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Акцэнты

СУПРАЦЬ АДНАБАКОВЫХ
«ТРЭБА ЎТРЫМАЦЦА
ПРЫМУСОВЫХ МЕР
НА ГЭТЫМ УЗРОЎНІ,
ЧАГО Б ГЭТА НАМ НІ КАШТАВАЛА»

Міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір МАКЕЙ
прымае ўдзел у 76-й сесіі Генеральнай Асамблеі
ААН.

У Палацы Незалежнасці абмеркавалі справы
ў айчыннай прамысловасці

На пя рэ дад ні Дня ма шына будаў ні ка з дак ла дам
да Прэзідэнта Аляксандра
Лукашэнкі былі запрошаны
міністр прамысловасці Пётр
Па рхом чык і про філь ны
намеснік прэм'ер-міністра
Юрый Назараў.
Мінпрам Беларусі сёння прадстаўляюць 220 прадпрыемстваў
і 145 тысяч работнікаў. У гэтым
годзе сапраўды ёсць з чым павіншаваць ведамства, тым больш
перад прафесійным святам. Выраслі рэнтабельнасць, экспарт,
знізіліся складскія запасы і колькасць стратных арганізацый. Але
на сустрэчы Прэзідэнт, як звычайна, хацеў пачуць не столькі
пра дасягненні, колькі пра вырашэнне праблемных пытанняў.
«Перадусім хацеў бы пачуць
ад вас аб'ектыўную ацэнку работы Мініс тэрства прамысловасці за бягучы перыяд, і што
мы будзем бачыць пасля заканчэння гэтага года з улікам тых
бандыцкіх дзеянняў у дачыненні
да Беларусі з боку асобных заходніх партнёраў. Мяне цікавіць
не толькі вытворчасць, але, зразумела, і экспарт (гэта валюта),
складскія запасы, але перадусім — фінансы», — абазначыў
Прэзідэнт.
Кіраўнік краіны запытаў у міністра, як прайшлі перагаворы
на замежных выстаўках, на якіх
той пабываў. Асаблівая ўвага —
афрыканскаму рынку.
Прэзідэнт адзначыў, што дамовіўся з кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным развіваць вытворчасць мікраэлектронікі. «Якая ў
нас тут сітуацыя? Дзякуй Богу,
мы захавалі гэтыя прадпрыем-

ствы, але, натуральна, нам неабходна ў гэтым плане больш
інтэнсіўна развівацца, дадаваць,
каб выйсці на канкурэнтны ўзровень з тымі, хто сёння ў свеце
«заказвае музыку», — сцвярджае Аляксандр Лукашэнка.
Таксама ў фокусе даклада
Прэзідэнту былі тэмы муніцыпальных закупак Расіяй: ці ёсць
там праблемы, як сябе паводзяць
расійскія калегі пасля дамоўленасцяў на вышэйшым узроўні.
Асабліва Прэзідэнт акцэнтуе:
асноўная задача Мінпрама — захаваць дасягну тыя годныя паказчыкі.
«Мы проста не маем права
падаць. Трэба ўтрымацца на гэтым узроўні, чаго б гэта нам ні
каштавала. Я ведаю, што ва ўрадзе прынялі шэраг рашэнняў па
мінімізацыі ўздзеяння санкцый
Захаду на эканоміку», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Ён параіў кіраўнікам паглядзець уважліва на супрацоўнікаў асобных прадпрыемстваў.
Па словах Прэзідэнта, у яго ёсць
інфармацыя, што некаторыя з
іх інфармуюць заходнія краіны,
як беларускія ўлады спрабуюць
абысці санкцыі.
«Шпіёняць фактычна. Здаюць
інфармацыю туды. Некалькіх мы
выявілі — сядуць, і надоўга. Гэта
я прама кажу. Мы павінны гэта
бачыць. Адзінкі такіх яшчэ засталіся. Гэта не проста людзі, што
выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю, — гэта людзі, якія
свядома, за грошы спецслужбаў
Захаду, шкодзяць нашай эканоміцы, а роўна і нашай дзяржаве», — заўва жае Аляксандр
Лукашэнка.
Марыя ДАДАЛКА.

 Каментарый у тэму

«Мы будзем здзіўляць»
Па словах міністра прамысловасці Пятра
ПАРХОМЧЫКА, прадпрыемствы галіны дэманструюць высокія тэмпы росту экспарту (139 %) і ў
яго няма сумневу, што такая дынаміка захаваецца
па выніках дзевяці месяцаў.
«Дадзена даручэнне — нягледзячы на складанасці захаваць аб'ёмы вытворчасці, экспарту на
ўзроўні, дасягнутым за шэсць месяцаў. Фактычна
за другое паўгоддзе мы павінны падвоіць вынікі работы прамысловых прадпрыемстваў. Хачу сказаць,
што з пастаўленай задачай справімся», — сказаў
міністр.
Паводле Пятра Пархомчыка, санкцыі — гэта
для прадпрыемстваў штуршок да імпартазамяшчэння.
«Сёння нашы канструктарскія школы вырашаюць такія задачы. Не хацеў бы раскрываць нашы
тэхнічныя планы, але мы будзем здзіўляць. Няма
сумневу, што з санкцыямі прамысловыя прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь справяцца», — заяўляе кіраўнік ведамства.
У графіку міністра шмат замежных камандзіровак. На днях ён вярнуўся з Татарстана, дзе сустракаўся з кіраўніком рэспублікі. Той запэўніў: беларусы атрымаюць заказ на пяцігодку па пастаўках
сельгастэхнікі. З Зімбабвэ Пётр Пархомчык летась
прывёз кантракты на 30 мільёнаў долараў, пастаўкі
захаваліся сёлета. У снежні зноў ляціць у гэту афры кан скую кра і ну рых та ваць план ра бо ты
на 2022 год. Пабываў Пётр Пархомчык у Сербіі. Інтарэс на Балканах выклікала сельскагаспадарчая
тэхніка, у попыце — электратранспарт і пажарныя
машыны. Добрыя адносіны з расійскімі партнёрамі.
Тэмп росту на гэтым рынку за год склаў 52 %.
Такая колькасць заказаў адлюстроўваецца, натуральна, на фінансавых паказчыках прадпрыемстваў.
«За бягучыя восем месяцаў не было выпадкаў,
каб прадпрыемствы Міністэрства прамысловасці
не выплацілі заработную плату. Заробкі па Міністэрстве прамысловасці — 1350—1400 рублёў. Да
канца года будуць у межах — 1400—1450 рублёў.
То-бок, трохі падрастуць», — акцэнтуе міністр.

Дэмаграфічная бяспека

УСТОЙЛІВАСЦЬ І РАЗВІЦЦЁ
Праз сцвярджэнне традыцыйных сямейных каштоўнасцяў
Па даных перапісу насельніцтва 2019 года, у Беларусі налічваецца больш за 2612 тысяч сем'яў. «Пытанні сям'і
і ўстой лі ва га раз віц ця не
страчваюць сваёй ак туальнасці на працягу многіх стагоддзяў і сёння знаходзяцца
ў цэнтры ўвагі сацыяльнай
палітыкі дзяржавы. Сям'я —
аснова наогул ўсёй дзяржавы. У адпаведнасці з канцэпцыяй нацыянальнай бяспекі і
законамі дэмаграфічнай бяспекі, павышэнне прэстыжу
моцнай сям'і, фарміраванне
духоўна-маральных стандартаў жыцця грамадзян у галіне
сямейных адносін з'яўляецца
прынцыпова важным кірункам і задачай дзяржавы для
дасягнення дэмаграфічнай
бяспекі», — лічыць кансультант аддзела народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай
палітыкі Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны Святлана БЕЛАШ.
Апошнія сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што і для саміх беларусаў характэрная высокая
каштоўнасць сям'і: 98 % насельніц-

тва лічаць сям'ю важнай часткай
свайго жыцця. Сям'я — неад'емны
атрыбут нашага грамадства, менавіта ў сем'ях пражываюць каля
80 % насельніцтва краіны.
Таксама спецыяліст праінфармавала, што больш за 15 % жыхароў
Беларусі ўжо перасягнулі ўзрост
65 гадоў. Прычым кожны чацвёрты
з іх — старэйшы за 80 гадоў.
Пакуль яшчэ Беларусь уваходзіць у траціну краін з самым
нізкім узроўнем дэмаграфічнага
старэння, але, паводле прагнозаў экспертаў, хуткасць старэння
будзе павялічвацца, а значыць,
павялічыцца і колькасць насельніцтва старэйшага ўзросту.
— Мы павінны разумець, што
клопат пра старэйшае пакаленне
становіцца выклікам для многіх
сем'яў і ўсяго нашага грамадства
ў цэлым, — сказала прадстаўнік
мініс тэрства. — Гэта патрабуе
кансалідацыі намаганняў як дзяржавы, так і грамадства і кожнай
сям'і. Наша задача — не толькі
падтрымаць пажылых людзей,
але яшчэ і сфарміраваць такое
грамадства, якое будзе зручным і
камфортным для ўсіх узростаў.
Наталля ТАЛІВІНСКАЯ.

Класныя навіны

«ІНФАРМАТЫКА
БЕЗ РАЗЕТКІ»
Адукацыйны праект з такой назвай, распрацаваны ў ПВТ, будуць укараняць у
дзіцячых садках па ўсёй краіне. Навучальная праграма прайшла экспертызу і
атрымала адпаведнае адабрэнне ў Міністэрстве адукацыі. Пра гэта паведамляе
сайт Парка высокіх тэхналогій.
У мі нулым ву чэб ным го дзе ў пра ек це
ўдзельнічала больш за дзве тысячы дзяцей
і 183 педагога з 85 дзіцячых садкоў па ўсёй
краіне. У 2021/2022 годзе «Інфарматыка без
разеткі» прыйдзе ўжо больш чым у 200 дашкольных устаноў адукацыі. Асноўная мэта
праекта — фарміраванне алгарытмічных уменняў і лагічнага мыслення ў дзяцей ва ўзросце
5—7 гадоў. Дашкольнікаў вучаць структураваць інфармацыю і аперыраваць ёй без выкарыстання камп'ютара. Прычым заняткі праходзяць у гульнявой форме.
— Самая першая праграма была распрацаваная больш за два гады таму. Тады мы
думалі, што дзеці ў садку сядуць за парты і
будуць вырашаць задачы. Але калі прыехалі
ў рэальную групу і паглядзелі, як ідзе апрабацыя праграмы, стала зразумела, што ў пяцігадовым узросце ўсё ж такі адзіны даступны
метад навучання — гульнявы. Таму сёння ўся
праграма праекта «Інфарматыка без разеткі»,
якая ўкараняецца ў дашкольных установах,
будуецца на гульнявой дзейнасці, — адзначыў намеснік дырэктара адміністрацыі ПВТ
Аляксандр МАРЦІНКЕВІЧ.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Учора ён прыняў удзел у міністэрскай сустрэчы краін —
удзельніц Групы сяброў у абарону Статута ААН па тэме
процідзеяння аднабаковым прымусовым мерам. Аб гэтым
паведамілі ў прэс-службе беларускага знешнепалітычнага
ведамства. Уладзімір Макей прадставіў пазіцыю Беларусі
аб недапушчальнасці прымянення такіх мер, як пагрозы
для міжнароднай бяспекі і дабрабыту людзей.
Падчас перагавораў у Нью-Ёрку міністр замежных
спраў Беларусі Уладзімір Макей сустрэўся з міністрамі
замежных спраў Ірана, Нікарагуа, Турцыі, Сербіі і Фінляндыі. У час сустрэчы з міністрам замежных спраў Ісламскай Рэспублікі Іран Хасэйнам Амірам Абдалахіянам бакі
пацвердзілі неабходнасць інтэнсіфікацыі ў найбліжэйшай
перспектыве беларуска-іранскага гандлёва-эканамічнага
ўзаемадзеяння, у тым ліку беручы пад увагу сумесныя
намаганні дзвюх краін на міжнароднай арэне па процідзеянні палітыцы эканамічнага націску і аднабаковым
прымусовым мерам.
Кіраўнікі МЗС Беларусі і Ірана адзначылі супадзенне
пазіцый па шэрагу актуальных міжнародных тэм, у першую чаргу адносна праблематыкі незаконных санкцый
як метаду палітычнага націску і ўмяшання ва ўнутраныя
справы суверэнных дзяржаў. У ходзе размовы Хасэйн
Амір Абдалахіян запрасіў Уладзіміра Макея наведаць
Тэгеран з рабочым візітам у найбліжэйшы час.
На перагаворах з міністрам замежных спраў Нікарагуа
Дэнісам Раналда Манкада Каліндрэсам быў адзначаны
высокі ўзровень узаемнай падтрымкі на міжнароднай арэне. Кіраўнік МЗС Нікарагуа падкрэсліў важнасць удзелу
Беларусі ў дзейнасці Групы сяброў у абарону Стату та
ААН і Камітэта па ліквідацыі дыскрымінацыі ў адносінах
да жанчын. Уладзімір Макей падзякаваў за садзейнічанне ў пашырэнні ініцыятыў Беларусі ў ААН, у тым ліку па
процідзеянні гандлю людзьмі.
Бакі таксама ўдзялілі асаблівую ўвагу развіццю эканамічных сувязяў паміж дзяржавамі, актывізацыі работы
сумеснай беларуска-нікарагуанскай міжурадавай камісіі
па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і павышэнні інтэнсіўнасці кантактаў па лініі знешнепалітычных ведамстваў.
Падчас сустрэчы з міністрам замежных спраў Турцыі Меўлютам Чавушаглу бакі канстатавалі пазітыўную дынаміку
двухбаковага супрацоўніцтва, абмеркавалі падрыхтоўку чарговага пасяджэння беларуска-турэцкай сумеснай
міжурадавай эканамічнай камісіі, абмяняліся меркаваннямі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня,
уключаючы тэматыку процідзеяння нелегальнай міграцыі.
Уладзімір Макей падзякаваў калегу за прынцыповую пазіцыю і дружалюбнае садзейнічанне турэцкага боку на
фоне антыбеларускай рыторыкі і дзеянняў з боку шэрагу
дзяржаў. Меўлют Чавушаглу пацвердзіў высокую зацікаўленасць Турцыі ў развіцці ўсебаковых адносін з Беларуссю, рэалізацыі буйных эканамічных праектаў у нашай
краіне. Ён таксама выказаў удзячнасць беларускаму боку
за аказанне важкай дапамогі пры ліквідацыі лясных пажараў на паўднёвым узбярэжжы Турцыі.
З міністрам замежных спраў Сербіі Ніколам Селакавічам былі абмеркаваны стан і перспектывы двухбаковага
супрацоўніцтва ў палітычнай і гандлёва-эканамічнай сферах, узаемадзеянне на шматбаковых пляцоўках. Міністры
абмяняліся меркаваннямі аб актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня, уключаючы сітуацыю ў рэгіёне
Заходніх Балкан.
Акрамя таго, шэраг пытанняў у сферы ўзаемнага інтарэсу быў абмеркаваны з міністрам замежных спраў
Фінляндыі Пекам Хаавістам.
Пётр ДУНЬКО.

Блізкая ўлада

Выканкамы на сувязі
Практыка правядзення прамых ліній рэгіянальнай
вертыкаллю працягваецца. Калі ў вас ёсць пытанні
або праблемы, якія патрабуюць умяшання органаў
улады, тэлефануйце.
Тэлефонныя лініі ў суботу, 25 верасня, з 9.00 да 12.00
правядуць:
намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Дзмітрый
Мікалаевіч ГАРАДЗЕЦКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;
намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Уладзімір
Мікалаевіч БЕЛАВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;
першы намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама
Ігар Мікалаевіч ЧАСНОК. Тэл. 8 023 233 12 37;
на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма
Уладзімір Іосіфавіч ДЗЯШКО. Тэл. 8 015 273 56 44;
кіраўнік спраў Магілёўскага аблвыканкама Мікалай
Леанідавіч ДЗЯДКОЎ. Тэл. 8 022 250 18 69;
намеснік старшыні Мінскага аблвыканкама Аляксандр
Уладзіміравіч КРУЧАНАЎ. Тэл. 8 017 500 41 60;
намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама Юрый
Уладзіміравіч ТРУШЧАНКА. Тэл. 8 017 222 44 44.

