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Пас ля Со чы

Ад бы ла ся тэ ле фон ная 

раз мо ва Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі са стар шы нёй 

ура да Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым. 

Пра гэ та па ве дам ляе Бел ТА 

са спа сыл кай 

на прэс-служ бу бе ла рус ка га 

лі да ра.

Ба кі аб мер ка ва лі вы ні кі пра-

ве дзе ных 7 снеж ня ў Со чы бе-

ла рус ка-ра сій скіх пе ра га во раў, 

да лей шую ра бо ту па на паў нен ні 

ін тэ гра цый на га па рад ку дня, раз-

віц ці ганд лё ва-эка на міч на га су-

пра цоў ніц тва, зняц ці праб лем ных 

пы тан няў у гэ тай сфе ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Дзміт-

рый Мядз ве дзеў да мо ві лі ся аб 

пра ця гу кан так таў, каб да но ва га 

го да зве рыць га дзін ні кі па ад па-

вед най праб ле ма ты цы.

«Нар манд ская чац вёр ка» пры ня ла ка мю ні ке 
з трох пунк таў

Лі да ры кра ін «нар манд скай чац вёр кі» пры ня лі па вы ні-

ках са мі ту ў Па ры жы ка мю ні ке, па ве дам ляе РІА На ві ны.

Уся го ў вы ні ко вым да ку мен це пра пі са ны тры пунк ты: 

«Не ад клад ныя ме ры па ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў зо не кан-

флік ту», «Ме ры па рэа лі за цыі па лі тыч ных па ла жэн няў 

мін скіх па гад нен няў» і «Пра цяг». У пры ват нас ці, ба кі пад-

тры ма лі план па раз вя дзен ні сіл на трох но вых участ ках 

у Дан ба се да кан ца са ка ві ка 2020 го да. Лі да ры «нар-

манд скай чац вёр кі» да мо ві лі ся пад тры маць да моў ле нас ці 

кан такт най гру пы аб ад крыц ці но вых пунк таў про пус ку ў 

Дан ба се на пра ця гу 30 дзён.

Так са ма аб мяр коў ва ла ся пы тан не аб аб ме не ва-

ен на па лон ны мі па прын цы пе «ўсіх на ўсіх» да кан ца 

2019 го да. Пры гэ тым між на род ным ар га ні за цы ям, у тым 

лі ку Між на род на му ка мі тэ ту Чыр во на га Кры жа, па ві нен 

быць да дзе ны поў ны і без умоў ны до ступ да ўсіх асоб, якія 

ўтрым лі ва юц ца. Па сцвяр джэн ні Кі е ва, га вор ка ідзе «не 

пра дзя сят кі, а пра сот ні» лю дзей. Ра ней прэ зі дэнт Фран-

цыі Эма ну эль Мак рон рас ка заў, што на ступ ным ра зам 

са міт у «нар манд скім фар ма це» збя рэц ца ў най блі жэй шыя 

ча ты ры ме ся цы.

Аме ры кан скай эка но мі цы прад каз ва юць 
апа ка ліп сіс

У аме ры кан скай эка-

но мі цы мо жа ад быц-

ца апа ка ліп сіс пас ля 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў, 

якія на ме ча ны на во-

сень 2020 го да. Та кое 

прад ка зан не зра біў 

стра тэг BTІG Джу лі ян 

Эма нуэль, пе рад ае CNBS. Па вод ле яго слоў, у сі ту а цыі, 

якая скла ла ся, ін вес та ры стра ху юц ца ад «маг чы ма га 

апа ка ліп сі су на вы ба рах». Экс перт ука заў, што га вор ка 

мо жа іс ці аб «вель мі не ста біль ным вы ні ку га ла са ван ня». 

Ця пер ры нак за не па ко е ны ў тым лі ку тым, што пас ля 

вы ба раў ганд лё вая вай на па між ЗША і Кі та ем толь кі 

па гор шыц ца.

Ра ней у па чат ку снеж ня аме ры кан скі прэ зі дэнт До-

нальд Трамп па ста віў пад су мнен не пад пі сан не ганд лё-

ва га па гад нен ня з Кі та ем да вы ба раў. Гэ та пры вя ло да 

рэз ка га аб ва лу фон да вых ін дэк саў.

Страль ба ў чэш скай баль ні цы
Учо ра ра ні цай не вя до мы рас стра ляў лю дзей у шпі та лі 

ў го ра дзе Ост ра ва на ўсхо дзе Чэ хіі, па ве дам ляе Reuters. 

Па вод ле звес так чэш скай па лі цыі, у вы ні ку на па дзен ня 

бы лі за бі тыя як мі ні мум ча ты ры ча ла ве кі, па цы ен ты, якія 

ча ка лі пры ёму, яшчэ двое па ра не ныя. Паз ней мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя кра і ны па ве да мі ла аб шас ці за гі ну лых.

Су пра цоў ні кі баль ні цы пе ра пы ні лі сваю ра бо ту, там 

пра ца ва лі спец служ бы. У баль ні цу пры быў па лі цэй скі 

спец наз і па жар ныя, на мес ца зда рэн ня на кі роў ваў ся 

па лі цэй скі вер та лёт. Стра лок, які на паў на лю дзей, уцёк. 

Пас ля та го, што ад бы ло ся, з'я ві лі ся па ве дам лен ні, ні бы та 

муж чы на мог помс ціць за смерць дзі ця ці пад час ро даў у 

гэ тай баль ні цы. Блі жэй да абе ду чэш ская па лі цыя па ве да-

мі ла ў сва ім Twіtter, што 
па да зра ва ны ў страль бе 
на ла жыў на ся бе ру кі. Яго 
вы са чы лі з да па мо гай ін-
фар ма цыі аб аў та ма бі лі, 
на якім стра лок ні бы та 
ру хаў ся па го ра дзе. Па-
лі цыя ўста наў лі вае асо бу 

муж чы ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НО ВЫЯ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ
Кад ры най вы шэй шай 

ква лі фі ка цыі
Сер ты фі ка ва ны на ву чаль ны цэнтр Festo 

(FACT) па тэх на ло гі ях «Ін дуст рыя 4.0» 

і ме хат ро ні цы ад крыў ся на ба зе ка ле-

джа су час ных тэх на ло гій у ма шы на бу-

да ван ні і аў та сэр ві се ў Мін ску.

Ён стаў част кай вя лі ка га пра ек та «За ня-

тасць, пра фе сій ная аду ка цыя і на ву чан не 

ў Бе ла ру сі», што фі нан су ец ца Еў ра пей скім 

са юзам. Уся го на пра ект бы ло на кі ра ва на 

ка ля 11,5 млн еў ра.

Ад крыц цю цэнт ра па пя рэд ні ча ла кар пат-

лі вая ра бо та Мі ніс тэр ства аду ка цыі і Рэс пуб-

лі кан ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі 

су мес на з прад стаў ніц твам Еў ра пей ска га 

са ю за ў Бе ла ру сі, а так са ма з кам па ні яй 

«Festo» — ад ным з су свет ных лі да раў у аў та-

ма ты за цыі вы твор чых пра цэ саў. Яе вы ні кам 

ста ла рас пра цоў ка ўні каль на га пра ек та — 

пер ша га на пост са вец кай пра сто ры на ву-

чаль на га цэнт ра, які прай шоў сер ты фі ка цыю 

па між на род ных стан дар тах: яны пры зна юц-

ца больш чым на 200 ты ся чах пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў па ўсім све це.

Маг чы мас ці цэнт ра FACT да зво ляць 

пра ца ваць з на ву чэн скай мо лад дзю, вес ці 

пад рых тоў ку і пе ра пад рых тоў ку да рос ла га 

на сель ніц тва. Аб ста ля ван не і пра грам нае 

за бес пя чэн не да па мо гуць сфар мі ра ваць 

кам пе тэн цыі ў воб лас ці пра ек та ван ня CP 

Lab і CP Factory, пра гра ма ван ня, прак тыч-

ныя ўмен ні і на вы кі ра бо ты з пра мыс ло вы мі 

і ма біль ны мі ро ба та мі і ін шыя.

Сту дэн ты бу дуць ву чыц ца пла на ваць і ду-

маць стра тэ гіч на. У цэнт ры пла ну ец ца ар га ні-

за ваць сет ка вае на ву чан не і аб мен во пы там 

у ар га ні за цыі і пра вя дзен ні спа бор ніц тваў 

па стан дар тах Wordskіlls. Бу дуць пра хо дзіць 

за ня ткі ў тым лі ку для на ву чэн цаў ін шых ка-

ле джаў. Аб ста ля ван не бу дзе за дзей ні ча на 

на пра ця гу ўся го го да. Для ра бо ты з на ву-

чэн ца мі на ба зе цэнт ра бы лі сер ты фі ка ва ныя 

пя цё ра вы клад чы каў ка ле джа.

— Пос пе хі дзяр жа вы ў са цы яль на-эка-

на міч най сфе ры за ле жаць ад якас ці пад-

рых тоў кі ра бо чых і спе цы я ліс таў па са мых 

за па тра ба ва ных пра фе сі ях, — пад крэс ліў 

пад час цы ры мо ніі ад крыц ця цэнт ра мі ністр 

аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА. — Мы па він ны 

не прос та іс ці ў на гу з ча сам, а апя рэдж-

ваць яго, на ву чаць так, каб наш спе цы я ліст 

на вы твор час ці мог у мак сі маль на сціс лыя 

тэр мі ны рас па чаць ра бо ту на аб ста ля ван ні 

прад пры ем ства. Тут, у цэнт ры, мы і бу дзем 

вес ці та кую пад рых тоў ку.

Пра ект «За ня тасць, пра фе сій ная аду ка-

цыя і на ву чан не ў Бе ла ру сі» рэа лі зу ец ца ў 

вя ду чых сек та рах эка но мі кі, ся род якіх ма-

шы на бу да ван не, бу даў ніц тва, сфе ра аб слу-

гоў ван ня. Яго мэ та — пры вес ці пра па но ву з 

бо ку сіс тэ мы пра фа ду ка цыі ў ад па вед насць 

з па трэ ба мі рын ку пра цы. Ча ка ец ца, што гэ та 

па леп шыць перс пек ты вы пра ца ўлад ка ван ня 

мо ла дзі і да рос ла га на сель ніц тва кра і ны і 

па вы сіць якасць і пры ваб насць сіс тэ мы пра-

фе сій най аду ка цыі ў Бе ла ру сі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

рас ка заў, як пра вя дзе 

на ва год нія свя ты, — пра-

цоў ная на груз ка бу дзе 

вя лі кая.

У той час, як гра ма дзя не 

ду ма юць пра па да рун кі і кар-

па ра ты вы на Ка ля ды і Но вы 

год, лі дар кра і ны імк нец ца 

вы ра шыць важ ныя дзяр жаў-

ныя пы тан ні і не цяг нуць іх у 

2020-ы. Са чыць, каб кі раў нік 

дзяр жа вы ўсё па спеў, да вя-

дзец ца яго Ад мі ніст ра цыі. Та-

кую за да чу Аляк сандр Лу ка-

шэн ка па ста віў на сён няш няй 

на ра дзе з па лі тыч ным шта-

бам кра і ны ў Па ла цы Не за-

леж нас ці.

На груз ка бу дзе вя лі кая, па-

пя рэ дзіў Прэ зі дэнт, бо на пе-

ра дзе — свя ты. Па чы на ю чы з 

дня ка та ліц кіх Ка ляд і ледзь не 

да 10 сту дзе ня — су цэль ныя 

ме ра пры ем ствы, прак тыч на 

кож ны дзень з удзе лам Прэ-

зі дэн та. А ра ні цай у аў то рак у 

тэ ле фон най раз мо ве яшчэ і з 

прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі да мо ві-

лі ся аб су стрэ чы ў пе рад на ва-

год нія дні, бо трэ ба «зве рыць 

га дзін ні кі» па пы тан нях, што 

да ты чац ца ўра даў.

Усё гэ та — не ўліч ва ю чы 

яшчэ ад ну су стрэ чу з Прэ зі-

дэн там Ра сіі, якая так са ма 

пла ну ец ца ў трэ цяй дэ ка дзе 

снеж ня, каб кан чат ко ва рас-

ста віць кроп кі над «і» па най-

важ ней шых пы тан нях функ-

цыя на ван ня дзвюх дзяр жаў. 

«А га лоў нае, на шых эка но-

мік», — да даў Прэ зі дэнт.

Пы тан ні функ цы я на ван-

ня Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 

кі раў ні ком якой на мі ну лым 

тыд ні Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на зна чыў Іга ра Сер ге ен ку, 

аб мер ка ва лі дэ та лё ва. Па ча-

ла ся раз мо ва з він ша ван няў 

экс-кі раў ні ку Ад мі ніст ра цыі 

На тал лі Ка ча на вай з на го ды 

яе вы бран ня стар шы нёй Са ве-

та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі.

«Па пра сіў бы вас не рас-

слаб ляц ца, та му што кло па ту ў 

вас і па па пя рэд ніх служ бо вых 

аба вяз ках бу дзе больш чым 

да стат ко ва, я ўжо іх анан са ваў 

(На тал ля Ка ча на ва — упаў на-

ва жа ная па Мін ску. — «Зв.»). 

Ну і Іга ру Пят ро ві чу трэ ба бу дзе 

да па ма гаць у тым пла не, каб 

ён хут чэй увай шоў у курс спра-

вы», — па жа даў Прэ зі дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

КАБ УСЁ ПА СПЕЦЬ

«На ту раль на, што пры ўсім не-

га ты ве ты ту ню, ал ка го лю, — гэ та 

сур' ёз ныя ар ты ку лы пры фар мі ра-

ван ні на ша га бюд жэ ту. Та му тут 

не му сіць быць ні я кіх ша ра хан няў. 

Зра зу ме ла, што ў Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі ты тунь, ды і ал ка голь па 

кош це знач на вы шэй шыя, чым у 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Ка лі што, 

уні фі ка цыя ў гэ тым вы пад ку (на 

ты ту нё выя вы ра бы) мо жа пры-

вес ці да сур' ёз на га рос ту цэн, 

што не да пу шчаль на для Бе ла ру сі 

і гра ма дзян Бе ла ру сі», — па пя рэ-

дзіў кі раў нік дзяр жа вы.

Сам Прэ зі дэнт сва іх ад но сін 

да цы га рэт не ха вае, ку рыль-

шчы каў не пад трым лі вае.

«Ад на спра ва — маё мер ка-

ван не, а ін шая — са мо га ча ла-

ве ка, які бя рэ цы га рэ ту, куп ляе 

за доб рыя гро шы і ні шчыць сваё 

зда роўе. Гэ та пэў ныя са цыяль-

ныя пы тан ні», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На на ра дзе аб мер ка ва лі вы-

твор часць і рэа лі за цыю ты ту нё-

вых вы ра баў, асаб лі ва з улі кам 

сур' ёз най «пе ра бу до вы» рын ку, 

якая ад бы ла ся ка ля го да та му, 

а так са ма вы ка нан не ін вес ты-

цый ных пра ек таў.

Як па ве да міў жур на ліс там 

мі ністр фі нан саў Мак сім Ер-

ма ло віч, Прэ зі дэн та хва люе, 

на коль кі кра і на аба ро не на ад 

не ле галь на га ўво зу ты ту нё вай 

пра дук цыі, аба ро ту ня якас ных 

цы га рэт і ал ка го лю на ўнут ра-

ным рын ку.

«Гу тар ка ідзе аб тым, каб 

гэ ты сек тар пра ца ваў вы ключ-

на пад кант ро лем дзяр жа вы, 

каб у асноў ным за кошт ай-

чын ных вы твор цаў ажыц цяў-

ля ла ся на сы чэн не ўнут ра на га 

рын ку ты ту нё вай пра дук цы яй, 

каб у нас бы ла маг чы масць 

кант ра ля ваць цэ ны на ўнут ра-

ным рын ку. І га лоў нае — гэ та 

вель мі бюд жэ та ё міс тая га лі на, 

яна пры но сіць знач ныя да хо ды. 

Ты ту нё вая пра дук цыя аб кла-

да ец ца ак цы за мі, ад па вед на, 

і бюд жэт вель мі за ле жыць ад 

та го, як ся бе ад чу вае гэ та пра-

мыс ло васць», — рас тлу ма чыў 

Мак сім Ер ма ло віч.

Па яго сло вах, кра і на ідзе па 

шля ху па этап на га па ве лі чэн ня 

да хо даў бюд жэ ту: з го ду ў год 

да хо ды ад рэа лі за цыі ты ту нё вай 

пра дук цыі на ўнут ра ным рын ку 

ўзрас та юць. У бюд жэт-2020 зноў 

за кла дзе ны рост да хо даў ад ты-

ту нё вай пра мыс ло вас ці. Ся род 

на ма ган няў, пе ра лі ча ных мі ніст-

рам фі нан саў, — вы ка ра нен не 

ўхі лен ня ад упла ты па дат каў, 

фак таў не ле галь на га аба ро ту, 

за бес пя чэн не вы твор чых ма гут-

нас цяў ты ту нё вых фаб рык.

Ця пер ры нак пад кант ро лем, 

пра цяг нуў мі ністр: вы клю ча ны 

лю быя па стаў кі не ле галь най 

пра дук цыі, на паў няль насць 

бюд жэ ту да стат ко ва вы со кая 

(больш за 800 міль ё наў руб лёў 

ак цы заў на ты ту нё вую пра дук-

цыю, а ўся го ад га лі ны — больш 

за міль ярд дзвес це міль ё наў 

руб лёў).

«Мяр ку ец ца на на ступ ны год 

і ня знач нае па вы шэн не цэн на 

гэ тую пра дук цыю. Вя до ма, што 

ў ме жах бюд жэ ту мы за кла да-

лі па вы шэн не ста вак ак цы заў 

на ты ту нё вую пра дук цыю на 

15 пра цэн таў, — зы хо дзя чы з гэ-

та га, раз лі ча ны да хо ды бюд жэ ту 

на на ступ ны год. У та кіх умо вах 

гэ та ня знач ны ўплыў на цэ ны. 

Ра зам з тым мы па вя ліч ва ем 

да хо ды бюд жэ ту, уплы ва ем на 

ўжы ван не гэ та га пра дук ту, які 

не га тыў на ўплы вае на зда роўе 

на сель ніц тва, і не ства ра ем ней-

кіх ца на вых «шо каў», не ўзмац ня-

ем ін фля цый ны ціск на эка но мі ку 

кра і ны», — пры тым, пад крэс ліў 

кі раў нік фі нан са ва га ве дам ства, 

і кант роль над аба ро там та кой 

пра дук цыі бу дзе ўзмоц не ны.

За раз аб мяр коў ва ец ца ўні-

фі ка цыя ак цыз най па лі ты кі ў 

ЕА ЭС і ў Са юз най дзяр жа ве. Па 

ін фар ма цыі мі ніст ра фі нан саў, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка дак лад-

на аба зна чыў умо вы да лей ша га 

руху: не па він на быць не га тыў на-

га ўплы ву ні на стан унут ра на га 

рын ку, ні на аба рот не ле галь най 

пра дук цыі, ні, ад па вед на, рэз ка-

га па ве лі чэн ня цэн на пра дук-

цыю для на сель ніц тва.

Акра мя та го, Мак сім Ер ма-

ло віч па ве да міў, што ты ту нё выя 

фаб ры кі да стат ко ва па спя хо ва 

вы ра ша юць пы тан не кан ку-

рэнта здоль нас ці і па ве лі чэн-

ня аб' ёмаў экс пар ту ай чын най 

пра дук цыі. 

Прэ зі дэнт пра анан са ваў раз-

гляд у бу ду чы ні па доб на га пы-

тан ня, звя за на га з вы твор час-

цю і рэа лі за цы яй ал ка голь ных 

та ва раў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ЦЫ ГА РЭ ТЫ ІМК ЛІ ВА 
НЕ ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ

Прэ зі дэнт за ба ра ніў знач на па вя ліч ваць цэ ны на ты ту нё выя вы ра бы
Зда ец ца, тра ціць зда роўе за гро шы — аса біс ты вы бар 

кож на га, але ў «цы га рэт най» праб ле ме знач на больш 

дзяр жаў на га. А для су час най Бе ла ру сі — 

і між дзяр жаў на га. Ме на ві та та му, па чы на ю чы на ра ду 

ў Па ла цы Не за леж нас ці, Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў: у пе ра мо вах з Ра сі яй ся род шмат лі кіх 

пы тан няў зна хо дзіц ца і цэ на ўтва рэн не, асаб лі ва 

на ад чу валь ныя та ва ры. На ды шоў час аб мер ка ваць стан 

спраў у ад ным з сег мен таў вы твор час ці — 

ты ту нё вых вы ра баў.


