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El Mundo: ЗША пры гра зі лі кра і нам, 
якія пра па ну юць увес ці «па да так на Google»

Ула ды ЗША па пя рэ дзі лі пра тое, што мо гуць пры няць 

ме ры ў да чы нен ні да кра ін, якія пла ну юць аб кла даць да-

дат ко вым па дат кам най буй ней шыя кам па ніі, якія пра па -

ну юць ліч ба выя па слу гі. Пра гэ та па ве да мі ла га зе та 

El Mundo. Га вор ка ідзе пра та кія гі ган ты, як Amazon, Apple, 

Facebook і Google.

Як пе рад ае вы дан не, Дзярж дэ парт амент ЗША на кі-

ра ваў у свае па соль ствы тых дзяр жаў, якія раз гля да юць 

маг чы масць увя дзен ня так зва на га «па да тку на Google», 

у тым лі ку ў Іс па нію, да ку мент, у якім ад зна ча ец ца, што 

ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та До наль да Трам па «не па цер піць 

ні я кай дыс кры мі на цыі су праць кам па ній са штаб-ква тэ-

ра мі ў ЗША».

У да ку мен це па соль ствам да ру ча на па пя рэ дзіць ула ды 

кра ін пра ве ра год ныя ме ры ў вы пад ку, ка лі ўра ды рас-

пач нуць та кія кро кі ў ад на ба ко вым па рад ку. Пры гэ тым у 

па слан ні не ўдак лад ня ец ца, пра якія кан крэт на ме ры мо жа 

іс ці га вор ка. «ЗША пра ана лі зу юць усе за кон ныя маг чы-

мас ці, каб ад ка заць лю бой кра і не, якая ўвя дзе па да так 

на ліч ба выя па слу гі з па тэн цый на дыс кры мі на цый ным

уз дзе ян нем», — га во рыц ца ў да ку мен це. Ула ды ЗША 

лі чаць, што «іс ну юць не ка то рыя ўра ды, асаб лі ва ў Еў ро-

пе», якія па лі ты зу юць гэ тае пы тан не.

Джон сан пла нуе пра вес ці да тэр мі но выя 
вы ба ры ў Вя лі ка бры та ніі да ле та 2020 го да

Фа ва рыт вы бар чай гон кі за па са ды лі да ра кан сер ва-

тыў най пар тыі і прэм' ер-мі ніст ра Злу ча на га Ка ра леў ства 

Бо рыс Джон сан мае на мер пра вес ці да тэр мі но выя ўсе-

агуль ныя вы ба ры ў Вя лі ка бры та ніі да ле та 2020 го да. Пра 

гэ та па ве да мі ла ў се ра ду га зе та The Tіmes.

Па звест ках га зе ты, ка ман да Джон са на збі ра ец ца ўнес-

ці «ра шу чыя ка рэк ты вы» ў вы бар чую кам па нію то ры, і 

пад рых тоў ка да іх ужо па ча ла ся.

«Ёсць жа дан не пра вес ці вы ба ры, па куль лей ба рысц кую 

пар тыю ўзна чаль вае Джэ рэ мі Кор бін, — за явіў вы дан ню адзін 

з пры хіль ні каў Джон са на. — Гэ тая пар тыя раз' яд на ная — 

Brexіt (вы хад Вя лі ка бры та ніі з ЕС. — «Зв.») учы ніў ім ма гут ны 

ўдар. Лей ба рыс ты не га то выя да ўдзе лу ў вы ба рах».

У той жа час, як за ўва жае The Tіmes, прад стаў нік Джон-

са на ска заў, што «пла наў па пра вя дзен ні вы ба раў да 2022 

го да па куль ня ма». «Асноў ная ўва га на да ец ца пе ра мо зе 

ў кам па ніі» за па са ды лі да ра кан сер ва тыў най пар тыі і 

прэм' ер-мі ніст ра.

Вы ра ша ная за гад ка ства рэн ня Стоў нхэн джа
Ву чо ныя Нью-

касл ска га ўні вер сі тэ-

та (Вя лі ка бры та нія) 

прый шлі да вы сно вы, 

што бу даў ні кі Стоў-

нхэн джа вы ка рыс-

тоў ва лі сві ны тлушч 

для транс пар ці роў кі ма сіў ных ка мя нёў на вя лі кіх сан ках. 

Пра гэ та па ве дам ля ец ца ў прэс-рэ лі зе на Phys.org.

Да след чы кі выявілі рэшт кі тлу шчу на рэшт ках глі ня-

на га по су ду, зной дзе ных пры рас коп ках ме га лі тыч на га 

па се лі шча Да рынг тан-Уолс, раз ме шча на га за 3,2 кі ла-

мет ра ад Стоў нхэн джа. Тут жы лі лю дзі, якія ўдзель ні ча-

лі ў бу даў ніц тве кром ле ха. Ана ліз па ка заў, што тлушч 

зна хо дзіў ся ў са су дах, якія больш на гад ва лі вёд ры, а не 

по суд для га та ван ня і па да чы ежы. На ву коў цы мяр ку-

юць, што зной дзе ныя ёміс тас ці вы ка рыс тоў ва лі ся для 

за хоў ван ня са ла.

Ця пер да след чы кі пры зна юць, што ве лі зар ныя ме га лі-

ты, з якіх скла да ец ца Стоў нхэндж, бы лі пе ра ме шча ныя з 

да па мо гай ча ла ве чай сі лы. Экс пе ры мен ты па ка за лі, што 

ка мя ні, якія ў вы шы ню да ся га юць вась мі мет раў, а ва жаць 

да двац ца ці тон, маг лі ру хаць 20 ча ла век, змя шча ю чы іх 

на са ні, якія сліз га лі па бяр вен нях. Хут чэй за ўсё, бяр вё ны 

або са мі са ні змаз ва лі для па мян шэн ня сі лы трэн ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

З 2020 го да дзяр жа ва пла-

нуе да ваць жыл лё шмат-

дзет ным сем' ям на пра ця гу 

го да з дня па ста ноў кі на 

ўлік. Та кое да ру чэн не даў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. На коль кі 

ак ту аль нае гэ тае пы тан не 

для Мін шчы ны, вы свят ля ла 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды».

На пер шае лі пе ня ў Мін скай 

воб лас ці ў 17,7 ты ся чы сем' яў 

вы хоў ва ец ца больш за 57 ты сяч 

не паў на лет ніх. І коль касць сем'-

яў, якія аб за вод зяц ца тры ма і 

больш ма лы мі, з кож ным го дам 

па вя ліч ва ец ца. У пры ват нас ці, у 

2010-м та кіх у цэнт раль ным рэ-

гі ё не на ліч ва ла ся кры ху больш 

за 9 ты сяч, а на лі пень гэ та га 

го да — 17 679. На ра джаль нас ці 

спры яе дзяр жаў ная пад трым ка 

шмат дзет ных, у тым лі ку вы дзя-

лен не ся мей на га ка пі та лу, за бес-

пя чэн не іх на льгот ных умо вах 

жыл лём.

— Па ста не на 1 сту дзе ня 

2019 го да на чар зе на па ляп-

шэн не жыл лё вых умоў у Мін скай 

воб лас ці ста яць 6843 шмат дзет-

 ныя сям'і. Мы па він ны да кан ца 

2019-га і на пра ця гу 2020 го да 

іх за бяс пе чыць жыл лём. А ў на-

ступ ным го дзе ста іць за да ча, 

каб пас ля па ста ноў кі на ўлік 

яны атрым лі ва лі жылп ло шчу на 

пра ця гу ад на го го да, — па ве да міў 

стар шы ня ка мі тэ та па ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тве Мі набл вы кан-

ка ма Аляк сандр КРУ ЧА НАЎ. — 

У 2018-м ква тэ ра мі бы лі за бяс-

пе ча ны 730 шмат дзет ных сем' яў. 

За пер шае паў год дзе гэ та га го да 

зай ме лі аса біс ты дах над га ла-

вой яшчэ 496, што скла ла 25 % 

ад га да во га за дан ня. Гэ та роз нае 

жыл лё: і са цы яль нае, і арэнд нае, 

і ін ды ві ду аль нае, на бы тае на 

дру гас ным рын ку, пас ля рэ кан-

струк цыі. Да кан ца го да мы па-

він ны за бяс пе чыць «квад ра та мі» 

2112 сем' яў, а ў бу ду чым го дзе — 

3,5 ты ся чы. Та му да пер ша га 

каст рыч ні ка не аб ход на пад-

рых та ваць пра ект на-каш та рыс-

ную да ку мен та цыю з за дзе лам 

на на ступ ны год. Най боль шая 

коль касць шмат дзет ных сем' яў 

мае па трэ бу ў жыл лі ў го ра дзе 

Жо дзі на, Ба ры саў скім, Са лі гор-

скім, Мін скім і Ма ла дзе чан скім 

ра ё нах. У пры ват нас ці, у апош-

нім ста яць на ўлі ку 700 сем' яў. 

У го ра дзе ак тыў на за бу доў ва-

юц ца но выя мік ра ра ё ны, дзе 

ў пер шую чар гу жыл лё бу дуць 

пра па ноў ваць ме на ві та гэ тай ка-

тэ го рыі гра ма дзян.

Мі набл вы кан кам кант ра люе 

ход ра бот па бу даў ніц тве кож на-

га до ма і тэр мі ны яго зда чы. Але 

і на мес цах па він ны кла па ціц ца 

пра кож ную шмат дзет ную сям'ю. 

Толь кі ў гэ тым вы пад ку рай вы-

кан ка мы бу дуць пра ца ваць над 

вы ра шэн нем пы тан ня і ак тыў на 

бу да ваць жыл лё, ад зна чыў Аляк-

сандр Кру ча наў. На яго дум ку, 

пла ны рэ аль ныя і бу дуць вы ка на-

ны. У ра ё нах на ла джа на сіс тэ ма 

да ван ня жыл ля. У пер шую чар гу 

ім за бяс печ ва юц ца сем'і, дзе га-

ду ец ца ча ты ры і больш не паў на-

лет ніх, за тым — з тры ма вы ха-

ван ца мі, у за леж нас ці ад да ты 

па ста ноў кі на ўлік. Пас ля ідуць 

ас тат нія ка тэ го рыі — дзе ці-ін ва-

лі ды, дзе ці сі ро ты ды ін шыя. Для 

атры ман ня па свед чан ня, якое 

па цвяр джае ста тус шмат дзет най 

сям'і, не аб ход на звяр нуц ца ў са-

цы яль ную служ бу ра ё на, по тым — 

у «ад но акно» рай вы кан ка ма,

на пі саць за яву на па ста ноў ку на 

ўлік тых, хто мае па трэ бу ў па ляп-

шэн ні жыл лё вых умоў, пры нес ці 

ко піі па свед чан няў аб на ра джэн ні 

дзя цей, паш пар ты баць коў. Сем'і, 

за рэ гіст ра ва ныя ў сель скай мяс-

цо вас ці, бя руць на ўлік сель вы-

кан ка мы.

— А коль кі пра цэн таў кош ту 

но ва га жыл ля па кры вае дзяр жа-

ва? — спы та ла я ў Аляк санд ра 

Кру ча на ва.

— Для сем' яў, дзе га ду юц ца 

тры дзі ця ці, дзяр жа ва га сіць 75 % 

асноў на га доў гу. Ка лі чац вё-

 ра і больш, то цал кам. Але гэ та з 

раз лі ку па двац цаць квад рат ных 

мет раў на ча ла ве ка, — рас тлу ма-

чыў спе цы я ліст.

Для шмат дзет ных гра ма дзян 

бу ду ец ца жыл лё ты па вых спа-

жы вец кіх якас цяў. Па ста но вай 

Са ве та Мі ніст раў аб ме жа ва ны 

гра ніч ны ўзро вень крэ ды та ван-

ня кош ту квад рат на га мет ра. На 

сён няш ні дзень гэ та 718 руб лёў. 

На ту раль на, што пры рас пра цоў-

цы пра ек таў пад бі ра юц ца эка-

ном ныя ва ры ян ты. «Гэ та жыл лё 

эка ном-кла са для шмат дзет най 

ка тэ го рыі гра ма дзян і для тых, 

хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў. І яно ка рыс та-

ец ца по пы там. Ка лі ра ней на-

ва сё лы са мі ра бі лі ра монт пры 

за ся лен ні ў ква тэ ру, то ця пер у 

асноў ным дом зда ец ца з поў най 

апра цоў кай — па кле е ны мі шпа-

ле ра мі, па фар ба ва най пад ло гай 

і стол лю», — кан ста та ваў су раз-

моў нік.

Уся го ж на па ча так сту дзе ня 

2019 го да на Мін шчы не на ўлі ку 

тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-

ні жыл лё вых умоў, — больш за 

85 ты сяч сем' яў. Ся род іх ка ля 

32 ты сяч ма ла дых, а так са ма 

больш за 6 ты сяч дзя цей-сі рот.

— Мы скі ра ва ны на тое, каб 

вы ка наць за да чу, што па ста віў 

пе рад на мі кі раў нік дзяр жа вы, — 

за бяс пе чыць у на ступ ным го дзе

жыл лём 3,5 ты сячы шмат дзет ных. 

Акра мя та го, ле тась ураз лі вым 

ка тэ го ры ям гра ма дзян да дзе на 

486 ква тэр пло шчай больш за 

19 ты сяч квад рат ных мет раў, што 

пе ра ўзы хо дзіць па за ле таш ні пе-

ры яд у пяць ра зоў. Сё ле та пла-

ну ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю 

488 ква тэр са цы яль на га пры зна-

чэн ня агуль най пло шчай 25 ты сяч 

квад рат ных мет раў за кошт раз-

на стай ных кры ніц фі нан са ван ня, — 

рас ка заў стар шы ня Мі набл вы-

кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА 

на 15-й се сіі Мінск ага аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў. — Та кія да мы 

зда дзе ны ў Ма ла дзеч не, Сма ля-

ві чах, Ба ры са ве, Дзяр жын ску, 

па сёл ку Друж ны Пу ха віц ка га 

ра ё на. У не ка то рых ра ё нах для 

гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян вы-

дзя ля лі ся пло шчы ў да мах ка-

мер цый на га фон ду.

Уся го ж у 2018 го дзе на Мін-

шчы не ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

больш чым 1,114 міль ё на жыл ля, 

што скла дае ка ля 30 % ад агуль-

на га аб' ёму па кра і не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Жыл лё маёЖыл лё маё

КВА ТЭ РА НА ПРА ЦЯ ГУ 
АД НА ГО ГО ДА — РЭ АЛЬ НА?

А ча му б і не!

НА ФО РУ МЕ 
СУ СЕ ДАК

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
зна хо дзіц ца з ра бо чым ві зі там у Ра сіі

На сён ня, 18 лі пе ня, за пла-

на ва ны ўдзел Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ра зам з ра сій скім 

ка ле гам Ула дзі мі рам Пу ці ным 

у пле нар ным па ся джэн ні 

VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі і Ра сіі. Яно пры све ча на 

між рэ гі я наль ным су вя зям як 

асно ве фар мі ра ван ня адзі най 

куль тур най і гу ма ні тар най 

пра сто ры дзвюх дзяр жаў. 

Так са ма ў пра гра ме па шы ра-

нае па ся джэн не на цы я наль-

ных дзе ла вых са ве таў з удзе-

лам прад стаў ні коў біз не су 

Бе ла ру сі і Ра сіі.

У па рад ку дня — і двух ба ко выя 

пе ра гаворы прэ зі дэн таў, га лоў ныя 

тэ мы якіх — пы тан ні раз віц ця ганд-

лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва 

кра ін і ўза е ма дзе ян не ў рам ках Са-

юз най дзяр жа вы.

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка і 

Ула дзі мір Пу цін пра вя лі не фар маль-

ную су стрэ чу і на ве да лі Спа са-Пра-

аб ра жэн скі Ва ла ам скі стаў ра пі гі яль-

ны муж чын скі ма нас тыр. 

Кі раў ні кі дзяр жаў агле дзе лі тэ ры-

то рыю ма нас ты ра, на ве да лі асноў-

ны яго храм. Там яны па ды шлі да 

мо шчаў Сер гія і Гер ма на — за сна-

валь ні каў Ва ла а ма, мо шчаў Ан ці па 

Ва ла ам ска га, іко ны Ва ла ам скай Бо-

жай Ма ці. Ка ля аб ра за прэ зі дэн ты і 

сын кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы 

Мі ка лай Лу ка шэн ка за па лі лі свеч кі.

Асноў ныя ме ра пры ем ствы VІ Фо-

ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі па ча-

лі ся так са ма 17 лі пе ня.

На фо ру ме пад піс ва юц ца па гад-

нен ні аб су пра цоў ніц тве па між рэ гі ё -

на мі абедз вюх кра ін, ка мер цый ныя

кант рак ты, ін шыя да ку мен ты.

Па вод ле Бел ТА.

ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ 
КАН СА ЛІ ДА ВА НА 
І ЎЗГОД НЕ НА

Экс пер ты лі чаць іні цы я ты ву «Хель сін кі-2» не аб ход най 
для агуль на еў ра пей скай бяс пе кі

Іні цы я ты ва «Хель сін кі-2» не-

аб ход ная для за бес пя чэн ня 

агуль на еў ра пей скай бяс пе кі. 

Га вор ка пра гэ та іш ла на экс-

перт най се сіі «Пры яры тэ ты 

раз віц ця Са юз най дзяр жа вы» 

на VІ Фо ру ме рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Ра сіі ў Санкт-

Пе цяр бур гу, пе рад ае ка рэс-

пан дэнт Бел ТА.

Стар шы ня Аса цы я цыі між-

на род ных да сле да ван няў імя 

А. А. Гра мы кі, ды рэк тар Ін сты ту-

та Еў ро пы РАН Аляк сей ГРА МЫ КА 

пра ана лі за ваў па зі цыю Са юз най 

дзяр жа вы ў цэ лым і Бе ла ру сі, і Ра сіі ў 

пры ват нас ці на між на род най арэ не. 

«Цяр ніс ты шлях да агуль на еў ра пей-

скай бяс пе кі не аб мі не «Хель сін кі-2». 

На фо не раз ва лу сіс тэ мы стра тэ-

гіч най ста біль нас ці і кант ро лю над 

уз бра ен ня мі тым больш не аб ход на 

дзей ні чаць кан са лі да ва на і ўзгод не-

на», — пе ра ка на ны экс перт.

Ён ад зна чыў, што ва ўмо вах сі-

ту а цыі ў све це, якая хут ка змя ня-

ец ца, скла да на прад ка заць, якія 

агуль ныя вы клі кі су мес най бяс пе кі 

з'я вяц ца ў блі жэй шыя га ды. «Але 

што мы мо жам зра біць — гэ та па вя-

ліч ваць стрэ саў стой лі васць Са юз-

най дзяр жа вы», — ска заў Аляк сей 

Гра мы ка.

«Па вы шэн не пра дук цый нас ці 

пра цы, ін вес ты цыі ў ча ла ве чы ка-

пі тал, на ву ку, ма ла дзёж ную па лі-

ты ку — ві да воч ныя па тра ба ван ні 

ча су», — рас тлу ма чыў ён. Экс перт 

да даў, што Бе ла ру сі і Ра сіі трэ ба 

ра зам шу каць ап ты маль ныя шля хі 

па ўбу да ван ні ў ме гап ра ект «По яс 

і шлях», які абя цае вя лі кія ды-

 ві дэн ды.

Як па ве дам ля ла ся, дыс ку сію 

аб не аб ход нас ці ар га ні за цыі но ва-

га Хель сінк ска га пра цэ су ў АБ СЕ 

пра па на ваў па чаць Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на 

пле нар ным па ся джэн ні, пры све ча-

ным ура чыс та му ад крыц цю 26-й 

што га до вай се сіі ПА АБ СЕ ў Мін ску 

ў 2017 го дзе.


