборачнай кампаніі. Па стане на 2 жніўня
ў краіне ўбрана 55 % плошчаў.
«Увогуле, вынікі нашмат лепшыя за
леташнія, але кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што не ва ўсіх раёнах
аднолькава добрая сітуацыя. На жаль,
надвор'е ўносіць карэктывы, ёсць і чалавечы фактар: не заўсёды арганізавана
работа нашых гаспадарак. Таму кіраўнік
дзяржавы даў адпаведнае даручэнне.
Акрамя таго, ён заслухаў даклад пра ўсе
праблемныя пытанні ўборачнай. Урад
праінфармаваў пра сітуацыю з палівам,
Прэзідэнт падтрымаў гэтыя прапановы.
Усе неабходныя меры, каб уборка прайшла зладжана, неадкладна будуць прынятыя», — паведаміў прэм'ер-міністр.
Варвара МАРОЗАВА.

Абаронцы

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Урад Вя лі ка бры та ніі
паведаміў аб выдзяленні дадатковых £2,1 млрд
($2,6 млрд) на падрыхтоўку Злучанага Каралеўства
да выхаду з Еўрапейскага саюза ў апошні дзень
кастрычніка. Пра гэта паведамляецца ў заяве брытанскага міністэрства фінансаў.
£1,1 млрд ($ 1,34 млрд) жыццёва важныя галіны эканомікі
атрымаюць неадкладна. Яшчэ £1 млрд ($ 1,22 млрд) будзе выдзелены ўладам у рэгіёнах, у тым ліку ў Шатландыі,
Уэльсе і Паўночнай Ірландыі, на падтрымку аператыўнай
гатоўнасці розных службаў да работы ва ўмовах выхаду
краіны з еўрапейскай супольнасці. Асноўныя выдаткі прадугледжаны на забеспячэнне Злучанага Каралеўства неабходным аб'ёмам як паставак, так і запасаў медыкаментаў,
на што вырашана вылучыць £434 млн ($ 528 млн). £344 млн
($418 млн) пойдуць на забеспячэнне гатоўнасці пагранічных
і мытных службаў да новага аб'ёма патоку людзей і тавараў
з запланаваным павелічэннем колькасці пагранічнікаў на
500 чалавек. £138 млн ($ 168 млн) будзе выдаткавана на
вядзенне кампаніі па інфармаванні насельніцтва і бізнесу
аб неабходных мерах па падрыхтоўцы да «брэксіту», на
прадстаўленне большага аб'ёму консульскіх паслуг брытанцам, якія жывуць за мяжой, і на падтрымку асобных мясцовых тэрыторый, у тым ліку ў Паўночнай Ірландыі. £108 млн
($131 млн) будзе выдаткавана на рэалізацыю нацыянальнай
праграмы падрыхтоўкі прыватных кампаній і на падтрымку
брытанскіх экспарцёраў.

Больш за 160 чалавек загінула, абараняючы прыроду
Летась у свеце былі забітыя
164 абаронцы прыроды. Такія
звесткі прыводзіць няўрадавая
арганізацыя Global Wіtness. Гэтая група спецыялізуецца на
краінах, якія экспартуюць прыродныя рэсурсы. Гаворка ідзе ў першую чаргу менавіта

пра канфлікты за зямлю, якая патрабуецца для здабычы
рэсурсаў, напрыклад — у месцах пражывання карэнных народаў. Статыстычна самая небяспечная ў гэтым дачыненні
краіна — Філіпіны: 40 загінулых. Таксама ў першай тройцы
Калумбія і Індыя. Праваабаронцы заяўляюць: у тым, што
адбываецца, вінаватыя не столькі ўлады канкрэтных краін,
якія не могуць або не жадаюць падтрымліваць законнасць,
колькі глабальныя карпарацыі, у інтарэсах якіх адбываецца
захоп зямель. Нягледзячы на тое, што фармальна ў 2018-м
колькасць загінулых знізілася ў параўнанні з папярэднім
годам, праваабаронцы падкрэсліваюць, што іх звесткі няпоўныя: застаецца мноства нерасследаваных выпадкаў,
якія не адлюстроўваюцца ў статыстыцы. У першую чаргу
гэта датычыцца афрыканскіх дзяржаў.

ЗА МІРНАЕ НЕБА

У Расіі абнавілі спіс небяспечных парод сабак
Прэм'ер-міністр Дзмітрый
Мядзведзеў падпісаў адпаведны дакумент, сказана
на сайце ўрада. У пералік
увайшлі 12 парод сабак і іх
метысы. У даведцы да дакумента адзначана, што ў
працэсе іх селекцыі не было
фокусу на развіццё лаяльнасці да чалавека, у выніку чаго
асаблівасці іх паводзін да канца не вывучаны. Адзначаецца,
што гэтыя пароды сабак валодаюць генетычна закладзенымі якасцямі агрэсіі і сілы і могуць уяўляць патэнцыйную
небяспеку для жыцця і здароўя людзей. Раней начальнік
Цэнтра кіналагічнага забеспячэння МУС Расіі палкоўнік паліцыі Сяргей Качкін заявіў, што небяспечных парод сабак
не існуе, а агрэсіўнай жывёла робіцца ў выніку выхавання
і дрэсіроўкі. У пачатку сакавіка МУС прадставіла першы
варыянт спіса небяспечных сабак, у якім было 69 парод.
Пералік зазнаў крытыку кінолагаў. Пазней яго скарацілі да
12 парод. Адзначалася, што выгул патэнцыйна небяспечных
сабак без намордніка і ланцужка магчымы толькі на агароджаным участку. На ўваходзе на гэтую тэрыторыю павінны
быць папераджальныя знакі. У выпадку нападу жывёлы
на чалавека ўладальнік панясе пакаранне па артыкуле аб
прычыненні шкоды па неасцярожнасці.

У 103-й гвардзейскай асобнай паветранадэсантнай брыгадзе 2 жніўня прайшлі
ўрачыстасці, прысвечаныя Дню дэсантнікаў і сіл
спецыяльных аперацый.

Фота БелТА.

Брытанскія ўлады вылучылі дадатковыя
$2,6 млрд на падрыхтоўку краіны да «брэксіту»

