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НАДЗЁННАЕ
ЯК ДАЦЬ РАДЫ
«САНКЦЫЁНЦЫ»?

18 ліпеня 2018 г.

Днямі на магілёўскім напрамку затрымалі два грузавікі, якія накіроўваліся з Беларусі ў Расію з так званай
санкцыйнай прадукцыяй па падробленых дакументах.
Суправаджаў іх грамадзянін Расійскай Федэрацыі, які
значыўся ў міждзяржаўным вышуку. Ён быў затрыманы, зараз праводзіцца праверка. Гэты факт прагучаў
падчас дакладу старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта (ДМК) Юрыя Сянько кіраўніку дзяржавы Аляксандру Лукашэнку.
Прэзідэнт звярнуўся да
старшыні ДМК з некалькімі пытаннямі. Ён пацікавіўся, як ідзе напаўняльнасць
рэспубліканскага бюджэту.
«Усё ж такі ў вас велізарны пласт падатковага адміністравання», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка. За
першае паўгоддзе ў рэспубліканскі бюд жэт паступіла
4,6 млрд рублёў плацяжоў,
якія кантралюе ДМК. Гэта на
33,6 % больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Як пракаментаваў пасля
сустрэчы Юрый Сянько, павелічэнне сумы напаўнення
бюджэту адбылося з-за аўтаматызацыі працэсу ўзаемадзеяння мытні і бізнесу,
аптымізацыі колькасці дакументаў і росту аб'ёму перавозак тавараў.

Другое пытанне — сітуацыя ў органах мытнага кантролю. «Вы туды прыйшлі з
адной добрай мэтай — навесці парадак, бо хапала ў
нас там праблем. Вы прафесіянал, спецыяліст, на гэта я
і разлічваў, што парадак там
будзе наведзены», — звярнуў
увагу Прэзідэнт, цікавячыся сённяшнім станам спраў.
Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што апошнім
часам усё радзей і радзей чуваць пра праяўленне карупцыі
ў мытных органах. «Хоць я не
выключаю, што гэта ў нас там
яшчэ не зжыта. Але ўжо таго,
што было, напэўна, няма. Хацелася б спадзявацца», — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт пацікавіўся таксама, ці атрымалася выйсці
на запланаваны ўзровень

Прэзідэнт прыняў
з дакладам старшыню
Мытнага камітэта

аптымізацыі мытных органаў.
Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка выказаў меркаванне,
што «асабліва ў Мытным камітэце скарачаць няма чаго.
Гэта орган, які працуе і прыносіць грошы». Па планах з
1 студзеня 2019 года мытня
«Мінск-2» увойдзе ў склад
Мінскай рэгіянальнай мытні.
Колькасць падраздзяленняў
на ўзроўні аддзелаў скароціцца з 56 да 45. Вызваляцца 59 штатных адзінак, якія
пла ну ец ца на кі ра ваць ва
ўнутраныя пункты мытнага
афармлення, а таксама на
граніцу для здзяйснення пашпартнага кантролю ў асобных
пунктах пропуску.
Наконт замежных тавараў,
якія трапілі пад санкцыі Расіі,
Прэзідэнт адзначыў, што гэта наш галаўны боль. Многае
зроблена, але часам прыходзіцца чуць, што ў Беларусі
дрэнна працуюць з гэтай катэгорыяй прадуктаў. «Ці вырашана гэта пытанне? І, калі
гэта не так, нам неабходна
смялей пра гэта гаварыць,
бо, па інфармацыі спецслужбаў, запраўляюць усімі негатыўнымі працэсамі, звязаны-

мі з «санкцыёнкай» і іншымі
пытаннямі, фірмы і кампаніі
Расійскай Федэрацыі. Часам
буйныя, за якімі стаяць буйныя дзялкі з цяжкімі пагонамі.
Гэта таксама неабходна гаварыць, не саромецца. Не мытнікам расійскім гаварыць, а інфармаваць урад і Прэзідэнта
Расійскай Федэрацыі, каб яны
там разбіраліся са сваімі».
З моманту ўвядзення расійскім бокам так званых
санкцый ДМК выявіў 2,2 тысячы адміністрацыйных права па ру шэн няў, за ве дзе на
30 крымінальных спраў па
фактах незаконнага перамяшчэння 25 тысяч тон санкцыйных тавараў на суму 40,8 млн
беларускіх рублёў. Пры гэтым
Юрый Сянько звяртае ўвагу,
што зараз увозіцца менш такой прадукцыі.
Дадаткова старшыня ДМК
адзначыў, што сёлета былі
выяўлены вялікія партыі наркотыкаў. Як правіла, яны правозіліся транзітам у бок Расіі. Літаральна некалькі дзён
таму каля Гродна ў пункце
пропуску Брузгі быў затрыманы расіянін з 1,1 кілаграма
какаіну.

НА ШЛЯХУ ДА МЭТ
Як наша краіна рухаецца да выканання Мэт устойлівага развіцця
ААН, што адбываецца ў Беларускім саюзе жанчын і як рэалізуецца
дэкрэт аб занятасці насельніцтва.
Гэтыя тры пытанні абмеркаваў
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка
разам з Мар'янай Шчоткінай, намеснікам старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі,
нацыянальным каардынатарам па
дасягненні МУР, старшынёй Беларускага саюза жанчын.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што калісьці мы дамовіліся, што будзем садзейнічаць плану ААН у дасягненні Мэт
устойлівага развіцця да 2030 года, бо
гэта таксама і ў нашых інтарэсах. Згодна з імі, развіццё павінны атрымаць усе
краіны, у тым ліку Беларусь. Аляксандр
Лукашэнка спытаў нацыянальнага каардынатара, як ідзе работа ў гэтым напрамку.
Таксама Прэзідэнт спытаў пра грамадскую арганізацыю, у якой старшынствуе Мар'яна Шчоткіна. На яго думку,
гэта вельмі важна, бо, гаворачы пра грамадзянскую супольнасць, маюць на ўвазе і ветэранаў, і моладзь, і членаў прафсаюзаў і Беларускага саюза жанчын...
«Гэта асноўная частка грамадзянскай

супольнасці Беларусі. Таму я назіраю
збоку, як там ідуць справы», — адзначыў
кіраўнік дзяржавы і прапанаваў даведацца, як развіваюцца падзеі, з першых
вуснаў.
Аляксандр Лукашэнка таксама нагадаў, што даручаў назіраць за рэалізацыяй новай рэдакцыі дэкрэта па стымуляванні занятасці насельніцтва. Прэзідэнт
пацікавіўся і гэтай тэмай.
Мар'яна Шчоткіна расказала, што
сёння Беларусь займае асаблівае месца ў еўрапейскім рэгіёне і краінах СНД
у дасягненні МУР. Мы знаходзімся на
лідзіруючых пазіцыях. Пасля размовы
з Прэзідэнтам яна ўдакладніла, што за
мінулы год створана нацыянальная сістэма кіравання ў галіне МУР. Таксама
важна мець магчымасць ацаніць прагрэс
на гэтым шляху. Для гэтага да канца года плануецца сабраць усе паказчыкі на
адну платформу.
Як каментуе нацыянальны каардынатар, мэты ўстойлівасці — гэта захаванне
чысціні паветра, вады, зямлі, рост узроўню дабрабыту людзей і якасці жыцця.
І гэтыя асноўныя мэты замацаваныя ў
нашых магістральных дакументах.
Зараз распрацоўваецца Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця да
2035 года. Тое, што ў яе будзе закла-

дзена, — перспектывы развіцця краіны.
Гэта работа ідзе комплексна, структуравана і ў супрацоўніцтве з рознымі ведамствамі. У студзені прапануецца правесці
нацыянальны форум па МУР, дзе будуць
у тым ліку абмеркаваны прапановы па
павышэнні эфектыўнасці стратэгіі.
Мар'яна Шчоткіна таксама лічыць,
што вельмі важна перайсці на лакальны ўзровень. Нельга меркаваць толькі
па сярэдніх паказчыках. Неабходна глядзець на месцы і вырашаць, якія меры
прымаць для развіцця.
Акрамя таго, старшыня Беларускага
саюза жанчын расказала, што падчас
размовы кіраўнік дзяржавы прапанаваў
больш эфектыўна вылучаць жанчын на
кіраўніцкія пасады ад БСЖ. Тых, хто жадае бачыць сябе і ў гэтым працаваць.
Што наконт дэкрэта аб садзейнічанні
занятасці, тут галоўным пытаннем з'яўляецца фарміраванне базы. Зараз яна
рыхтуецца, праведзена вучоба па ўсіх
рэгіёнах. Мар'яна Шчоткіна заўважае,
што вельмі важна, каб не было мінулых памылак, каб з кожным чалавекам
размаўлялі. Прапанавана, калі дэкрэт
запрацуе са студзеня, ужо з верасня
апрабаваць гэтую базу, каб ліквідаваць
недахопы.
Надзея АНІСОВІЧ.

 Нашы дзеці

Дадатковыя групы
на беларускай мове
адкрыюць у мінскіх дзіцячых
садках з гэтага навучальнага года
Усяго па краіне працуе 2678 беларускамоўных груп
у садках — 12,2 працэнта ад агульнай колькасці.
У Міністэрстве адукацыі запэўніваюць: пажаданні
бацькоў стараюцца выконваць. Так, усім упраўленням адукацыі рэкамендавана пры пастаноўцы
на ўлік дзяцей, якія маюць патрэбу ў наведванні
садкоў, увесці адпаведную калонку, дзе бацькі
будуць пазначаць, на якой мове яны хацелі б, каб
навучалася іх дзіця.
— Колькасць груп залежыць перш за ўсё ад попыту.
У мінулым навучальным годзе ў сталіцы такіх груп пабольшала на пяць, — расказвае галоўны спецыяліст
аддзела дашкольнай, агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама
Алена МАКАРЭВІЧ. — Папярэдні аналіз той інфармацыі,
якая паступае са службаў «адно акно», дзе ідзе пастаноўка на ўлік, і вынікі камплектавання паказваюць, што
ў гэтым навучальным годзе плануецца павелічэнне колькасці такіх груп яшчэ на пяць. Усім бацькам, хто выказаў
такое жаданне, месца для дзіцяці ў групе забяспечваецца. Але неабавязкова гэты садок будзе ў крокавай
даступнасці.
Асаблівая ўвага ўдзяляецца выданню падручнікаў для
беларускамоўных груп. Пераглядаюцца таксама хрэстаматыі па мастацкай літаратуры, каб там былі больш
прадстаўлены творы нашых аўтараў.
— Хачу падкрэсліць, што, нават калі адукацыйны працэс ідзе на рускай мове, гэта не значыць, што там увогуле
няма беларускай. Тыпавым навучальным планам прадугледжваецца колькасць гадзін на развіццё маўлення пабеларуску, — заўважае Альбіна ДАВІДОВІЧ, намеснік
начальніка галоўнага ўпраўлення агульнай сярэдняй,
дашкольнай і спецыяльнай адукацыі Мінадукацыі.
У цэлым па краіне 95,8 працэнта дзяцей ва ўзросце
ад трох да шасці гадоў атрымліваюць дашкольную адукацыю. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў ахопу ў
Еўропе. Але ёсць праблема з выдзяленнем месцаў у
садках у крокавай даступнасці. Гэта датычыцца абласных цэнтраў, сталіцы. А ў Мінскім раёне нарматыў па
забяспечанасці месцамі не выконваецца на 23,6 працэнта. Таксама за першае паўгоддзе 2018-га 6,6 тысячы
хлопчыкаў і дзяўчатак не атрымалі пры першым звароце
месца ў садку ў Мінскай і Брэсцкай абласцях.
На сёлета запланавана будаўніцтва 17 устаноў дашкольнай адукацыі. Чатыры з іх ужо ўзведзены. Калі
казаць пра Мінскую вобласць, то завяршаецца будаўніцтва дзіцячага садка на 230 месцаў у Фаніпалі, а ў трэцім
квартале будзе гатовы садок на 150 месцаў у Копішчы.
Плануюць узводзіць новыя дашкольныя ўстановы і ў Бараўлянах і Смалявічах.
— Дастаткова запатрабаваны групы кароткачасовага знаходжання. Іх наведвае амаль 42 тысячы выхаванцаў, — дадае Альбіна Давідовіч. — Ёсць групы
розных відаў: адаптацыйныя, прагулачныя, вячэрняга
знаходжання, выхаднога дня, па падрыхтоўцы дзяцей
да школы.
У сельскай мясцовасці запатрабаваны сямейныя садкі. У Мінскай вобласці, напрыклад, іх сем. А вось у сталіцы сямейныя групы не атрымалі папулярнасці сярод
бацькоў.
Вострага недахопу выхавальнікаў, на думку Мінадукацыі, не назіраецца. У ведамстве адзначаюць, што павышэнне (хоць і невялікае) заробку, павелічэнне адпачынку
да 42 дзён спрацавалі на тое, каб палепшыць сітуацыю
з цякучкай кадраў.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ



ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
КОЛЬКАСЦЬ АХВЯР ПАВОДКІ Ў ЯПОНІІ
ВЫРАСЛА ДА 222 ЧАЛАВЕК

ТРАМП ПАСАРАМАЦІЎ МЕРКЕЛЬ
ЗА «ПАЎНОЧНЫ ПАТОК — 2» І НАТА

Пры гэтым месцазнаходжанне яшчэ 20 чалавек застаецца невядомым, нягледзячы на тое, што пасля стыхійнага
бедства прайшло больш за 10 дзён. Пра гэта паведаміла
агенцтва Kyodo ў аўторак, 17 ліпеня. Па-ранейшаму каля
чатырох тысяч чалавек застаюцца ў эвакуацыйных пунктах. У пацярпелых раёнах не працуюць крамы, парушаная
праца водаправода. Пры эвакуацыйных пунктах адкрыты
пункты выдачы гуманітарнай дапамогі. Адкрыты таксама
і прыём валанцёраў. Нагадаем, на мінулым тыдні ліўневыя даж джы абрынуліся
на паўднёва-заходнюю і
цэнтральную частку Японіі.
Гэта прывяло да паводак
і апоўзняў. У некаторых
месцах рэкі, якія выйшлі з
берагоў, затапілі значныя
тэрыторыі.

Падтрымка Германіяй будаўніцтва газаправода «Паўночны паток — 2» цяжка сумяшчаецца з членствам краіны
ў НАТА, заявіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп у інтэрв'ю
тэлеканалу Fox News. У апошні час прэзідэнт ЗША часта
выказваўся пра тое, што будаўніцтва «Паўночнага патоку — 2» зробіць Еўропу і ў прыватнасці Германію залежнымі ад Расіі і яе энергарэсурсаў. На прэс-канферэнцыі
пасля сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным
у Хельсінкі Трамп паабяцаў, што амерыканскі звадкаваны
прыродны газ складзе канкурэнцыю расійскаму паліву ў
барацьбе за еўрапейскі рынак. Па сцверджанні Трампа,
Вашынгтон пакрывае 91 працэнт расходаў на бяспеку
Еўропы. «А тым часам Еўропа выкарыстоўвае нас на
сваю выгаду ў тым, што датычыцца тарыфаў і ўстанаўлення гандлёвых бар'ераў. Гэта забівае наш гандаль, бо
ў мінулым годзе мы страцілі ў выніку каля 151 мільярда
долараў», — адзначыў Трамп. На яго думку, еўрапейскія

члены НАТА павінны павялічыць свае выдаткі на калектыўную абарону.

ROLLS-ROYCE ПРАДСТАВІЎ
НОВЫ СПОСАБ ПЕРАМЯШЧЭННЯ
Брытанскі вытворца люксавых
аўтамабіляў Rolls-Royce прадставіў канцэпт электрычнага лятальнага таксі, піша CNN. Паведамляецца, што апарат зможа развіваць
хуткасць да 400 кіламетраў за гадзіну, а максімальная далёкасць
яго палёту складзе 800 кіламетраў. Таксі аснасцяць шасцю складанымі прапелерамі, чатыры з якіх будуць засоўвацца ў крылы, каб знізіць узровень шуму падчас
палёту. На борце адначасова змогуць знаходзіцца да
пяці пасажыраў. Таксама будзе магчымасць перавозкі
грузаў і выкарыстання машыны ў ваенных мэтах. Па даных Rolls-Royce, запуск лятальнага таксі плануецца на
пачатак 2020-х гадоў.

