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Ге не раль ны сак ра тар ААН 
за явіў аб ад наў лен ні эс ка ла цыі ў све це

«Ад Лі віі, Еме на і да 

Сі рыі, і да лей — эс ка ла-

цыя вяр та ец ца. Зброя 

па сту пае. На ступ лен не 

рас це», — ска заў Ан то-

ніу Гу тэ рыш на прэс-кан-

фе рэн цыі. Ён ад зна чыў, 

што, «ня гле дзя чы на тое, 

што ўсе сі ту а цыі ад роз ні ва юц ца, ёсць ад чу ван не па ве-

лі чэн ня не ста біль нас ці і на пру жа нас ці». Та кія аб ста ві ны 

ро бяць свет усё больш не прад ка заль ным і не кант ра ля-

ва ным, пры гэ тым ры зы ка кры тыч най па мыл кі рас це. 

«Між тым рэ за лю цыі Са ве та Бяс пе кі па ру ша юц ца яшчэ 

да та го, як вы сах не чар ні ла», — за ўва жыў ген сек ААН.

ЗША мяр ку юць пер шы мі ўста ля ваць 
свой сцяг на Мар се

Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп за клі каў 

Кан грэс цал кам пра-

фі нан са ваць аме ры-

кан скую кас міч ную 

пра гра му Аrtеmіs, каб 

Злу ча ныя Шта ты ста лі 

пер шай кра і най, якая 

вы са дзіць жан чы ну-

аст ра наў та на па верх ню Ме ся ца, а так са ма ўста люе 

свой сцяг на Мар се. Пра гэ та аме ры кан скі лі дар за явіў, 

вы сту па ю чы пе рад се на там і па ла тай прад стаў ні коў са 

што га до вым па слан нем «Аб ста но ві шчы кра і ны». NАSА 

ра ней аб вяс ці ла пра тое, што но вая аме ры кан ская пра-

гра ма асва ен ня Ме ся ца атры ма ла наз ву Аrtеmіs. Яна 

бу дзе скла дац ца з трох эта паў. Пер шы этап (Аrtеmіs 1), 

які пра ду гледж вае не пі ла та ва ны па лёт уста ноў ле на га 

на ра ке ту SLS (Sрасе Lаunсh Sуstеm) ка раб ля Оrіоn ва-

кол Ме ся ца і яго вяр тан не на Зям лю, за пла на ва ны на 

дру гую па ло ву 2020-га. Дру гі этап (Аrtеmіs 2) — аб лёт 

на ту раль на га спа да рож ні ка Зям лі з экі па жам на бор це — 

на ме ча ны на 2022 год. На трэ цім эта пе мі сіі (Аrtеmіs 3) 

NАSА раз ліч вае ажыц ця віць вы сад ку аст ра наў таў на 

Ме сяц у 2024-м і ад пра віць іх да Мар са ары ен ці ро вач на 

ў ся рэ дзі не 2030-х га доў.

У сту дзе ні 244 ты ся чы іс пан цаў 
па зба ві лі ся ра бо ты

Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль на га за бес пя-

чэн ня звяз вае не га тыў-

ную ды на мі ку з за вяр-

шэн нем ка ляд ных ва ка-

цый і, та кім чы нам, са 

скан чэн нем мно гіх ча со-

вых кант рак таў у сфе ры 

ту рыз му і ганд лю. Хоць 

па доб ныя сту дзень скія «пра ва лы» рын ку пра цы — звы-

чай ная для Іс па ніі рэч ця гам апош ніх 25 га доў, ця пе-

раш нія па каз чы кі най гор шыя з 2014-га. У па раў на нні са 

снеж нем коль касць бес пра цоў ных, афі цый на за рэ гіст ра-

ва ных у на цы я наль ных цэнт рах за ня тас ці, па вя лі чы ла ся 

на 2,8 пра цэн та і ў цэ лым скла ла 3,25 міль ё на ча ла век. 

Па гэ тым тры вож ным па каз чы ку Іс па нія зай мае ў Еў ра-

са ю зе дру гое мес ца пас ля Грэ цыі.

На пры ёме гра ма дзян 

стар шы ня Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ раз гле дзеў два 

пы тан ні. Кож ны зва рот быў 

прад стаў ле ны іні цы я тыў ны мі 

гру па мі. Ад ну з іх не па ко іў 

лёс ся дзі баў на ўзбя рэж жы 

Нё ма на, дру гая гру па 

прад стаў ля ла ін та рэ сы 

асу джа ных, якія вяр та юц ца 

з мес цаў па збаў лен ня во лі.

Жы ха роў ву лі цы Ра бо чая, якая 

зна хо дзіц ца ў аб лас ным цэнт ры на 

пра вым бе ра зе Нё ма на, не за да-

валь няе ра шэн не гар вы кан ка ма аб 

вы ман ні зя мель ных участ каў і зно се 

жы лых да моў. За яў ні кі рас ка за лі, што 

іх да мы зна хо дзяц ца ў доб рым ста не, 

гас па да ры зай ма юц ца доб ра ўпа рад-

ка ван нем, да па бу доў пад ве дзе ны ўсе 

па трэб ныя ка му ні ка цыі, у тым лі ку газ. 

Не каль кі гадоў та му знач ная тэ ры то-

рыя ву лі цы пры ве дзе на ў па ра дак мяс-

цо вым прад пры ем ствам «Зе лян буд», 

вы са джа ны дрэ вы. Ле тась ад бы ла ся 

за ме на элект ра аб ста ля ван ня.

І ўсё ж праб ле ма тут іс нуе. Ву лі ца, 

якая скла да ец ца з не каль кіх да моў, 

зна хо дзіц ца на да во лі не бяс печ ным 

зя мель ным участ ку, па якім пра ця-

кае га рад ская ра чул ка Га рад ні чан ка. 

Пры ліў нях ад бы ва ец ца пад тап лен не 

да моў і ўчаст каў. Лі та раль на ня даў на 

та кім чы нам жы ха ры бы лі па збаў ле ны 

бе тон на га мос ці ка, які быў пра кла дзе-

ны для пе ра хо ду ў цэнтр го ра да. Гэ та 

вы клі ка ла прэ тэн зіі з бо ку жы ха роў. 

Маў ляў, трэ ба гэ ты мос цік уз на віць.

Згод на з ге не раль ным пла нам го-

ра да, пры бя рэж ная тэ ры то рыя, якая 

зна хо дзіц ца ў гіс та рыч най част цы го-

ра да, бу дзе не прос та доб ра ўпа рад-

коў вац ца, а кар ды наль на мя няц ца. 

Рэч ку Га рад ні чан ку на огул част ко ва 

«вы пра мяць», каб не ства раць за то-

ры. Ад па вед ная да ку мен та цыя за ка-

за на ў пра ект ным ін сты ту це.

— Праб ле май мы зай ма ем ся, гэ-

та гіс та рыч ны цэнтр го ра да, сю ды ў 

пер шую чар гу на вед ва юц ца ту рыс ты, 

і тэ ры то рыю трэ ба доб ра ўпа рад ка-

ваць, — па тлу ма чыў Ула дзі мір Краў-

цоў. — Част ка жы ха роў, да мы якіх 

ста я лі ў са май ні зі не, ад се ле на. Але 

гэ та не азна чае, што заўт ра прый дзе 

буль до зер і пач не зно сіць усё за пар. 

Гэ та доў га тэр мі но вы пра цэс. Мы па-

ста ра ем ся ўліч ваць па жа дан ні тых, 

хто там пра жы вае. Але ўла ды па він-

ны ду маць і аб не бяс пе цы га ра джан. 

А пра жы ван не на схі лах ка ля ра чул кі 

і ў ме жах Нё ма на звя за на з ры зы кай 

раз гу ла сты хіі.

Пры рас пра цоў цы пра ек та да мы, 

якія ста яць на больш вы со кіх пля-

цоў ках уз бя рэж жа, па ста ра юц ца не 

зно сіць. Са мі жы ха ры га то вы ўклю-

чыц ца ў пра цэс доб ра ўпа рад ка ван ня 

тэ ры то рыі і фі нан са ваць тыя ме ры пе-

ра сця ро гі, якія бу дуць па трэб ны для 

ўма ца ван ня схі лаў. Так са ма жы ха ры 

не ма юць пра ва ні ко га рэ гіст ра ваць 

у сва іх да мах. Пе рад за цвер джан нем 

пра ек та прой дуць гра мад скія аб мер-

ка ван ні.

З пы тан нем пра ца ўлад ка ван ня асу-

джа ных, якія вяр та юц ца з мес цаў па-

збаў лен ня во лі, звяр ну лі ся да кі раў ні-

ка рэ гі ё на ма ці не ка то рых асу джа ных. 

Па сло вах за яў ніц, пас ля вы зва лен ня 

па ам ніс тыі не ўсё доб ра з ра бо тай. 

Жан чы ны па ці ка ві лі ся, ці іс ну юць у 

рэ гі ё не кво ты на пра ца ўлад ка ван не і 

рэ абі лі та цыю та кіх лю дзей.

Як бы ло па тлу ма ча на, та кія кво ты 

іс ну юць у кож ным рэ гі ё не. На прык-

лад, у Гро дзен скай воб лас ці за бра-

ні ра ва на 1200 пра цоў ных мес цаў, і 

гэ та ліч ба так са ма мо жа мя няц ца. 

Пры вы зва лен ні асу джа ны па ві нен 

звяр нуц ца ў служ бу за ня тас ці па мес-

цы жы хар ства. Між тым не кож на га 

за да валь ня юць пра па но вы, якія вы-

зна ча ны па кво тах. Але мно гія, хто 

вяр та ец ца з мес цаў па збаў лен ня во лі, 

страч вае свае бы лыя на вы кі і мо жа 

прэ тэн да ваць у асноў ным на ніз ка-

ква лі фі ка ва ную пра цу. Каб атры маць 

спе цы яль насць, пры цэнт рах за ня тас-

ці ар га ні за ва ны бяс плат ныя кур сы 

пе ра пад рых тоў кі. На прык лад, у Гро-

дзен скай воб лас ці та кія кур сы ахоп лі-

ва юць больш за 100 спе цы яль нас цяў, 

якія за па тра ба ва ны на рын ку пра цы. 

Тым, хто не мае баць коў, пас ля вы-

ха ду на во лю аказ ва ец ца ма тэ ры яль-

ная да па мо га. Так, з 29 асу джа ных, 

якія вый шлі па ам ніс тыі ўжо сё ле та, 

11 ча ла век пра ца ўлад ка ва на.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

БЯС ПЕЧ НАЕ ПРА ЖЫ ВАН НЕ 
І ПРА ЦА ЎЛАД КА ВАН НЕ

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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У Па ла це прад стаў ні коў учо ра ад бы ла ся су стрэ ча кі-

раў ні ка ра бо чай гру пы На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

па су пра цоў ніц тве з пар ла мен там Гер ма ніі Ва ле рыя 

ВА РА НЕЦ КА ГА з пар ла менц кай дэ ле га цы яй ФРГ.

Пар ла менц кае ўза е ма дзе ян не ства рае на дзей ную асно-

ву для раз віц ця па лі тыч ных ад но сін, і за да ча для дэ пу та таў 

у гэ тым пла не — зра біць іх сіс тэм ны мі.

Вы ка за лі ін та рэс бе ла рус кія пар ла мен та рыі да раз віц ця 

су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў (сфе ры, дзе, на жаль, ня ма знач-

на га пра грэ су), уза е ма дзе ян ня ў ін фар ма цый най па лі ты цы, 

за ха ван ні агуль най гіс та рыч най па мя ці.

Член Ка мі тэ та Бун дэс та га ФРГ па эка на міч ных 

пы тан нях і энер ге ты цы, кі раў нік гер ман ска-бе ла рус-

кай пар ла менц кай гру пы друж бы Бун дэс та га Марк 

ХАЎ ПТМАН звяр нуў ува гу на эка на міч нае раз віц цё, ад зна-

чыў шы маг чы масць па шы рэн ня аб' ёмаў та ва ра аба ро ту.

Вы ка заў ся ён за на рошч ван не куль тур на га аб ме ну: 

«У Гер ма ніі ма ла хто ве дае пра Бе ла русь і раз бі ра ец ца ў 

бе ла рус кай куль ту ры. Нам да вя дзец ца ўліч ваць куль тур ныя 

ас пек ты ў на шым су пра цоў ніц тве, вы ка рыс тоў ваць іх для 

раз віц ця ін тэ гра цыі і друж бы».

Марк Хаў птман на зваў нем цаў чэм пі ё на мі све ту па па-

да рож жах. Ён кан ста та ваў: «Пры гэ тым яны яшчэ не па-

ча лі пры яз джаць у ва шу кра і ну. Уя ві це, які эфект мож на 

атры маць!»

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Да эка но мі кі ве даў — 
з чэм пі ё на мі све ту 
па па да рож жах

Пер шае па ся джэн не стра тэ гіч най 
кан суль та тыў най гру пы Бе ла русь — Гер ма нія 
ад бу дзец ца на на ступ ным тыд ні ў Бер лі не
У фар ма це кан суль та тыў най гру пы бу дуць аб мяр коў-

вац ца пы тан ні раз віц ця двух ба ко вых ад но сін. Ся род 

клю ча вых су мес ных пра ек таў — эка но мі ка ве даў, вы-

со кія тэх на ло гіі, энер ге ты ка, эка ло гія. Стра тэ гіч ная 

гру па вы пра цуе кан крэт ныя пра па но вы для ўра даў, 

якія ўвой дуць у да рож ную кар ту раз віц ця су пра цоў-

ніц тва. Пла ну ец ца, што гэ ту за да чу яна вы ка нае на 

пра ця гу 2020—2021 га доў. Шмат лі кія су мес ныя пра-

ек ты да 2021 го да ўжо бу дуць рэа лі за ва ныя.

ТАР ФЯ НІ КІ 
ПАД НА ГЛЯ ДАМ

У вы ні ку буй на маш таб ных ме лі я ра цый ных ра бот, 

пра ве дзе ных у мі ну лым ста год дзі, на ша сель ская 

гас па дар ка атры ма ла 900 ты сяч гек та раў зя мель на 

тар фя ных гле бах. У ад роз нен не ад дзяр но ва-пад зо-

ліс тых глеб, якія пе ра ва жа юць па кра і не, тар фя ні кі 

ма юць вы шэй шае ўтры ман не ар га ніч на га рэ чы ва 

і мо гуць да ваць леп шыя ўра джаі. Але гэ тыя зем лі 

па тра бу юць асаб лі вай ува гі, бо ад бы ва ец ца зда бы-

ча тор фу, да та го ж у знач най сту пе ні та кія гле бы 

схіль ныя да эра зій ных пра цэ саў. Та му вя дзец ца па-

ста ян ны ма ні то рынг іх ста ну.

Упер шы ню ў кра і не ву чо ны мі Ін сты ту та гле ба знаў ства і 

аг ра хі міі НАН Бе ла ру сі су мес на са спе цы я ліс та мі УП «Пра-

ект ны ін сты тут Бел гіп ра зем» ство ра ны на ву ко ва-прак тыч-

ны да вед нік, які не мае ана ла гаў на пост са вец кай пра сто ры 

і ўтрым лі вае ак ту аль ныя звест кі пра асу ша ныя і дэ гра-

тар фя ныя гле бы ў скла дзе сель ска гас па дар чых зя мель 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Да вед нік па каз вае рас паў сю джа насць тар фя ных і дэ гра-

да ва ных зем ляў па ра ё нах, аб лас цях і ў цэ лым па рэс пуб лі-

цы. Ёсць кар та гра мы ды на мі кі змен, бо ў якім бы ашчад ным 

рэ жы ме мы сён ня ні вы ка рыс тоў ва лі гэ тыя зем лі, на ту раль-

най за ра бот кі тор фу не па збег нуць. Але ад умоў гас па да-

ран ня за ле жыць, на коль кі доў га яны бу дуць слу жыць.

«Ка лі ў 2000 го дзе ў нас бы ло 190 ты сяч гек та раў дэ гра-

да ва ных глеб, якія пе ра тва ры лі ся ў тар фя на-мі не раль ныя, 

то апош нія да сле да ван ні па ка за лі, што та кіх зя мель ужо 

313,8 ты сячы», — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра Ін сты-

ту та гле ба знаў ства і аг ра хі міі НАН Бе ла ру сі па на ву ко-

вай ра бо це, док тар сель ска гас па дар чых на вук Мі ка лай 

ЦЫ БУЛЬ КА. Пра ве дзе ная ву чо ны мі ра бо та з'яў ля ец ца важ-

най у пла не ад соч ван ня ды на мі кі змя нен ня ўлас ці вас цяў 

гэ тых глеб, што да зва ляе рэ ка мен да ваць для аб лас цей, 

ра ё наў, зон сель скай гас па дар кі, дзе асаб лі ва вы со кая до ля 

тар фя ных глеб, ка рэк ці роў ку струк ту ры па сяў ных пло шчаў, 

раз мя шчэн не на іх се ва зва ро таў, вы рошч ван не сель ска гас-

па дар чых куль тур з вы со кай гле ба аба рон чай здоль нас цю.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.


