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Мін сель гас Ра сіі не пад тры маў ідэю 
за ба ра ніць зні шчэн не санк цый ных пра дук таў

Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі РФ не пад тры ма ла ідэю 

ўвес ці за ба ро ну на зні шчэн не за ба ро не ных да ўво зу пра дук таў, 

пад крэс ліў шы, што яе рэа лі за цыя мо жа спры яць па шы рэн ню 

не ле галь на га аба ро ту.

Гэ та вы ні кае з ад ка зу ве дам ства на за пыт ка мі тэ та Дзярж-

ду мы па эка на міч най па лі ты цы «Аб маг чы мас ці ўвя дзен ня 

за ба ро ны на зні шчэн не пры дат ных да ўжы ван ня пра дук таў», 

на кі ра ва ны пас ля пра та коль на га да ру чэн ня ніж няй па ла ты 

пар ла мен та.

У ліс це на мес ні ка кі раў ні ка Мін сель га са Ак са ны Лут га во-

рыц ца, што ўвя дзен не за ба ро ны на зні шчэн не «мо жа ства рыць 

да дат ко выя ўмо вы для не ле галь на га аба ро ту за ба ро не ных да 

ўво зу та ва раў, у тым лі ку і та кіх, што ўяў ля юць па тэн цый ную 

не бяс пе ку ў су вя зі з па ру шэн нем пра ві лаў уво зу та ва раў». 

Акра мя та го, Лут ад зна чы ла, што ў ад па вед нас ці з за ка на-

даў ствам РФ «спе цы яль ныя эка на міч ныя ме ры но сяць ча-

со вы ха рак тар, а кан крэт ныя дзе ян ні ў рам ках спе цы яль ных 

эка на міч ных мер мо гуць мя няц ца ў ад па вед нас ці з тым, як 

раз ві ва ец ца знеш няе эка на міч нае і па лі тыч нае ста но ві шча». 

У су вя зі з гэ тым «Мін сель гас Ра сіі ў да чы нен ні да за ба ро не-

най да ўво зу пра дук цыі пры трым лі ва ец ца па зі цыі па зні шчэн ні 

та кой пра дук цыі», пад крэс лі ва ец ца ў ліс це.

Ста но ві шча на ву лі цах Біш ке ка пас ля нач ных 
бес па рад каў нармалізавалася

Жыц цё ў ста лі цы Кыр гыз ста на вяр ну ла ся ў ра ней шае рэ-

чы шча пас ля нач ных бес па рад каў з удзе лам пры хіль ні каў 

за тры ма на га ў чац вер экс-прэ зі дэн та Ал маз бе ка Атам ба е ва. 

На га лоў най пло шчы Ала-Тоа і пры лег лых да яе ву лі цах аб ста-

ноў ка спа кой ная, пе рад ае ў пят ні цу з Біш ке ка ка рэс пан дэнт 

ТАСС.

Ужо ра ні цай у пят ні цу ў цэнт ры Біш ке ка з цяж кас цю мож на 

бы ло вы явіць сля ды нач ных бес па рад каў, учы не ных гру пай 

агрэ сіў на на стро е ных ма ла дых лю дзей, якія вый шлі на пло шчу 

Ала-Тоа, пас ля та го як да ве да лі ся пра за тры ман не бы ло га 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Тым ча сам ста ла вя до ма, што бы лы кан ды дат у прэ зі дэн ты 

Кір гі зіі Амур бек Ба ба наў вяр нуў ся ў пят ні цу ў ста лі цу рэс пуб-

лі кі, дзе су праць яго рас па ча тая кры мі наль ная спра ва. Ра ней 

Дзяр жаў ны ка мі тэт на цы я наль най бяс пе кі рас паў сю дзіў па ве-

дам лен не аб тым, што Ба ба наў у вы пад ку вяр тан ня на ра дзі му 

аба вяз ко ва бу дзе за тры ма ны.

Амур бек Ба ба наў з'яў ля ец ца за сна валь ні кам і лі да рам па пу-

ляр най у кра і не пар тыі «Рэс пуб лі ка». У 2017 го дзе ён ба ла та-

ваў ся ў прэ зі дэн ты і за няў дру гое мес ца, на браў шы ка ля 34 % 

га ла соў. Ён пра пус ціў на пе рад толь кі ця пе раш ня га кі раў ні ка 

дзяр жа вы Са аран бая Жэ эн бе ка ва, за яко га пра га ла са ва ла 

кры ху больш за па ло ву вы бар шчы каў.

Праз не каль кі дзён пас ля вы ба раў па лі тык вы му ша ны быў 

з'е хаць з Кыр гыз ста на, бо ў да чы нен ні да яго бы ла ўзбу джа ная 

кры мі наль ная спра ва.

ФБР за ха це ла та ем на са чыць за ка рыс таль ні ка мі 
сац се так

Фе дэ раль нае бю ро рас-

сле да ван няў ЗША шу кае 

пры ват ныя кам па ніі-пад рад-

чы кі, якія змо гуць збі раць і 

пе ра да ваць у пра ва ахоў ныя 

ор га ны ве лі зар ныя аб' ёмы 

да ных ка рыс таль ні каў та-

кіх са цы яль ных се так, як 

Twіtter, Facebook і Іnstagram. 

Пра гэ та га во рыц ца ў за яў-

цы на пра вя дзен не тэн да ра, па ве дам ляе CNN.

Ад зна ча ец ца, што по шу кам ФБР за ня ло ся яшчэ ў лі пе ні. 

У да ку мен це ўказ ва ец ца, што аме ры кан скі ўрад мае па трэ бу 
ў «до сту пе да ўся го аб ме ну да ных у са цы яль ных сет ках у рэ-
аль ным ча се», каб лепш зма гац ца з тэ ра рыс та мі і ўнут ра ны мі 
па гро за мі.

Для гэ та га бю ро шу кае пра вай да раў, якія бу дуць за га дзя 

па пя рэдж ваць пра ва ахоў ныя ор га ны аб пад рых тоў цы маг-

чы мых ін цы дэн таў з пры мя нен нем на сіл ля, а так са ма пры 

не аб ход нас ці змо гуць рас крыць ідэн ты фі ка цый ныя ну ма ры 

ка рыс таль ні каў у са цы яль ных сет ках, іх ІP-ад ра сы і ну ма ры 

тэ ле фо наў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ГА ЛА СА ВАН НЕ Ў ПЫ ТАН НЯХ 
І АД КА ЗАХ

Вы ву ча ем ін фар ма цыю на сай це Цэнт рвы бар-

ка ма, каб ра за брац ца ў па лі тыч ных па дзе ях, 

што ма юць ад быц ца ўво сень. Да ём ад ка зы на 

рас паў сю джа ныя пы тан ні чы та чоў.

— Вы ба ры пры зна ча ныя на 7 і 17 ліс та па да. 

Гэ та зна чыць, што мне трэ ба бу дзе двой чы пры-

хо дзіць на вы бар чы ўчас так?

Не, толь кі 17 ліс та па да — пра га ла са ваць за кан-

ды да та ў дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў, які вы бі-

ра ец ца не па срэд на гра ма дзя на мі. А на 7 ліс та па да 

пры зна ча ны вы ба ры чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі — 

іх вы бі ра юць дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў.

Прэ зі ды у мы мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў, вы ка-

наў чыя і рас па рад чыя ор га ны з 9 ве рас ня да 8 каст-

рыч ні ка ўключ на вы лу ча юць кан ды да таў у чле ны 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду. Мяс цо выя 

Са ве ты вы бі ра юць 56 чле наў — па 8 ад кож най воб-

лас ці і Мін ска, яшчэ 8 се на та раў пры зна чае кі раў нік 

дзяр жа вы. Пры пра вя дзен ні вы ба раў ма юць пра-

ва пры сут ні чаць на зі раль ні кі. Вы бра ным лі чыц ца 

кан ды дат у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, які атры маў 

больш за па ло ву га ла соў дэ пу та таў, што пры ня лі 

ўдзел у га ла са ван ні.

Па ся джэн не дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў па 

вы ба рах чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі склі ка ец ца не 

паз ней за 35 дзён да закан чэн ня паў на моц тваў 

Са ве та Рэс пуб лі кі. Уста наў лен не вы ні каў вы ба раў і 

рэ гіст ра цыя вы бра ных чле наў ад бу дуц ца не паз ней 

за 22 ліс та па да.

Кан ды да там у чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі мо жа 

быць гра ма дзя нін Бе ла ру сі, які да сяг нуў уз рос ту 

30 га доў і пра жыў на тэ ры то рыі ад па вед най воб лас-

ці, Мін ска не менш за пяць га доў.

Кан ды да та мі ў чле ны верх няй па ла ты не мо гуць 

быць вы лу ча ныя гра ма дзя не, якія не ма юць пра ва 

зай маць па са ды ў дзяр жаў ных ор га нах і ін шых дзярж-

ар га ні за цы ях у су вя зі з на яў нас цю су дзі мас ці.

— Я — гра ма дзя нін Бе ла ру сі. Ці ма гу я стаць 

пар ла мен та ры ем?

Так. Ка лі вам споў ніў ся 21 год, вы ста ла пра жы-

ва еце на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі і не ма е це су дзі мас ці, 

вы мо жа це ба ла та вац ца ў Па ла ту прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду, у скла дзе якой — 110 дэ-

пу та таў.

Кан ды дат у дэ пу та ты ніж няй па ла ты пар ла мен та 

мо жа быць вы лу ча ны па лі тыч най пар ты яй, пра цоў-

ным ка лек ты вам аль бо гра ма дзя на мі шля хам збо ру 

под пі саў. Вы лу чэн не кан ды да таў у дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў прой дзе з 8 ве рас ня да 7 каст рыч ні-

ка ўключ на, рэ гіст ра цыя кан ды да таў — з 8 да 17 

каст рыч ні ка ўключ на.

— У ліс та па дзе я бу ду ў ка ман дзі роў цы за мя-

жой. Дык што, я не зма гу пра га ла са ваць?

Змо жа це. Па-пер шае, вы бар чае за ка на даў ства 

пра ду гледж вае да тэр мі но вае га ла са ван не на пра ця гу 

пя ці дзён да вы ба раў, а так са ма га ла са ван не па мес-

цы зна хо джан ня (са на то рыі, да мы ад па чын ку, баль ні-

цы, во ін скія час ці і ін шае) гра ма дзян, якія па ўваж лі-

вых пры чы нах не змо гуць у дзень вы ба раў прый сці ў 

па мяш кан не для га ла са ван ня. Па-дру гое, ка лі вы за 

мя жой, мож на пра га ла са ваць на ўчаст ку, які ўтво ра ны 

дып ла ма тыч ным прад стаў ніц твам Бе ла ру сі.

На ўчаст ку для га ла са ван ня, утво ра ным за ме-

жа мі Бе ла ру сі, га ла су юць гра ма дзя не краіны, якія 

пра жы ва юць на тэ ры то рыі за меж най дзяр жа вы ці 

зна хо дзяц ца ў пра цяг лай ка ман дзі роў цы, а так са-

ма якія на вед ва юць за меж ную дзяр жа ву ў су вя зі з 

пры ват най, служ бо вай, дзе ла вой ці ту рыс тыч най 

па езд кай. Так, на вы ба рах дэ пу та таў Па ла ты прад-

стаў ні коў па пя рэд ня га, шос та га, склі кан ня дзей ні-

ча ла 47 участ каў за ме жа мі Бе ла ру сі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Вы баВы ба ры-2019 ры-2019

ПА ІН ФАР МА ЦЫЮ — 
НА САЙТ

Асноў ныя ве хі вы бар чай кам па ніі 
асвят ля юц ца ў ін тэр нэ це

Ад на віў дзей насць спе цы яль ны ін фар ма цый-

ны рэ сурс Цэнт раль най ка мі сіі Бе ла ру сі па вы-

ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-

ду маў «Вы ба ры-2019», дзе бу дуць асвят ляц ца 

ўсе най важ ней шыя па дзеі кам па ніі па вы ба рах 

дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі сё ма га склі кан ня.

На пра ця гу трох ме ся цаў стар шы ня ЦВК Лі дзія 

ЯР МО ШЫ НА бу дзе ін фар ма ваць вы бар шчы каў аб 

га лоў ных па дзе ях, што ад бы лі ся ў вы бар чай кам па-

ніі. Так, у пер шым сва ім відэазва ро це Лі дзія Яр мо-

шы на па ве да мі ла, што па лі тыч ныя пар тыі, гра мад-

скія аб' яд нан ні, пра цоў ныя ка лек ты вы і гра ма дзя не 

ма юць пра ва па да ваць да ку мен ты аб вы лу чэн ні сва іх 

прад стаў ні коў у склад вы бар чых ка мі сій да 30 жніў-

ня ўключ на.

Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб ажыц цяў-

лен ні дзяр жаў ных пра грам у сфе-

ры ўра да вай су вя зі, перс пек ты вах 

раз віц ця га лі ны, рас пра цоў цы сіс-

тэм ру хо май ура да вай ра дыё су-

вя зі. Кі раў ні ку кра і ны пра дэ ман-

стра ва лі ўзо ры тэх ні кі спе цы яль-

най су вя зі, ство ра най бе ла рус кі мі 

прад пры ем ства мі, лі ней ку срод каў 

су вя зі і апа ра ту ры шыф ра ван ня, 

у тым лі ку аба ро не най ма біль най 

тэ ле фон най су вя зі.

У вы ні ку рэа лі за цыі пра грам ад быў ся 

пе ра ход ад ана ла га ва га да ліч ба ва га 

аб ста ля ван ня. Рас пра цоў ка і ўвод у ка-

ры стан не ай чын най тэх ні кі і апа ра ту ры 

шыф ра ван ня за бяс пе чы лі ім парт аза мя-

шчэн не.

Аба ро не насць, якасць і на дзей-

насць — га лоў ныя кры тэ рыі ў ма дэр ні-

за цыі ўра да вай су вя зі.

Так са ма кі раў ні ку дзяр жа вы па ка за-

лі ру хо мы комп лекс тэх ніч на га кі ра ван ня 

контр тэ ра рыс тыч най апе ра цы яй. Уста-

ноў ка, якая ця пер пра хо дзіць дзяр жаў ныя 

вы пра ба ван ні, здоль ная за пус каць дро ны, 

вы яў ляць і нейт ра лі за ваць бес пі лот ні кі.

«Гэ та бу ду чы ня. Ка неш не, мы раз-

віц цё ўся ляк пад трым лі ва ем. На гэ та 

гро шай шка да ваць не трэ ба, я цвёр да 

пе ра ка на ны. Але пас ля та го як аль тэр-

на тыў ныя пад раз дзя лен ні мне дак ла-

дуць, што вы са праў ды эфек тыў ныя, 

вы чар па лі ўся кія рэ зер вы і вам па трэб-

на да па мо га», — ска заў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Ак цэнт, на дум ку лі да ра кра і ны, не аб-

ход на зра біць на рас пра цоў цы якас на га 

і на дзей на га пра дук ту.

«Не мо жа це — не ра бі це. Доў га вам 

яго трэ ба ра біць — ра бі це спа кой на. Але 

не бя ры це ся за тое, што не мо жа це. Па-

трэб на бу дзе пад трым ка — вы заў сё ды 

яе атры ма е це, але не ра бі це дрэн на га 

пра дук ту», — цы туе сло вы Прэ зі дэн та 

Бел ТА.

АГУЛЬ НАЙ 
ПРА СТО РЫ — 

АДЗІ НЫЯ РЫН КІ
Ра бо ту па ства рэн ні роў ных умоў 
гас па да ран ня на агуль най пра сто ры 

ЕА ЭС не аб ход на пра цяг ваць
Пра гэ та на па ся джэн ні Еў ра зій ска га 

між ура да ва га са ве та ў Чал пон-Аце (Кыр-

гыз стан) за явіў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей Ру мас. На яго дум ку, ад па вед ная 

ра бо та ў гэ тым кі рун ку ўжо вя дзец ца, і 

ўдзель ні кі Са ю за ву чац ца пры маць ра-

шэн ні на цы я наль на га ўзроў ню з агляд-

кай на аба вя за цель ствы ў ЕА ЭС.

У той жа час яшчэ вы клі ка юць скла да нас-

ці пы тан ні па асаб лі вас цях ра бо ты на рын-

ках кра ін Са ю за, до сту пе да дзярж за ку пак, 

спе цы фі цы суб сі дзі ра ван ня на цы я наль ных 

вы твор цаў, ар га ні за цыі тран зі ту, мыт на-та-

рыф ных ме рах і ін шыя.

У са ка ві ку гэ та га го да ўсту пі ла ў сі лу Па-

гад нен не аб мар кі роў цы та ва раў срод ка мі 

ідэн ты фі ка цыі ў Еў ра зій скім эка на міч ным 

са ю зе, але іх ука ра нен не не па він на стаць 

яшчэ ад ным ін стру мен там стрым лі ван ня 

ўнут ра на га ганд лю. Бе ла рус кі бок лі чыць, 

што най боль шы эфект ад рэа лі за цыі па гад-

нен ня будзе да сяг нуты пры ўдзеле ў пра цэ се 

ідэн ты фі ка цыі та вар ных па то каў усіх дзяр-

жа ў-чле наў.

Най больш важ ная за да ча для Са ю за сён-

ня — пе ра ход да ўзгод не най, а ў бу ду чы ні і 

да адзі най пра мыс ло вай, аг ра пра мыс ло вай 

па лі ты кі.

«Су пра цоў ніц тва ў пра мыс ло вас ці і АПК 

да зво ліць вый сці на но выя іна ва цый ныя пра-

ек ты ў Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, знач-

на на рас ціць аб' ёмы вы пус ку кан ку рэнт най 

вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі, спры я юць 

рэа лі за цыі пра грам ім парт аза мя шчэн ня», — 

ска заў Сяр гей Ру мас.

Трэ ба пра цяг нуць ра бо ту над фар мі ра ван-

нем агуль ных рын каў ЕА ЭС — энер ге тыч на-

га, транс парт на га, фі нан са ва га.

Учо ра на па лях са мі та ад бы ла ся су стрэ ча 

бе ла рус ка га прэм' ер-мі ніст ра з яго ра сій скім 

ка ле гам Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым. З бе ла-

рус ка га бо ку ў су стрэ чы так са ма ўдзель ні-

ча лі ві цэ-прэм' ер Ігар Пет ры шэн ка, мі ністр 

эка но мі кі Дзміт рый Кру той, пер шы на мес нік 

мі ніст ра за меж ных спраў Анд рэй Еў да чэн ка, 

на мес нік мі ніст ра фі нан саў Дзміт рый Кій ко.

На ступ нае па ся джэн не Еў ра зій ска га між-

ура да ва га са ве та прой дзе ў Маск ве ў каст-

рыч ні ку.

Па вод ле Бел ТА.

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі 

на браў сё ле та рэ корд ную коль-

касць пер ша курс ні каў. Па сло вах 

рэк та ра БДУ ІР Ва дзі ма БО ГУ ША, 

на ўсе фор мы атры ман ня аду ка-

цыі пер шай сту пе ні бы ло за лі ча на 

больш за 3,5 ты ся чы ча ла век.

— Гэ та адэ кват ны ад каз на тыя вы-

клі кі і за пы ты, якія ёсць з бо ку на шых 

за каз чы каў кад раў, — пад крэс ліў Ва-

дзім Бо гуш. — Ха чу ад зна чыць, што 

толь кі за апош нія два га ды мы амаль на 

600 ча ла век па вя лі чы лі аб' ёмы пад рых-

тоў кі. Ся рэд ні кон курс па ўні вер сі тэ це 

склаў сё ле та два ча ла ве кі на мес ца.

Верх няя мя жа пра хад ных ба лаў сур'-

ёз на не змя ні ла ся. На прык лад, на та-

кую тра ды цый на па пу ляр ную ў мо ла дзі 

спе цы яль насць, як «пра грам нае за бес-

пя чэн не ін фар ма цый ных тэх на ло гій», 

пра хад ны бал на бюд жэт быў 360, а на 

плат ную фор му трэ ба бы ло на браць 309 

ба лаў. «Гэ та свед чыць пра тое, што ў 

на шу ВНУ пры хо дзіць вель мі моц ны 

кан тын гент выпускнікоў, якія здоль ныя 

асвой ваць ін тэн сіў ныя і скла да ныя на ву-

чаль ныя пра гра мы», — ад зна чыў Ва дзім 

Бо гуш.

Ся рэд ні бал абі ту ры ен таў, якія па сту-

пі лі на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву-

чан ня, склаў 349, што на дзе сяць ба лаў 

больш, чым у 2018-м. Пры гэ тым ся рэд ні 

бал за лі ча ных на плат ную фор му — 282. 

Кож ны шос ты ўла даль нік ста баль на га 

сер ты фі ка та па даў свае да ку мен ты ў 

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар-

ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі. Пры гэ тым 

боль шасць ула даль ні каў ста баль ных 

вы ні каў на бра лі мак сі маль ную «сот ню» 

па ма тэ ма ты цы, якая з'яў ля ец ца про-

філь най дыс цып лі най для ІТ-спе цы яль-

нас цяў. 

БДУ ІР вя дзе пад рых тоў ку па 30 спе-

цы яль нас цях на пер шай сту пе ні, змест 

якіх што год аб наў ля ец ца. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БУ ДУ ЧЫ НЯ — У ЛІЧ БЕ
Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў адзін з аб' ек таў ура да вай су вя зі КДБ

Пры ём ная кам па ніяПры ём ная кам па нія

Мо ладзь вы бі рае ІТ


