
2 16 ліпеня 2019 г.НАДЗЁННАЕ

Спі кер Па ла ты прад стаў ні коў Кан грэ са 
ЗША аб ві на ва ці ла Трам па ў ксе на фо біі

Спі кер ніж няй па ла ты 

аме ры кан ска га Кан грэ са 

Нэн сі Пэ ло сі ў ня дзе лю 

аб ві на ва ці ла прэ зі дэн та 

кра і ны До наль да Трам па 

ў ксе на фо біі.

Прэ зі дэнт ЗША ра ней 

у гэ ты ж дзень аб ры нуў ся з кры ты кай на «пра грэ сіў-

ных» жан чын-дэ ма кра таў з Кан грэ са ЗША. «Так ці ка-

ва ба чыць, як «пра грэ сіў ныя» жан чы ны-дэ ма кра ты з 

Кан грэ са, якія пер ша па чат ко ва бы лі вы хад ца мі з кра ін, 

ура ды якіх з'яў ля юц ца поў най і та таль най ка та стро фай, 

гор шыя, са мыя ка рум па ва ныя і ня ўме лыя ў све це, — 

ка лі ў іх на огул ёсць нар маль ны ўрад, — ця пер гуч на і 

злос на рас каз ва юць жы ха рам ЗША, най вя лік шай і са-

май моц най на цыі на Зям лі, як кі ра ваць на шым ура дам. 

Ча му б ім не па ехаць на зад і не да па маг чы вы пра віць 

цал кам раз бу ра ныя і на вод не ныя зла чын нас цю мес цы, 

ад куль яны пры еха лі? А по тым вяр нуц ца і па ка заць, як 

гэ та бы ло зроб ле на», — на пі саў ён на сва ёй ста рон цы 

ў Twіtter.

У ад каз Пэ ло сі за яві ла, што ад хі ляе гэ тыя «ксе на-

фоб скія ка мен та рыі, за клі ка ныя па дзя ліць на цыю». 

«За мест та го, каб на па даць на чле наў Кан грэ са, ён 

па ві нен пра ца ваць з на мі над гу ман най міг ра цый най 

па лі ты кай, якая ад люст роў ва ла б аме ры кан скія каш-

тоў нас ці. Ка лі прэ зі дэнт Трамп ка жа ча ты ром аме-

ры кан скім жан чы нам-кан грэс ме нам вяр тац ца ў свае 

кра і ны, ён па цвяр джае, што яго план «Зра біць Аме-

ры ку зноў вя лі кай» заў сё ды быў на кі ра ва ны на тое, 

каб зра біць Аме ры ку зноў бе лай», — на пі са ла Пэ ло сі 

ў ся бе ў Twіtter.

Кар тэж Зя лен ска га тра піў у ДТЗ з ка ло най 
аў то бу саў з дзець мі ў За па рож жы

Тры аў та ма бі лі з 

кар тэ жу прэ зі дэн та 

Укра і ны Ула дзі мі ра Зя-

лен ска га ста лі ўдзель-

ні ка мі ДТЗ у За па рож-

скай воб лас ці з ка ло-

най аў то бу саў, у якіх 

еха лі дзе ці. Ні хто не 

па цяр пеў. Пра гэ та па ве дам ляе пар тал «Стра на.ua» 

са спа сыл кай на ўкра ін скае ўпраў лен не дзяр жаў най 

ахо вы (УДА).

Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, пры чы най зда-

рэн ня стаў аб гон ка ло ны аў то бу саў лег ка вы мі аў та-

ма бі ля мі. «Аб га ня лі ка ло ну два Volkswagen Touareg з 

кар тэ жу Зя лен ска га і аў то бус служ бы бяс пе кі прэ зі-

дэн та, — ад зна чы лі «Стра не.ua» ва УДА. — Яны вяр-

та лі ся ў Кі еў, у той час як Зя лен скі па ля цеў у ста лі цу 
на са ма лё це».

Кры ні ца вы дан ня ва УДА так са ма звя за ла ава рыю 
з не да хо пам кі роў цаў аў та ма бі ляў, якія ўва хо дзяць у 
кар тэж укра ін ска га лі да ра. Па вод ле яе да ных, «з 30 
кі роў цаў у шта це ця пер пра цуе па ло ва. З-за не да хо пу 
кад раў і шчыль на га гра фі ка кі роў цы не спяць су тка мі. 
Ад сюль і ДТЗ».

Прэ зі дэнт Зя лен скі зна хо дзіў ся з ра бо чай па езд-
кай у Адэ се, дзе пра вёў на ра ду па пы тан нях раз віц ця 
мар скіх парт оў Укра і ны.

Суд Цю ры ха па ка раў пеў ня 
за кры кі па на чах

Суд дзя ў Цю ры ху вы нес пры суд птуш цы, якая за-
над та гуч на ку ка рэ кае па на чах, па ве дам ляе вы дан не 
Neue Zurcher Zeіtung.

Жы ха ры го ра да па да лі іск на муж чы ну, які аб ста-
ля ваў у сва ім га ра жы ку рат нік. Су се дзі скар дзі лі ся 
на тое, што пе вень па на чах час та і гуч на кры чыць, 
за мі на ю чы спаць. Каб да ка заць суд дзі слуш насць іх 

прэ тэн зій, яны па да лі да ныя па коль кас ці «ку ка рэ каў» 

за ноч. Вы свет лі ла ся, што за га дзі ну пе вень кры чыць 

ад 14 да 44 ра зоў з гуч нас цю ка ля 85 дБ. Акра мя 

ўся го ін ша га, су се дзяў раз драж няў не пры ем ны пах 

з га ра жа, і яны на стой ва лі, каб суд па ста на віў знес ці 

ку рат нік. Суд дзя пры няў ра шэн не: гас па дар пеў ня 

аба вя за ны з 22.00 да 8 ра ні цы за бяс пе чыць ці шы-

ню. Для гэ та га ён па ві нен па кі даць сва іх пту шак без 

асвят лен ня. У сваю чар гу, ку рат нік ён мо жа па кі нуць. 

Па ста но ва су да да ты чыц ца толь кі пеў ня.
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Апош нія не каль кі га доў ва Уз бро е-

ных Сі лах пры зваль нен ні ў за пас вай-

скоў цы ан ке ту юц ца. Мі ністр аба ро ны 

Анд рэй РАЎ КОЎ ад зна чыў па зі тыў ныя 

вы ні кі гэ тых апы тан няў. Так, ле тась 84 

% хлоп цаў ад ка за лі, што служ ба да ла 

ім неш та ста ноў чае ў жыц ці. Сё ле та 

ліч ба за да во ле ных пе ра вы сі ла 90 %. 

Ка ля 72 % у мі ну лым го дзе ад зна чы-

лі, што служ ба да зво лі ла вы зна чыц ца 

з жыц цё вы мі мэ та мі, — сё ле та та кіх 

ужо 80 %.

Па сло вах Анд рэя Раў ко ва, сён ня 

чац вё ра з пя ці ма ла дых лю дзей зга-

джа юц ца, што ар мія — шко ла муж нас ці 

і па тры я тыз му. Аб са лют ная боль шасць 

хлоп цаў лі чаць, што ста лі больш тры ва-

лыя, моц ныя, ра шу чыя, са ма стой ныя, 

на ву чы лі ся пра ца ваць у ка лек ты ве і 

ра зу мець та ва ры шаў.

Пра гэ та мі ністр аба ро ны па ве да-

міў жур на ліс там пад час на вед ван ня 

5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га 

пры зна чэн ня, дзе пра цуе ла гер «Пры-

зыў нік». Азы жыц ця ў па ля вых умо вах 

асвой ва юць на ву чэн цы Ма гі лёў ска га 

дзяр жаў на га спе цы яль на га пра фе сій-

на-тэх ніч на га ву чы лі шча за кры та га ты-

пу № 2 дрэ ва ап ра цоў кі.

«Пад цяг ва ю ся 15 ра зоў і раз бі раю 

аў та мат за 15 се кундаў — гэ та ад зна-

ка «вы дат на», — вы ха ван цу ла ге ра 

Аляк сею КУ ЦА Е ВУ бу дзе чым па хва-

ліц ца пе рад ад на груп ні ка мі на апош-

нім кур се ву чы лі шча. Та ва ры шы, хто 

не тра піў у «Пры зыў нік», ка жа, по тым 

не ха ва юць зайз драс ці. Яшчэ б: дзе 

атры ма еш «май стар-клас» па аў та ма-

це Ка лаш ні ка ва ад ге не рал-лей тэ нан-

та — Анд рэй Раў коў не па шка да ваў 

ча су і па дзя ліў ся з хлоп ца мі сак рэ та мі 

май стэр ства.

У бу ду ча га пры зыў ні ка Аляк сея Ку-

ца е ва і брат, і ся бар слу жы лі ў ПДВ. 

Аляк сей і сам ма рыць пры звац ца ў 

спец наз — асаб лі ва пас ля та го, як на 

свае во чы па ба чыў эліт ную бры га ду.

«Спа чат ку га лоў нае — на тэр мі-

но вую каб уда ло ся тра піць: ад бор жа 

сур' ёз ны. А там і на кант ракт мож на 

за ста вац ца», — бу дуе жыц цё выя пла-

ны хло пец.

Пе рад су стрэ чай з вы ха ван ца мі ла-

ге ра мі ніст ры аба ро ны Анд рэй Раў коў 

і аду ка цыі Ігар Кар пен ка ўскла лі квет кі 

да пом ні ка во і нам, якія пра яві лі ма са вы 

ге ра ізм у га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны. Ша ноў ным гос цем су стрэ чы стаў 

па чэс ны сал дат час ці Ге надзь Юш ке-

віч — ве тэ ран не стра ціў хла пе ча га 

аза рту і з ці ка вас цю аб мяр коў ваў з 

афі цэ ра мі пе ра ва гі і не да хо пы роз ных 

ві даў зброі.

Аба ро на — усе на род ная
Са май важ най і скла да най за да чай 

дзяр жа вы мі ністр аба ро ны Анд рэй Раў-

коў лі чыць вы ха ван не па тры ё та. За да-

чы па ва ен на-па тры я тыч ным вы ха ван ні 

мо ла дзі вы кон ва юць і Уз бро е ныя Сі-

лы — і не толь кі мо ла дзі, але ўсіх гра-

ма дзян кра і ны.

«Мо жа, гэ та ка зён ныя сло вы, але 

за да чы, важ ней шай за вы ха ван не па-

тры ё та, у дзяр жа вы ня ма, та му што ка-

лі мы га во рым пра не за леж насць, су ве-

рэ ні тэт, тэ ры та ры яль ную цэ лас насць, 

за ха ван не кан сты ту цый на га ла ду, пра 

мір і бяс пе ку ў дзяр жа ве, зра зу ме ла: да 

гэ та га па трэб на пры клас ці шмат на ма-

ган няў. Дзяр жа ва ро біць усё, каб аба-

ро на Ай чы ны бы ла ўсе на род най», — 

упэў не ны кі раў нік ве дам ства.

Уз бро е ныя Сі лы ар га ні зу юць ла ге ры 

для част кі на сель ніц тва, якая, ма быць, 

больш за ўсіх па тра буе вы ха ван ня, — 

мо ла дзі. У яе лі ку і школь ні кі, і «скла-

да ныя пад лет кі». За дзе сяць га доў 

ва ен на-па тры я тыч ным вы ха ван нем у 

ла ге рах бы ло ахоп ле на больш за сто 

ты сяч пад лет каў.

«Ду маю, для іх гэ та ка рыс на і па ву-

чаль на, та му што ча ла век, які су тык-

нец ца з во ін скім ка лек ты вам у юным 

уз рос це і ад чуе тыя скла да нас ці, якія 

за знае ма ла ды ча ла век у тым лі ку на 

тэр мі но вай служ бе, ляг чэй адап ту ец ца 

по тым, ка лі бу дзе пры зва ны. Са свай го 

бо ку мы ро бім усё, каб пад кі раў ніц-

твам да свед ча ных сяр жан таў і афі цэ-

раў хлоп цы ўжо ця пер атры ма лі пэў ныя 

на вы кі: на ву чы лі ся рас паль ваць вог-

ні шча, аказ ваць эле мен тар ную ме ды-

цын скую да па мо гу», — Анд рэй Раў коў 

ро біць ак цэнт на ка рыс нас ці, прак тыч-

нас ці ар мей скіх умен няў.

Та му, звяр та ю чы ся да ма ла дых лю-

дзей, ён звяр нуў іх ува гу на га лоў нае ў 

жыц ці пы тан не: «Хто я, кім ха чу быць». 

Хтось ці зной дзе ад каз ме на ві та тут, у 

ва ен на-па тры я тыч ным ла ге ры, і на ват 

зро біць вы бар пра фе сіі.

«Ка неш не, мы хо чам, каб яны бы-

лі зда ро вы, каб бы лі ў пер шую чар гу 

людзь мі і, на ту раль на, прай шлі ар мей-

скую шко лу і бы лі га то выя, ка лі рап там 

на ды дзе час, стаць у шыхт са збро яй і 

аба ра ніць сваю кра і ну», — пад вёў вы-

нік мі ністр.

На су сед ніх ка фед рах
Абод ва мі ніс тэр ствы — і аду ка цыі, 

і аба ро ны — зга джа юц ца, што да пры-

зыў ная пад рых тоў ка па тра буе ўдас ка-

на лен ня. На дум ку апы та ных дэ ма бі-

лі за ва ных, яе па він ны пра во дзіць тыя, 

хто сам слу жыў.

Мі ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА 

рас ка заў жур на ліс там, як да пры зыў ная 

пад рых тоў ка зме ніц ца згод на з па тра-

ба ван ня мі ча су.

«Трэ ба ў шко ле па вы сіць ста тус ва-

ен ру ка, да аб ста ля ваць цэнт ры да пры-

зыў най пад рых тоў кі. Акра мя та го, ужо 

пад пра ві лі нар ма тыў ныя да ку мен ты, 

звя за ныя з дзей нас цю ва ен на-па тры-

я тыч ных кла саў. Сур' ёз ная ўва га на да-

ец ца і ка дэц кай аду ка цыі. Больш за тое: 

рас пра ца ва ны фа куль та тыў для 8—9 

кла саў па ўво дзі нах у да пры зыў ную 

пад рых тоў ку», — ад зна чыў мі ністр.

Ён пад крэс ліў, што служ ба ў ар міі — 

не пе ра шко да атры ман ню аду ка цыі.

«У кра і не для гэ та га ство ра ны ўсе 

ўмо вы: у сіс тэ ме аду ка цыі ка ля 12 ВНУ 

ма юць спе цы я лі за ва ныя фа куль тэ ты і 

ва ен ныя ка фед ры. Рас пра ца ва ны пра ект 

Ука за кі раў ні ка дзяр жа вы аб сет ка вай 

пад рых тоў цы, згод на з якім на ву чэн цы 

ВНУ без ва ен ных ка фед раў бу дуць мець 

маг чы масць зай мац ца ў най блі жэй шых 

уста но вах, дзе та кія ка фед ры ёсць», — 

па ве да міў Ігар Кар пен ка.

Па яго сло вах, рас пра цоў ва ец ца і 

да ку мент, які да зво ліць да па са ваць ву-

чэб ныя за ня ткі да пра хо джан ня служ бы 

ў рэ зер ве — гэ та важ на для вы пуск ні-

коў ВНУ, якія жа да лі б пра цяг нуць ву-

чо бу ў ма гіст ра ту ры. Да та го ж, на га даў 

мі ністр аду ка цыі, ма гіст ра ту ра — не-

аба вяз ко вая сту пень аду ка цыі, яна для 

ма ты ва ва ных лю дзей.

«Вы пуск ні коў гэ та га го да 56 ты сяч, 

мес цаў у ма гіст ра ту ры — уся го тры ты-

ся чы. Плюс вазь мі це ней кую коль касць 

дзяў чат», — па сло вах Іга ра Кар пен кі, 

тур ба вац ца, што ў кра і не не за ста нец-

ца ма гіст ран таў, ня ма пад стаў.

Ён зга дзіў ся, што ў гра мад стве маг лі 

склас ці ся пэў ныя стэ рэа ты пы і стра хі — 

для та го і па трэб ныя па доб ныя ла ге ры, 

збо ры, на вед ван ні во ін скіх час цей (мо-

жа, у боль шай сту пе ні гэ та ак ту аль на 

на ват для баць коў). Па ін фар ма цыі кі-

раў ні ка аду ка цый най сіс тэ мы, абод ва 

мі ніс тэр ствы зна хо дзяць па ра зу мен не, 

як вы бу да ваць пра цу для вы ра шэн ня 

за дач і ар міі, і аду ка цыі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА. 

г. Мар' і на Гор ка.

СА СЛУ ЖЫЦЬ 
ДОБ РУЮ СЛУЖ БУ

Усё больш ма ла дых лю дзей лі чаць час, пра ве дзе ны ў ар міі, ста ноў чым до све дам

На лю бы густ і ко лер пра па ну ец ца дзярж не ру хо-

масць, якая не вы ка рыс тоў ва ла ся, у Мін скай воб-

лас ці. Ця пер яе мож на на быць на аў кцы ё нах з маг-

чы мас цю за дзей ні чан ня пад жыл лё.

Сё ле та ў цэнт раль ным рэ гі ё не кра і ны пла ну ец ца ўцяг-

нуць у гас па дар чы аба рот шля хам про да жу на аў кцы ён ных 

тар гах больш за 100 ня вы ка ры ста ных аб' ек таў дзяр жаў най 

улас нас ці. Част ку з іх пра па ну ец ца на быць з маг чы мас цю 

пе ра во ду ў жы лыя па мяш кан ні, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

ка мі тэ та «Мінск аб лма ё масць».

Жы ха ра мі шум на га Мін ска гэ ты ва ры янт раз гля да ец ца 

як спо саб зні зіць вы со кі тэмп га рад ско га жыц ця. І ста ліч-

ны рэ гі ён у пла не зме ны ла ка цыі па-ра ней ша му лі чыц ца 

пры ваб ным.

На тар гах, якія пра вод зяц ца ка мі тэ там, ужо ця пер мож на 

на быць больш за 20 та кіх аб' ек таў, раз ме шча ных у ма ляў ні чых 

мес цах Мін скай воб лас ці па блі зу рэк, азёраў і ля соў. Пад перс-

пек тыў нае жыл лё пра па ну юц ца ад на па вяр хо выя бу дын кі, якія 

ў мі ну лым бы лі сель скі мі шко ла мі, май стэр ня мі, ста лоў ка мі ды 

ін шы мі ад мі ніст ра цый ны мі аб' ек та мі. Жы лая пло шча боль шай 

част кі гэ тых бу дын каў скла дае ад 150 да 280 квад рат ных мет-

раў, плюс зя мель ны ўчас так не менш чым 20 со так у пра цяг лую 

арэн ду, што да зва ляе ства рыць улас ную ся дзі бу.

Як вя до ма, за ка на даў ствам уста ноў ле ны гнут кі ме ха-

нізм па ні жэн ня па чат ко вай ца ны аб' ек таў дзярж улас нас ці. 

Па шэ ра гу бу дын каў па чат ко вая ца на іх про да жу ўжо па-

ні жа на на 80 пра цэн таў, так што за асоб ныя аб' ек ты та кой 

нерухомасці про сяць уся го толь кі ад пя ці да пят нац ца ці 

ты сяч руб лёў. Аў кцы ён ныя тар гі з'яў ля юц ца ад кры ты мі. 

Пры няць удзел у іх або пры сут ні чаць пры іх пра вя дзен ні 

мо жа лю бы ах вот ны. Пад ра бяз ную ін фар ма цыю мож на 

атрымаць на сай це ка мі тэ та www.gkі.gov.by.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПРЭ ЗІ ДЭНТ НА ГЭ ТЫМ 
ТЫД НІ НА ВЕ ДАЕ РА СІЮ

Ра бо чы ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў су сед нюю 

кра і ну за пла на ва ны на 17—18 лі пе ня. У пер шы 

дзень прэ зі дэн ты Беларусі і Расіі пра вя дуць не-

фар маль ную су стрэ чу.

18 лі пе ня ў Санкт-Пе цяр бур гу кі раў нік Бе ла ру сі ра зам 

з ра сій скім ка ле гам Ула дзі мі рам Пу ці ным пры ме ўдзел у 

пле нар ным па ся джэн ні VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 

У цэнт ры ўва гі — пы тан ні раз віц ця ганд лё ва-эка на міч на-

га су пра цоў ніц тва па між кра і на мі. Бу дзе аб мер ка ва нае і 

ўза е ма дзе ян не ў рам ках Са юз най дзяр жа вы.

Па вод ле Бел ТА.

Не ру хо масцьНе ру хо масць АМАЛЬ ГА ТО ВУЮ СЯ ДЗІ БУ — 
ЗА ПАЎ ЦА НЫ І НА ВАТ ТАН НЕЙ

Анд рэй РАЎ КОЎ 
і Ігар КАР ПЕН КА 
зна ё мяц ца з бы там «Пры зыў ні ка».


