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Упер шы ню ў гіс то рыі Па па Рым скі на ве даў 
Ара вій скі паў вост раў
і за клі каў «раз збро іць сэр цы»

Па па Рым скі Фран цыск вы-

сту піў пе рад 700 прад стаў ні-

ка мі роз ных рэ лі гій і пад пі саў 

су мес ную за яву з вяр хоў ным 

іма мам.

У хо дзе гіс та рыч на га ві-

зі ту ў ААЭ Фран цыск за клі-

каў па клас ці ка нец ва ен ным кан флік там. «Вай на не ства-

рае ні чо га, акра мя га ле чы, зброя — ні чо га, акра мя смер-

 ці», — за явіў ён, вы сту па ю чы на між рэ лі гій най су стрэ чы ў 

Абу-Да бі, у якой удзель ні ча лі ка ля 700 вы со ка па стаў ле ных 

прад стаў ні коў роз ных рэ лі гій, у тым лі ку іс ла му, ус ход не ка-

та ліц кіх цэрк ваў і іў да із му. «Ка та стра фіч ныя на ступ ствы» 

вой наў ві да воч ныя, у пры ват нас ці ў Еме не, Сі рыі, Іра ку і 

Лі віі, пад крэс ліў кі раў нік Рым ска-ка та ліц кай царк вы.

«Гон ка ўзбра ен няў, па шы рэн не сфер уплы ву і агрэ сіў-

ная па лі ты ка на шко ду ін шым ні ко лі не пры ня суць ста біль-

нас ці», — ад зна чыў пан ты фік. Па вод ле яго слоў, прад-

стаў ні кі роз ных рэ лі гій па він ны ра зам вы сту паць «су праць 

ло гі кі ўзбро е най сі лы, су праць ма не ты за цыі ад но сін, на-

рошч ван ня ва ен на га па тэн цы я лу на гра ні цах, уз вя дзен ня 

сцен, пры гне ту бед ных». Ад на ча со ва Па па Рым скі ра шу ча

рас кры ты ка ваў рэ лі гій ны гвалт, які «цяж кім чы нам апа-

гань вае імя Бо га» і «зло ўжы вае ім для апраў дан ня ня на-

віс ці і гвал ту ў да чы нен ні да бра тоў». «Ня ма гвал ту, які 

мож на апраў даць рэ лі гі яй», — пад крэс ліў ён.

Экс-су пра цоў нік Бе ла га до ма за явіў 
аб ад сут нас ці шан цаў на за ха ван не ДРСМД

На дзей і шан цаў на за ха ван не ра сій ска-аме ры кан-

ска га Да га во ра аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен шай 

да лё кас ці (ДРСМД) не за ста ло ся. Та кое мер ка ван не 

вы ка заў у гу тар цы з ка рэс пан дэн там ТАСС бы лы ка ар-

ды на тар Бе ла га до ма па пы тан нях кант ро лю над уз бра-

ен ня мі і не рас паў сюдж ван нем зброі ма са ва га зні шчэн ня 

Гэ ры Сей мар.

Пры гэ тым ён сцвяр джаў, што Маск ва і Ва шынг тон 

фак тыч на ў роў най сту пе ні ад каз ныя за ця пе раш няе 

раз віц цё па дзей ва кол ДРСМД. «Ду маю, ад мі ніст ра цыя 

До наль да Трам па за ста ла ся б у ДРСМД, ка лі б Ра сія 

зні шчы ла ра ке ты, якія па ру ша юць гэ ты да га вор. Ад нак 

Маск ва не пры зна ец ца ў тым, што па ру шае да га вор, і не 

пой дзе на зні шчэн не гэ тых ра кет, так што да га вор мёрт-

вы», — лі чыць Сей мар.

На Га ва ях хо чуць за ба ра ніць про даж цы га рэт 
асо бам, ма ла дзей шым за 100 га доў

За ко на пра ект аб увя дзен ні за ба ро ны на про даж цы-

га рэт асо бам, ма ла дзей шым за сто га доў, вы не се ны на 

раз гляд за ка на даў ча га схо ду шта та Га ваі. Пра гэ та па-

 ве да міў тэ ле ка нал CNN.

Па вод ле яго да ных, рас пра цоў шчы кам іні цы я ты вы з'яў-

ля ец ца рэс пуб лі ка нец Ры чард Кры ган. У за ко на пра ек це 

ска за на, што Га ваі «па ку ту юць ад за леж нас ці ад цы га-

рэт», бо «дзяр жа ва атрым лі вае ве лі зар ныя гро шы дзя ку-

ю чы па дат кам на про даж ты ту нё вых вы ра баў».

«Цы га рэ та лі чыц ца са мым смя рот ным ар тэ фак там у 

гіс то рыі ча ла вец тва», — ад зна ча ец ца ў за ко на пра ек це.

Па да ных CNN, за ба ро ну пла ну ец ца ўвес ці да 2024 го-

да ў не каль кі эта паў, па сту по ва па вя ліч ва ю чы мі ні маль ны 

ўзрост. Гэ тыя аб ме жа ван ні не бу дуць рас паў сюдж вац ца 

на элект рон ныя цы га рэ ты, цы га ры і жа валь ны ты тунь, 

ад зна чае тэ ле ка нал.

На да дзе ны мо мант про даж цы га рэт на Га ва ях за ба-

ро не ны асо бам, ма ла дзей шым за 21 год.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Мност ва эка на міч ных тэм — 

ад пад трым кі прад пры ем стваў 

да між на род на га су пра цоў -

ніц тва — аб мер ка ва лі ўчо ра 

на на ра дзе ў Прэ зі дэн та.

«Як мы з ва мі да маў ля лі ся, сён-

ня тра ды цый на — на ра да з эка-

на міч ным бло кам на шай дзяр жа-

вы, яд ром яко га з'яў ля ец ца ўрад. 

Па коль кі пы тан ні, вы не се ныя на 

на ра ду, да ты чац ца і пар ла мен та, і 

Ка мі тэ та дзярж кант ро лю, Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та, ін шых струк тур, 

мы за пра сі лі сю ды кі раў ні коў (на-

зва ных ор га наў. — «Зв.»)», — ад-

зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Ён звяр нуў ува гу: на гэ тай на ра-

дзе на раз гляд вы не се на не каль кі 

за ко на пра ек таў, якія не па срэд-

на бу дуць уплы ваць на дзе ла вую 

струк ту ру і ася род дзе. Яны да ты-

чац ца і між на род на га су пра цоў ніц-

тва, уза е ма дзе ян ня з Еў ра пей скім 

бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця, 

мыт ных пра цэ дур.

«Урад унёс пра па но вы па па вы-

шэн ні эфек тыў нас ці ра бо ты асоб-

ных прад пры ем стваў. Пры гэ тым 

яшчэ раз ха чу на га даць: ні я кіх па-

слаб лен няў быць не па він на. І хо-

піць мне ўно сіць пра па но вы па дзе-

сяць ра зоў па тых прад пры ем ствах, 

якія ра ней не вы ка на лі абя ца нае, — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Толь кі пас ля та го, як, пра бач це мне — 

чар го вы раз на гад ваю, кі раў ні кі 

пой дуць у мес цы вель мі да лё кія, 

та ды мы бу дзем раз гля даць пра па-

но вы дру гі і трэ ці раз. А так кі раў-

ніц тва прад пры ем стваў ся бе вы-

дат на ад чу вае, пра ва лі лі абя ца нае, 

не вяр ну лі кан крэт на гро шы ў бюд-

жэт ці ін вес та ру. А бюд жэт па ві нен 

за іх ця пер пла ціць і ад каз ваць па іх 

даў гах. Трэ ба гэ тую прак ты ку бы ло 

скон чыць учо ра».

Рэ цэпт пос пе ху — 
свое ча со васць і ад каз насць

Па вы ні ках на ра ды пер шы на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр 

Тур чын па дзя ліў ся з жур на ліс та мі 

пад ра бяз нас ця мі су стрэ чы.

Па вод ле яго слоў, адзін з бло-

каў раз гле джа ных пы тан няў — гэ-

та ас пек ты па ляп шэн ня дзе ла во га 

клі ма ту ў Бе ла ру сі, ін вес ты цый най 

пры ваб нас ці. «Мы зра бі лі ак цэнт 

ужо на прак ты ку пры мя нен ня пэў-

ных нор маў за ка на даў ства ў на-

шай кра і не. Та му не аб ход на бу дзе 

ўнес ці пэў ныя ка рэк ці роў кі ў пра-

па на ва ныя да ку мен ты. Кан цэп ту-

аль на тыя асноў ныя рэ чы, якія ў іх 

вы кла дзе ны, кі раў ні ком дзяр жа вы 

пад тры ма ны», — ад зна чыў Аляк-

сандр Тур чын.

У най блі жэй шы час па гэ тай 

тэ ме з'я вяц ца кан крэт ныя да ку-

мен ты.

Асоб ны блок пы тан няў на ра ды 

да ты чыў ся функ цы я на ван ня шэ ра-

гу бе ла рус кіх прад пры ем стваў — 

у пры ват нас ці «Го мель шкла». На 

дум ку пер ша га ві цэ-прэм' е ра, урад 

мо жа з за да валь нен нем ад зна-

чыць, што дзяр жаў ная пад трым ка 

гэ та га прад пры ем ства да ла пэў ныя 

вы ні кі. «Уз ро вень рэн та бель нас ці 

ў 2018 го дзе да зва ляе быць упэў-

не ны мі, што прад пры ем ства ўсе 

свае аба вя за цель ствы пе рад дзяр-

жа вай, бюд жэ там, бан каў скай сіс-

тэ май вы ка нае ў поў ным аб' ёме», — 

ска заў Аляк сандр Тур чын.

На на ра дзе аб мяр коў ва лі так-

са ма цэ мент ную пра мыс ло васць, 

у якой, па сло вах Тур чы на, «сі ту а -

цыя больш сур' ёз ная». Так, рэа-

 лі за цыя ін вес ты цый ных пра ек таў 

прый шла ся на той час, ка лі знач-

на зні зі лі ся кош ты на гэ тую пра-

дук цыю. «Але сён ня як мі ні мум 

прад пры ем ствы за бяс печ ва юць 

сваю бя гу чую дзей насць, а пы тан-

ні, ска жам так, маг чы ма га — пад-

крэс лі ваю, маг чы ма га — ака зан ня 

дзяр жаў най пад трым кі прад пры ем-

ствам цэ мент най га лі ны, я ду маю, 

бу дуць пра па на ва ны Прэ зі дэн ту ў 

асоб ным нар ма тыў на-пра ва вым 

ак це», — да даў ён.

Па гэ тай тэ ме кі раў нік дзяр жа-

вы па ста віў жорст кія па тра ба ван-

ні — у пер шую чар гу па тэр мі нах 

па га шэн ня за па зы ча нас цяў. Бе ла-

рус кі лі дар за па тра ба ваў ад Ка мі-

тэ та дзярж кант ро лю і Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та кант ра ля ваць гэ та 

пы тан не. Ін шы ак цэнт Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі — ад каз насць кі раў ні ка 

прад пры ем ства.

На на ра дзе аб мяр коў ваў ся і 

шэ раг між на род ных да га во раў. 

«Пы тан ні да ты чы лі ся мыт на га су-

пра цоў ніц тва ў рам ках СНД, су пра-

цоў ніц тва з між на род ны мі фі нан са-

вы мі струк ту ра мі, у пры ват нас ці з 

Еў ра пей скім бан кам рэ кан струк цыі 

і раз віц ця па фі нан са ван ні пэў ных 

пра ек таў у сфе ры жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі», — рас ка заў 

пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ ЗДО ЛЕЎ — НЕ ПРА СІ

Вы хад з Да га во ра аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй 

і мен шай да лё кас ці (ДРСМД) мо жа пры вес ці 

да раз ва лу сіс тэ мы між на род ных па гад нен няў 

у га лі не бяс пе кі, раз збра ен ня і кант ро лю над 

уз бра ен ня мі.

З та кой за явай вы сту піў на мес нік на чаль ні ка ўпраў-

лен ня ін фар ма цыі і ліч ба вай дып ла ма тыі МЗС Бе-

ла ру сі Анд рэй Шуп ляк, агу чыў шы па зі цыю на ша га 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства.

«На на шу дум ку, сі ту а цыя, якая склад ва ец ца сён ня 

ва кол ДРСМД, то іць у са бе эс ка ла цыю кан флікт на га 

па тэн цы я лу і но вы ві ток гон кі ўзбра ен няў, што бу дзе 

мець сур' ёз ныя доў га тэр мі но выя на ступ ствы для еў-

ра пей ска га кан ты нен та. Пе ра ка на ныя, што ў рам ках 

пра фе сій на га і ўза е ма па важ лі ва га дыя ло гу за ці каў ле-

ных ба коў, у пер шую чар гу ў рам ках пра ду гле джа ных 

ДРСМД ме ха ніз маў, маг чы ма і трэ ба за ха ваць Да га-

вор», — ад зна чыў дып ла мат.

ЗША 2 лю та га афі цый на апа вяс ці лі Бе ла русь аб 

вы ха дзе праз шэсць ме ся цаў з Да га во ра аб лік ві да-

цыі ра кет ся рэд няй і мен шай да лё кас ці. Па сло вах 

Анд рэя Шуп ля ка, «Рэс пуб лі ку Бе ла русь, як ад каз на га 

ўдзель ні ка гэ та га Да га во ра, не мо жа не тур ба ваць яго 

бу ду чы ня». Бе ла рус кае МЗС за клі кае ЗША і Ра сію пра-

явіць «вы со кую ад каз насць за лёс све ту, як гэ та зра бі лі 

СССР і ЗША 30 га доў та му, для та го каб апя рэ дзіць 

дэ ста бі лі зу ю чае ўздзе ян не гэ та га ты пу ўзбра ен няў на 

бяс пе ку ў Еў ра зій скім рэ гі ё не».

На га да ем, у мі ну лую пят ні цу прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп за явіў, што Ва шынг тон з 2 лю та га па чы нае пра-

цэ ду ру вы ха ду з ДРСМД. Ула дзі мір Пу цін на на ступ ны 

дзень па ве да міў, што Ра сія ад па вед на ад ка жа на гэ та 

ра шэн не і так са ма пры пы няе ўдзел у Да га во ры.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На ша па зі цыяНа ша па зі цыя

Маг чы ма і трэ ба за ха ваць

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

20 КА ПЕ ЕК 
ЗА БУ ТЭЛЬ КУ

Дэ па зіт ная сіс тэ ма за пра цуе з 2020 го да
Яе маг чы мас ці раз гле дзе лі падчас круг лага ста ла ў ніж няй 

па ла це пар ла мен та. Дэ пу та ты ра зам з прад стаў ні ка мі 

мі ніс тэр стваў, вы твор час ці, ганд лю аб мер ка ва лі 

перс пек ты вы на най блі жэй шыя га ды, а так са ма да ве да лі ся 

пра лі тоў скі во пыт ука ра нен ня па доб най сіс тэ мы.

Кан тэй нер ная 

сіс тэ ма, якая за-

раз пра цуе ў нас, 

да зва ляе збі раць 

толь кі 40 — 60 % 

ма тэ ры я лаў на 

дру гас ную пе ра-

пра цоў ку. У той 

жа час дэ па зіт-

ная па вы шае 

ўзро вень да 80 — 

95 %. Стар шы-

ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да-

ка ры стан ня і чар но быль скай 

ка та стро фы Тац ця на КА НАН-

ЧУК ка мен туе, што плас тык —

ве лі зар ная эка ла гіч ная па гро за 

для пла не ты. Дэ па зіт ная (за ло-

га вая) сіс тэ ма да зва ляе па мян-

шаць коль касць ад хо даў. Гэ та, у 

сваю чар гу, па мян шае не га тыў-

нае ўздзе ян не на на ва коль нае 

ася род дзе, на зда роўе ча ла ве ка. 

«Дзя ку ю чы дэ па зіт най (за ло га-

вай) сіс тэ ме дру гас ная сы ра ві на 

да во лі вы со кай якас ці. Яна ўжо 

ад сар та ва ная, чыс тая. Тое, што 

трап ляе ў на шы кан тэй не ры, 

по тым пра хо дзіць сар ці роў ку, і 

сы ра ві на мае вель мі ніз кія ха рак-

та рыс ты кі якас ці. Для вы твор цаў, 

якія вы ка рыс тоў ва юць гэ ту сы ра-

ві ну, ад якас ці за ле жыць кан ку-

рэн та здоль насць пра дук цыі».

Пла ну ец ца, што дэ па зіт 

у 20 ка пе ек бу дзе на кла дац ца на 

шкля ную, ПЭТ і алю мі ні е вую ўпа-

коў ку аб' ёмам ад 100 мі лі літ раў 

да трох літ раў. Сю ды не ўва хо-

дзяць бу тэль кі з-пад ма лоч най 

пра дук цыі і ля кар стваў.

Сіс тэ ма бу дзе пра ца ваць па 

двух кі рун ках. Па-пер шае, у кра-

мах па ста вяць та ра ма ты. Та кія 

аў та ма ты да юць маг чы масць 

атры маць ці на ўпрост гро шы за 

та ру, ці зніж ку на ад па вед ную су-

му на на ступ ную па куп ку. Дру гі 

ва ры янт — здаць бу тэль кі ў пунк-

ты пры ёму, якія за ха ва юц ца.

На дум ку Тац ця ны Ка нан чук, 

вар та ад маў ляц ца ад плас ты ка, 

а дак лад ней ад «той упа ко вач-

най та ры, якая не пад ля гае пе ра-

пра цоў цы. Гэ та прак тыч на ўвесь 

ад на ра зо вы по суд, ку бач кі з-пад 

смя та ны і гэ так да лей. Ад маў-

ляц ца трэ ба па сту по ва, бо гэ та 

ўсё ідзе ў смец це. Пе ра пра цоў цы 

та кое не пад ля гае. А 300 га доў і 

бо лей рас кла дан ня плас ты ку ў 

зям лі — гэ та не ад на му бу ду ча му 

па ка лен ню мы на но сім шко ду».

На чаль нік упраў лен ня па ка-

ар ды на цыі дзей нас ці ў сфе ры 

аба ра чэн ня з дру гас ны мі ма-

тэ ры яль ны мі рэ сур са мі дзяр-

жаў най уста но вы «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў» Ана толь ША ГУН рас-

тлу ма чыў, што для па куп ні коў на 

цэн ні ку бу дзе асоб на вы лу ча ны 

па мер дэ па зі ту. Па раз лі ках, увя-

дзен не сіс тэ мы ня моц на паў плы-

вае на ін дэкс спа жы вец кіх цэн: з 

улі кам за ло гу ён па вя лі чыц ца на 

0,14 %, а без улі ку — на 0,04 %. 

Так са ма экс перт звяр нуў ува гу 

на бо ну сы: «Сіс тэ ма не па тра-

буе ад нас бюд жэт на га фі нан са-

ван ня. Яна мі ні мум у два ра зы 

па вя лі чыць аб' ём збо ру та ры і 

ска ро ціць на 10 % аб' ём за ха-

ван ня ДМР (дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў. — «Зв.»). Яна 

ска ро ціць за тра ты на сар ці роў ку, 

на ін вес ты цыі і ў тым лі ку зні зіць 

пла ця жы на сель ніц тва за па слу-

гу з аба ра чэн нем ЦБА. Плюс яна 

да зво ліць ства рыць ка ля 1500 

ра бо чых мес цаў. У асноў ным у 

ганд лі ў мес цах пры ёму. І гэ та 

сіс тэ ма да зво ліць па вя лі чыць 

пры клад на на 0,1 % ВУП».

Пры гэ тым Ана толь Ша гун да-

дае, што такая сіс тэ ма — крок 

да шмат аба рот най упа коў кі, якая 

з'яў ля ец ца больш ка рыс най з 

пунк ту гле джан ня эка ло гіі.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
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