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Па па Рым скі па пра сіў зра біць ка та ліц кую 
царк ву бяс печ най для дзя цей

Па па Рым скі Фран цыск за клі каў 

зра біць цэрк вы і ўсе мес цы ад праў-

лен ня куль ту цал кам бяс печ ны мі 

для дзя цей, пе рад ае Reuters. Пра 

гэ та ён рас ка заў у рам ках су стрэ-

чы, пры све ча най аба ро не не паў на-

лет ніх у Царк ве, якія пад вяр га юц ца сек су аль на му гвал ту. 

Па па Фран ці шак за клі каў да ўсе агуль най ба раць бы з 

агід ным зла чын ствам, якое па він на быць сцёр та з тва ру 

зям лі. «Праб ле ма сек су аль ных да ма ган няў у ад но сі нах да 

не паў на лет ніх з бо ку сяб раў клі ру даў но вы клі ка ла гуч ны 

скан дал у Царк ве», — да даў Па па Рым скі. Ён пад крэс ліў, 

што не аб ход на зра біць Царк ву бяс печ най для не паў на-

лет ніх, «каб па доб ныя зла чын ствы не паў та ры лі ся зноў». 

Для ажыц цяў лен ня гэ тай мэ ты Па па Рым скі Фран цыск 

за клі каў да су пра цоў ніц тва «з усі мі людзь мі доб рай во лі 

і ўсі мі па зі тыў ны мі сі ла мі гра мад ства ва ўсіх кра і нах і на 

між на род ным уз роў ні».

Паў тор нае га ла са ван не па здзел цы з ЕС 
аб «брэк сі це» ад бу дзец ца да 12 са ка ві ка

Пра гэ та за яві ла прэм' ер-мі ністр 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй, сло вы 

якой пры во дзіць агенц тва Reuters. 

«Паў на вар тас на га га ла са ван ня ў 

пар ла мен це на на ступ ным тыд ні не 

бу дзе, але мы га ран ту ем, што гэ та 

ад бу дзец ца да 12 са ка ві ка», — ска за ла Мэй. Яна вы ка-

за ла над зею на тое, што вы хад з ЕС 29 са ка ві ка ад бу-

дзец ца ва ўпа рад ка ва най фор ме са здзел кай, якая бу дзе 

адоб ра на і Лон да нам, і Бру се лем. Пар ла мент па тра буе, 

каб у тэкст па гад нен ня, за цвер джа на га на ліс та па даў скім 

са мі це ЕС, бы лі ўне се ны зме ны, што да ты чац ца ме ха ніз-

му «бэкс топ», які за ха вае сяб роў ства Паў ноч най Ір лан дыі 

ў мыт ным са ю зе і адзі ным рын ку ЕС, каб не да пус ціць 

з'яў лен ня па меж най інф ра струк ту ры на бры тан ска-ір-

ланд скай мя жы. 26 лю та га Мэй мае на мер пра ін фар ма-

ваць пар ла мен та ры яў аб хо дзе пе ра га вор на га пра цэ су, 

а на на ступ ны дзень у пар ла мен це ад бу дуц ца дэ ба ты, па 

вы ні ках якіх дэ пу та ты змо гуць пра па на ваць свае па праў кі 

да бі ля аб «брэк сі це».

Гра ма дзя нам ААЭ да ру юць 
амаль 100 міль ё наў до ла раў даў гоў

Урад Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў да мо віў ся з 13 бан-

ка мі аб спі сан ні даў гоў жы ха рам кра і ны на агуль ную су му 

361 міль ён дзір ха маў (больш за 98 міль ё наў до ла раў). Пра 

гэ та па ве дам ляе вы дан не Gulfnews. У пра гра му «па зы ко-

вай ам ніс тыі» тра пі лі больш за тры ты ся чы ча ла век, у якіх 

бы лі за па зы ча нас ці пе рад крэ дыт ны мі ар га ні за цы я мі. Па 

сло вах стар шы ні Най вы шэй ша га ка мі тэ та Фон ду ўрэ гу ля-

ван ня за па зы ча нас ці ўра да кра і ны Джа бер Ма ха ма да Аль 

Су вей дзі, гэ та бы ло зроб ле на для та го, каб за бяс пе чыць 

год ны ўзро вень жыц ця ўсіх гра ма дзян і пад тры маць мак-

сі маль на маг чы мы ўзро вень са цы яль най ста біль нас ці. Да 

2017-га ня вы пла та па дат каў у ААЭ бы ла кры мі наль ным 

зла чын ствам. Паз ней па ка ран не змя ні лі на менш су ро-

вае: за раз на па ру шаль ні каў на кла да юц ца штра фы. Ула-

ды ААЭ рэ гу ляр на аб' яў ля юць аб спі сан ні за па зы ча нас ці 

на сель ніц тва. Так, у 2012 го дзе больш як шасці ты ся чам 

ча ла век да ра ва лі ка ля 540 міль ё наў до ла раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сон ца ўсё яр чэй шае 
і цяп лей шае

Але ў пер шы дзень вяс ны 
ча ка ец ца ка рот ка ча со вае па ха ла дан не

На пра ця гу тыд ня ў нас бу дзе пе ра ва жаць ня ўстой лі-

вае з па вы ша ным тэм пе ра тур ным фо нам на двор'е, 

па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень па паўд нё ва-за ход няй па ло ве кра і ны ча-

ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Мак сі маль ная тэм пе ра ту-

ра па вет ра днём ад плюс 2 да плюс 8 гра ду саў. У се ра ду 

тэ ры то рыя на шай кра і ны апы нец ца ў воб лас ці па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ва гац ца ад мі нус 5 гра ду саў да 

1 цяп ла, а ўдзень мак сі маль на ат мас фе ра пра грэ ец ца да 

плюс 6 гра ду саў.

Пе ра важ на без апад каў ча ка ец ца ўна чы на чац вер. Та-

ды толь кі мес ца мі па паў ноч ным ус хо дзе не абы дзец ца без 

ка рот ка ча со вых даж джоў. Удзень ат мас фер ныя фран ты 

пры ня суць на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ка рот ка ча-

со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу, якія бу дуць 

су пра ва джац ца па ры віс тым вет рам. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 3 гра ду саў да плюс 3, а мак сі маль-

ная ўдзень ча ка ец ца ў ме жах ад 2 да 8 цяп ла, па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны — да плюс 10 гра ду саў.

На двор'е пач не змя няц ца ў пят ні цу, 1 са ка ві ка. Да нас 

за кі не ат мас фер ныя фран ты, за які мі на тэ ры то рыю кра і ны 

пач не па сту паць больш ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў ро пы. 

Удзень мес ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы снег і мок-

ры снег. Днём ча ка ец ца ад 2 ма ро зу да плюс 5 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'е

Учо ра ў ста ліч ным До ме прэ сы 

ад бы ла ся вы ні ко вая ка ле гія 

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. 

На ёй пад во дзі лі вы ні кі 

2018 го да: што атры ма ла ся 

доб ра, а што вар та па леп шыць. 

Гу ча ла шмат ці ка вых ідэй пра 

тое, як удас ка на ліць ме дый ную 

пра сто ру і ўма ца ваць даб ра быт 

яе ства раль ні каў.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ пад ра бяз на рас ка заў 

пра за ка на даў чыя ак ты, пры ня тыя ў 

ме дый най сфе ры ле тась, а так са ма 

звяр нуў ува гу пры сут ных на не аб ход-

насць іна ва цый:

— У част цы за ко на твор час ці мы 

не мо жам збаў ляць аба ро ты і спы няц-

ца на па ло ве шля ху. Вар та не толь кі 

на зі раць за ін фар ма цый най пра сто-

рай, але і ўдзель ні чаць у ёй. Шмат 

за ле жыць ад но вых фор маў пра цы 

ме дыя... Ро бя чы ўсё па-ста ро му, мы 

не змо жам ства рыць но вую ін фар ма-

цый ную пра сто ру. Згод на з но вым за-

ка на даў ствам, з 1 снеж ня 2018 го да 

мож на рэ гіст ра ваць сет ка выя вы дан ні, 

але па куль гэ тым пра вам ска рыс та лі-

ся толь кі адзін ка выя рэ сур сы. А хі ба 

не гэ ты крок да зва ляе ства рыць ася-

род дзе но ва га ха рак та ру, а дак-

лад ней зай маць сваё мес ца ў ася-

род ку, які ўжо іс нуе? Дру ка ва ныя 

ты ра жы вы дан няў у дзе сяць ра зоў 

боль шыя, чым коль касць на вед-

ван няў ін тэр нэт-рэ сур саў гэ тых 

вы дан няў. На ва цыі і но вая сты ліс-

ты ка змо гуць прый сці толь кі та ды, 

ка лі мы па вя лі чым хут касць, якая 

бу дзе спа лу чац ца з пра грэ сам і 

ра зу мен нем та го, што за ін тэр нэт-

рэ сур са мі — бу ду чы ня.

На ка ле гіі зга да лі шмат лі кія ме-

ра пры ем ствы, што ад бы ва лі ся ў 

мі ну лым го дзе — вы ста ўку «СМІ ў Бе-

ла ру сі», Дзень бе ла рус ка га пісь мен-

ства, фес ты валь «Сла вян скі ба зар у 

Ві цеб ску» і шмат ін ша га. У сваю чар гу 

на мес нік прэм' ер-мі ністра Ігар ПЕТ-

РЫ ШЭН КА даў ацэн ку якас ці рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва най пра дук цыі:

— Трэ ба на ла дзіць кні га ган даль у 

ін тэр нэ це, у тым лі ку вы ка рыс тоў ва ю-

чы са цы яль ныя сет кі. Зай мі це ся сур'-

ёз на пра па ган дай кні гі. Трэ ба за дзей-

ні чаць та кі ін стру мент, як са цы яль ная 

рэ кла ма на тэ ле ба чан ні, у мет ро, у 

са цы яль ных сет ках. Трэ ба вы хоў ваць 

свай го чы та ча. У тым лі ку праз пра вя-

дзен не кніж ных вы ста вак — но ва ўвя-

дзен ні сё лет няй Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу вы со ка аца-

ні лі мно гія гос ці. Вар та вы ка рыс таць 

но выя фор мы пра вя дзен ня і ар га ні-

за цыі вы ставак, гля дзець на за меж ны 

во пыт. Тым больш што на за меж ных 

вы ста ўках су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі бы ва юць да во лі час та. 

Ці ка вы во пыт на шля ху да ліч ба ван-

ня — ад крыц цё но ва га ра зум на га па-

віль ё на «Бел са юз дру ку». Су час ныя 

тэх на ло гіі, кам форт ны ася ро дак для 

лю дзей — гэ та вы дат на. Ад нак маш-

та бы яго пра соў ван ня ў кра і не да во лі 

сціп лыя. Трэ ба шу каць спо са бы па ско-

рыць гэ ты шлях.

Шмат ува гі на су стрэ чы бы ло ўдзе-

ле на ра ён ным вы дан ням. Звяр та ла ся 

ўва га на па тэн цый ную муль ты ме дый-

насць ра ё нак. Шмат га ва ры лі і пра 

ві да воч ную па трэ бу за бес пя чэн ня 

жыл лём су пра цоў ні каў на мес цах. 

Слуш ны мі пра па но ва мі па дзя ліў ся і 

га лоў ны рэ дак тар га зе ты «На ві ны 

Ка мя неч чы ны» Вік тар ДУ ЛЕ ВІЧ:

— Мы пе рай шлі на су час ны ды зайн 

«На він Ка мя неч чы ны» і ця пер ад па-

вя да ем еў ра пей скім узо рам. Для та го 

каб вы жыць та ко му не вя лі ка му 

вы дан ню, мы ад кры лі фо та сту дыю 

і цэнтр апе ра тыў най па лі гра фіі. 

Да дат ко выя па слу гі ле тась пры-

нес лі нам у шэсць ра зоў больш 

срод каў, чым у 2017 го дзе. З-за 

гэ та га ста ла маг чы мым пад няць 

за ра бот ную пла ту су пра цоў ні каў 

га зе ты на 40 пра цэн таў і вый сці на 

но вы ўзро вень. Вы дан ні па він ны 

быць прад стаў ле ны і ў ін тэр нэ це. 

«На ві ны Ка мя неч чы ны» чы та юць 

ва ўсіх са цы яль ных сет ках. Ця пер 

усім трэ ба пра ца ваць на ват не на 

сайт, а на сац сет кі і на ме сен джа-

ры — «Вай бер» і «Тэ ле грам». Важ на 

зга даць і пра ма ла дых спе цы я ліс таў 

і тых, хто ад пра ца ваў ужо 10 га доў. 

Пра па ную на за ка на даў чым уз роў ні 

вы ра шыць, каб рэ дак цыі ім аплач ва лі 

100 пра цэн таў кош ту арэн ды жыл ля, 

ка лі мяс цо выя ўла ды не мо гуць вы дзе-

ліць арэнд ную жылп ло шчу.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та 

Анд рэя СА ЗО НА ВА.

СМІ НО ВАЯ 
МЕ ДЫЙ НАЯ ПРА СТО РА

333 АЎ ТА МА БІ ЛІ
пры па дае ў Бе ла ру сі 

на кож ную ты ся чу ча ла век
Пра ста тыс ты ку і перс пек ты вы раз віц ця бе ла рус ка га 

аў та ма біль на га рын ку па ве да мі лі жур на ліс там у На-

цы я наль ным прэс-цэнт ры пер шы на мес нік мі ніст ра 

пра мыс ло вас ці Ге надзь Сві дэр скі, стар шы ня праў-

лен ня Бе ла рус кай аў та ма біль най аса цы я цыі Сяр гей 

Міх не віч і яе ж ге не раль ны ды рэк тар Аляк сандр Сі-

да рэ віч. Кры ху ці ка вых ліч баў ад туль.

У кра і не за мі ну лы 2018 год бы ло пра да дзе на 52 835 

но вых аў та ма бі ляў (чле на мі БАА). У па раў на нні з 2017 го-

дам та кі про даж на лі чыў 34 255 ма шын — пры рост склаў 

54 %. Што ці ка ва, у 2014—2016 га дах про даж но вых аў то 

тры маў ся на ўзроў ні 24—26 ты сяч ма шын, два апош нія 

га ды дэ ман стру юць ак тыў ны рост гэ та га сег мен та рын ку. 

Фі зіч ных асоб ся род па куп ні коў 59 %, ад па вед на юры дыч-

ных — 41. Як ві даць, усё больш гра ма дзян на шай кра і ны 

ад да юць пе ра ва гу но вым транс парт ным срод кам пе рад 

па тры ма ны мі. Гэ та ста ла маг чы ма ў знач най сту пе ні дзя-

ку ю чы пры ваб ным пра па но вам ды ле раў і бан каў па крэ-

ды та ван ні, лі зін гу і зніж ках на но выя аў то як бе ла рус кай 

збор кі, так і з ін шых кра ін.

Пя цёр ку лі да раў у про да жы но вых аў та ма бі ляў скла лі 

Renault, LADA, Volkswagen, Geely і Škoda, дзя ся так да паў-

ня юць Nіssan, Kіa, Hyundaі, GAZ і Ford. Кі тай ска-бе ла рус кі 

вы твор ца лег ка вых аў то цвёр да тры ма ец ца ся род лі да раў 

і збі ра ец ца да лей на рошч ваць коль касць про даж на бе ла-

рус кім рын ку, а дак лад ней — у два ра зы.

А вось якія но выя аў та ма бі лі куп ля лі бе ла ру сы (ці гра-

ма дзя не ін шых кра ін у Бе ла ру сі) у 2018 го дзе. Ва шай ува-

зе — дзя ся так са мых па пу ляр ных і коль касць пра да дзе ных 

эк зэмп ля раў (чле на мі БАА):

1. LADA Vesta (5269), 2. Volkswagen Polo (4908), 3. Renault 

Logan (3250), 4. Renault Sandero Stepway (2976), 5. Renault 

Duster (2359), 6. Geely Atlas (2315), 7. Škoda Rapіd (1972), 

8. LADA Largus (1950), 9. Renault Kaptur (1783), 10. Hyundaі 

Creta (1346).

Што ці ка ва, Бе ла русь па аў та ма бі лі за цыі на сель ніц тва 

апя рэдж вае ўсе кра і ны СНД: у нас на 1000 ча ла век пры хо-

дзіц ца 333 аў та ма бі лі, а, на прык лад, у Ра сіі — 324. Коль-

касць пра да дзе ных за мі ну лы год но вых аў то — 4,6 адзін кі 

на тую ж ты ся чу (у Ра сіі — 10). Уся го ў на шай кра і не за рэ гіст-

ра ва на звыш 3 млн 159 тыс. толь кі лег ка вых аў та ма бі ляў.

Іван КУ ПАР ВАС.

У ар га ні за цыі ста лі цы ле тась па сту пі ла звыш сямі 

міль яр даў до ла раў за меж ных ін вес ты цый. Пра гэ та агенц-

тву «Мінск-На ві ны» па ве да мі лі ў Га лоў ным ста тыс тыч ным 

упраў лен ні Мін ска. Ста лі ца за ста ец ца са мым пры ваб ным 

рэ гі ё нам для пры цяг нен ня за меж ных ін вес ты цый. У мін-

скія ар га ні за цыі ўкла дзе на 65,4 пра цэн та ад ва ла во га 

па ступ лен ня за меж ных ін вес ты цый у кра і ну. Срод кі па-

сту пі лі з 91 кра і ны.

 З 6 па 8 са ка ві ка ў ста лі цы бу дзе ар га ні за ва ны 

да дат ко вы ган даль квет ка мі на ад кры тых пля цоў ках, 

па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні ганд лю і па слуг Мін-

гар вы кан ка ма. Уся го вы зна ча на ка ля 200 та кіх пунк таў. 

У Цэнт раль ным ра ё не бу дзе 21 пля цоў ка, у Фрун зен-

скім — 44, у За вод скім — 22, Ле нін скім — 28, Са вец кім — 

20, Пер ша май скім — 16, Пар ты зан скім — 15, Мас коў скім 

і Каст рыч ніц кім — па 18.


