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У Еў ра са ю зе ідэю вяр тан ня 
да фар ма ту «вась мёр кі» 
па лі чы лі пры кме тай сла бас ці G7

Еў ра са юз лі чыць, што за пра шэн не Ра сіі вяр нуц ца да фар ма ту 

«вась мёр кі» ў ця пе раш ніх умо вах ста ла б пры кме тай сла бас ці Гру-

пы ся мі (G7). Пра гэ та за яві ла кры ні ца ў Са ве це ЕС на бры фін гу 

на пя рэ дад ні са мі ту кі раў ні коў дзяр жаў G7 у Бія ры цы (Фран цыя) 

24—26 жніў ня.

«Ідэя за пра шэн ня Ра сіі на са міт «ся мёр кі» без па пя рэд ніх умоў 

бы ла б контр пра дук тыў най, гэ та — пры кме та сла бас ці, — ска за-

ла кры ні ца. — ЕС пе ра ка на ны, што пры чы на вы клю чэн ня Ра сіі з 

«вась мёр кі» ў 2014 го дзе за хоў ва ец ца і да сён няш ня га дня».

Ра ней ін шы еў ра пей скі дып ла мат рас тлу ма чыў ТАСС, што ЕС 

лі чыць за вяр шэн не вы ка нан ня Мін скіх па гад нен няў не аб ход най 

умо вай як для ад ме ны санк цый су праць РФ, так і для за пра шэн-

ня Ра сіі вяр нуц ца ў «вась мёр ку». Ён ад мо віў ся ка мен та ваць той 

факт, што Ра сія з'яў ля ец ца не прос та ўдзель ні кам Мін скіх па гад-

нен няў, а га ран там іх вы ка нан ня, на раў не з Гер ма ні яй і Фран цы яй. 

Еў ра пей скі са вет у 2015 го дзе пры няў ра шэн не аб не маг чы мас ці 

вяр тан ня да ра ней шых ад но сін з Ра сі яй да вы ка нан ня Мін скіх па-

гад нен няў.

Япо нія лі чыць, што без но вай да мо вы аб РСМД 
мо жа па чац ца гон ка ўзбра ен няў

Мі ніс тэр ства аба ро ны Япо ніі лі чыць, што без но ва га па гад нен ня, 

якое маг ло б за мя ніць Да га вор аб лік ві да цыі ра кет ся рэд няй і мен-

шай да лё кас ці (ДРСМД), мо жа па чац ца гон ка ўзбра ен няў. Пра гэ та 

за явіў кі раў нік япон ска га ва ен на га ве дам ства Та кэ сі Івая.

«Пы тан не кант ро лю над уз бра ен ня мі, уклю ча ю чы ра ке ты, якія 

бы лі ахоп ле ны Да га во рам (аб РСМД. — За ўв. рэд.), на пра мую 

звя за на з рэ гі я наль най бяс пе кай. Не аб ход на ад шу каць но вую 

струк ту ру, каб па збег нуць но вай і ка та стра фіч най гон кі ра кет ных 

уз бра ен няў», — ска заў ён.

Па сло вах кі раў ні ка мі на ба ро ны Япо ніі, так са ма вар та па вя лі-

чыць праз рыс тасць ва ен ных пра грам, па коль кі, «акра мя ЗША і 

Ра сіі, якія бы лі звя за ны Да га во рам, ін шыя кра і ны так са ма зай ма-

лі ся рас пра цоў кай ра кет ся рэд няй да лё кас ці».

На га да ем, што 2 жніў ня дзярж сак ра тар ЗША Майкл Пам пеа 

за явіў, што Ва шынг тон вы хо дзіць з ДРСМД. Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў Ра сіі так са ма па цвер дзі ла, што дзе ян не ДРСМД спы-

не на з 2 жніў ня па іні цы я ты ве ЗША. Прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін 

5 жніў ня да ру чыў на зі раць за да лей шы мі кро ка мі ЗША, ад зна чыў-

шы, што ў вы пад ку, ка лі ЗША пры сту пяць да вы твор час ці ад па-

вед ных сіс тэм, Ра сія бу дзе вы му ша на па чаць поў на фар мат ную 

рас пра цоў ку ана ла гіч ных ра кет.

Аў та ма біль Іла на Мас ка, ад праў ле ны ў кос мас, 
зра біў пер шы аба рот ва кол Сон ца

Аў та ма біль Tеslа Rоаdstеr з аса-

біс тай ка лек цыі за сна валь ні ка кам-

па ніі Sрасе Х Іла на Мас ка з апра ну-

тым у ска фандр ма не ке нам Stаrmаn 

за ру лём, вы ве дзе ны ў кос мас у 

лю тым 2018 го да, здзейс ніў пер шы 

аба рот ва кол Сон ца.

Як па ве да міў пар тал Sрасе.соm, згод на з раз лі ка мі, поў ны аба-

рот ва кол Сон ца ма шы на з ма не ке нам за ру лём здзяйс няе за 

557 су так. Яна ўжо пе ра адо ле ла ад лег ласць у 1,2 млрд км. Пры 

стар це ў са ло не ма шы ны гу чаў за піс пес ні Дэ ві да Боўі Lіfе оn Mаrs. 

Ка лі аку му ля тар Tеslа яшчэ функ цы я нуе, то гэ ты за піс да сён няш-

ня га дня ўжо быў паў то ра ны больш за 150 ты сяч ра зоў.

Спа сы ла ю чы ся на пра ве дзе ныя ле тась раз лі кі ар бі ты, Sрасе.соm 

ад зна чыў, што ма шы на з ма не ке нам за ру лём зро біць яшчэ шмат 

аба ро таў ва кол Сон ца, ад нак у рэш це рэшт — пры клад на праз 

1 міль ён га доў — увой дзе ў ат мас фе ру аль бо Ве не ры, аль бо Зям лі 

і спы ніць іс на ван не. Шан цы на тое, што яна вер нец ца на Зям лю, 

скла да юць 6 %, а ве ра год насць ува хо ду ў ат мас фе ру Ве не ры 

ацэнь ва ец ца ў 2,5 %.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦАПРА ДУК ТЫЎ НЫ 
ДЫЯ ЛОГ З УЛА ДАЙ
Як па каз вае во пыт, су бот нія тэ-

ле фон ныя лі ніі да па ма га юць апе-

ра тыў на вы ра шыць праб лем ныя 

сі ту а цыі, якія ўзні ка юць у лю дзей. 

Упер шы ню та кі дыя лог ад быў ся 

не каль кі га доў та му. За гэ ты час 

знач на па вы сі ла ся эфек тыў насць 

ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і 

юры дыч ных асоб.

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі 

ад бу дуц ца 24 жніў ня ў Мін гар вы кан-

ка ме і абл вы кан ка мах з 9.00 да 12.00. 

У гэ тую су бо ту іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА-

ГА абл вы кан ка ма Ге надзь Іо сі фа віч 

БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мір Ула дзі мі-

ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 

22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл-

вы кан ка ма Але на Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ-

КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір Іо сі фа віч 

ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА аб лас но-

га Са ве та дэ пу та таў Дзміт рый Іва на віч 

ХА РЫ ТОН ЧЫК. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл-

вы кан ка ма Сяр гей Пят ро віч НЕ ЎМЯР-

ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан-

ка ма Ган на Мар' я наў на МА ЦЕЛЬ СКАЯ. 

Тэл. 8 017 222 44 44.

Спе цы яль ны сайт пе ра пі су на-

сель ніц тва 2019 го да, на якім 

лю бы ах вот ны змо жа са ма стой-

на за поў ніць апы таль нік, за пра-

цуе з 00 га дзін 4 каст рыч ні ка. 

А про ма-сайт www.пе ра піс.бел 

або www.сеnsus.bу за пус цяць 

ужо 23 жніў ня, па ве да мі ла ўчо-

ра на прэс-кан фе рэн цыі жур-

на ліс там стар шы ня На цы я наль-

на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та 

Іна МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Чар го вы, трэ ці, пе ра піс не за-

леж най Бе ла ру сі прой дзе ў на шай 

кра і не з 4 да 30 каст рыч ні ка. Ра ней 

агуч ва ла ся ін фар ма цыя, што ў пер-

шыя тыд ні паў дзель ні чаць у пе ра-

пі се мож на бу дзе дыс тан цый на — 

са ма стой на за поў ніў шы пе ра піс ны 

ліст і ад пра віў шы ан лайн. Та кое ў 

на шай кра і не прак ты ку ец ца ўпер-

шы ню. Пры чым ан лайн-пе ра піс бу-

дзе ар га ні за ва ны на ба зе дзе ю чай 

з 2016 го да між бан каў скай сіс тэ мы 

ідэн ты фі ка цыі.

Стар шы ня ка мі тэ та па цвер дзі ла, 

што гэ тым ра зам жы ха рам на шай 

кра і ны са праў ды бу дзе да дзе на маг-

чы масць вы браць ап ты маль ны спо саб 

удзе лу ў пе ра пі се на сель ніц тва. Прай-

сці апы тан не мож на бу дзе ад ным з 

трох спо са баў — са ма стой на шля хам 

за паў нен ня пе ра піс ных ліс тоў на ся-

бе і чле наў сва ёй хат няй гас па дар кі 

праз ін тэр нэт, на ста цы я нар ным участ-

ку аль бо ча каць пры хо ду пе ра піс чы ка 

до ма.

Пры няць удзел у ін тэр нэт-пе ра пі-

се мож на з 4 да 18 каст рыч ні ка. З 19 

да 20 каст рыч ні ка бу дзе пра ве дзе на 

ўдак лад нен не ад ра соў, па якіх лю дзі 

яшчэ не пе ра пі са лі ся, а з 21 да 30 

каст рыч ні ка да ра бо ты пач нуць да-

лу чац ца пе ра піс чы кі. Яны на ве да юць 

толь кі тых, хто да 21 каст рыч ні ка не 

пе ра пі саў ся праз ін тэр нэт або на ста-

цы я нар ным участ ку.

Да рэ чы, пе ра пі сац ца на ста цы я нар-

ным участ ку мож на бу дзе на пра ця гу 

ўся го пе ры я ду пра вя дзен ня пе ра пі-

су — з 4 да 30 каст рыч ні ка.

Па вы ні ках пра вя дзен ня проб-

на га пе ра пі су ў Ма ла дзеч не ў каст-

рыч ні ку 2017 го да і вы ба рач ных 

аб сле да ван няў хат ніх гас па да рак 

па ўзроў ні жыц ця і за ня тас ці га тоў-

насць пе ра пі сац ца са ма стой на праз 

ін тэр нэт вы ка за ла 25 % апы та ных.

Для пра вя дзен ня ін тэр нэт-апы-

тан ня рас пра ца ва на спе цы яль ная 

ін тэр нэт-пра гра ма. Пры пад рых-

тоў цы ін тэр нэт-пе ра пі су Бел ста там 

бы лі пра ана лі за ва ныя іс ну ю чыя ў 

кра і не сіс тэ мы ідэн ты фі ка цыі на 

лёг касць і пра ста ту аў тэн ты фі ка-

цыі ка рыс таль ні каў і за паў нен ня 

пе ра піс но га ліс та.

Най больш ад па вя дае на зва ным па-

тра ба ван ням між бан каў ская сіс тэ ма 

ідэн ты фі ка цыі (да лей — МСІ), па коль кі 

яна да зва ляе за бяс пе чыць шы ро кі ахоп 

па тэн цый ных ка рыс таль ні каў. У ба зе 

да ных МСІ змя шча ец ца ін фар ма цыя аб 

6,8 млн гра ма дзян, або 71,8 % жы ха роў 

кра і ны. Для ўклю ча ных у ба зу да ных МСІ 

гра ма дзян да стат ко ва ўвес ці ідэн ты фі ка-

цый ны ну мар паш пар та і ну мар тэ ле фо-

на, каб атры маць уні каль ны код і пе рай-

сці да за паў нен ня пе ра піс но га ліс та.

Акра мя та го МСІ мае сіс тэ му двух-

этап най пра вер кі са праўд нас ці: на 

пер шым эта пе — пра вер ка ўве дзе най 

кам бі на цыі (ідэн ты фі ка цый ны ну мар 

паш пар та і ну мар тэ ле фо на), на дру-

гім — пра вер ка ну ма ра тэ ле фо на і ко-

да до сту пу, што га ран туе да дат ко вую 

аба ро ну пер са наль ных да ных.

Той, хто пе ра пі саў ся па ін тэр нэ це, 

па за кан чэн ні за паў нен ня апы таль ні ка 

атры мае сер ты фі кат аб гэ тым. Зга-

да ны да ку мент мож на спам па ваць і 

раз дру ка ваць. І ка лі рап там да вас 

прый дзе пе ра піс чык, то мож на прад' я-

віць сер ты фі кат.

Іна Мядз ве дзе ва асаб лі ва пад крэс лі-

ла, што пры ня ты ўсе ме ры па аба ро не 

ін фар ма цыі. Звест кі, якія пе ра на кі роў ва-

юц ца па ін тэр нэ це, бу дуць шыф ра вац ца 

і па сту паць на за кры ты сер вер Бел ста та. 

Апе ра тыў на-ана лі тыч ны цэнтр, кам па ніі 

ПВТ, якія вый гра лі тэн дар, на пер шае 

мес ца так са ма ста вяць бяс пе ку і кан-

фі дэн цы яль насць да ных, атры ма ных у 

хо дзе пе ра пі су. «Пра ва апра цоў ваць гэ-

тую ін фар ма цыю ёсць толь кі ў не каль кіх 

ча ла век, вы дзе ле ны па кой, у які мо гуць 

увай сці толь кі яны. Усе да ныя перш за 

ўсё бу дуць шыф ра вац ца — кож на му ча-

ла ве ку бу дзе пры свое ны ну мар, а проз ві-

шча і ад рас вы клю ча ны. Да лей пач нец ца 

ра бо та па агрэ га цыі да ных — ме на ві-

та яны ста нуць ас но вай для пры няц ця 

кі раў ніц кіх ра шэн няў», — за клю чы ла 

кі раў нік Бел ста та.

БЫ ЛО 95 %, А СТА НЕ 35 %
Ак тыў нае пры цяг нен не спон сар-

скай і між на род най да па мо гі для пад-

рых тоў кі і пра вя дзен ня пе ра пі су на-

сель ніц тва ў на шай кра і не ў 2019 го-

дзе да зво лі ла ска ра ціць до лю ўдзе лу 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту.

Іна Мядз ве дзе ва пад крэс лі ла, што 
до ля рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на 
пад рых тоў ку і пра вя дзен не пе ра пі су 
на сель ніц тва ў 2009 го дзе скла да ла 
95 %, а сё ле та — ка ля 35 %. Знач ную 
да па мо гу ака заў Парк вы со кіх тэх на-
ло гій: ка ля пяці ты сяч план шэ таў, якія 
ён вы дзе ліў Мі ніс тэр ству аду ка цыі Бе-
ла ру сі, спа чат ку бу дуць за дзей ні ча ны 
ў пра вя дзен ні пе ра пі су, а за тым пе ра-
да дзе ны па пры зна чэн ні. Ся род спон-
са раў так са ма зна чац ца Бе ла рус кая 
ка лій ная кам па нія, МТЗ, «Га лан тэя», 
«Бел фар ма цыя», «Еў ра ган даль», ар-
га ні за цыі, пад па рад ка ва ныя Бел ста ту. 
Уся го мяр ку ец ца за дзей ні чаць пры-
клад на 12,8 ты ся чы план шэ таў (з улі-
кам рэ зер ву). Па сло вах спе цы я ліс таў, 
та кая да па мо га да зво ліць ска ра ціць 

час апы тан ня рэ спан дэн та пры клад на 

ў тры ра зы (з 15 хві лін да 5).

Так са ма Бел стат ат ры маў грант Су-

свет на га бан ка з агуль ным аб' ёмам 

1,9 міль ё на до ла раў.

Аб кан крэт ных су мах атры ма най 

эка но міі для рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту 

Бел стат па куль не па ве дам ляе. Але га-

вор ка ідзе пра міль ё ны бе ла рус кіх руб-

лёў. І ў тым лі ку — аб зні жэн ні на груз кі 

на пе ра піс чы каў дзя ку ю чы маг чы мас ці 

за паў нен ня апы таль на га ліс та ан лайн і 

сы хо ду ад па пя ро вых нось бі таў.

Сяр гей КУР КАЧ. 

ІН ТЭР НЭТ-ПЕ РА ПІС 
БУ ДЗЕ МАК СІ МАЛЬ НА ЗА ШЫФ РА ВА НЫ

Кам па нія 
абы дзец ца кра і не на шмат 

тан ней за па пя рэд нюю

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

АД ПАЛІТЫКІ
ДА СПОРТУ
Бе ла русь на ве да ла 
пар ла менц кая дэ ле га цыя з Поль шчы

Учо ра поль скіх ка лег на ча ле з ві цэ-мар ша лам Сей ма 

Рэс пуб лі кі Поль шча Ры шар дам ЦЯР ЛЕЦ КІМ су стра каў у 

Па ла це прад стаў ні коў на мес нік стар шы ні ніж няй па ла-

ты бе ла рус ка га пар ла мен та Ба ляс лаў ПІРШ ТУК.

— На пра ця гу трох апош ніх га доў у нас уста ля ва лі ся рэ гу-

ляр ныя і да вер лі выя ад но сі ны, ча го ра ней не бы ло шмат га-

доў, — ад зна чыў ён у раз мо ве з жур на ліс та мі. — Вель мі доб ры 

ў нас кан такт на між на род ных пля цоў ках, апош нім ча сам поў нае 

ра зу мен не ў Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ, дзе мы пад трым лі-

ва ем адзін ад на го, у тым лі ку, па ад чу валь ных пы тан нях. Вель мі 

пры ем на, што ў та кой, до сыць ня прос тай для нас ар га ні за цыі, 

як Пар ла менц кая асамб лея Са ве та Еў ро пы, у нас так са ма ёсць 

пад трым ка поль скіх ка лег. Гэ та свед чыць пра тое, што мы пе ра-

адо ле лі пэў ны штуч ны бар' ер, які, на жаль, не ка то ры час быў.

Ві цэ-спі кер ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та за ўва жыў, 

што па між кра і на мі доб ра раз ві ва юц ца ад но сі ны і ў эка но мі цы. 

Ка ля 400 міль ё наў еў ра ўкла дзе на пра мых поль скіх ін вес ты цый 

у эка но мі ку Бе ла ру сі. «Гэ та не прос та гро шы, гэ та но выя тэх-

на ло гіі, но выя вы твор час ці, да та го ж, у роз ных сфе рах, і перш 

за ўсё — іна ва цый ных, — ска заў Ба ляс лаў Пірш тук. — Мы тут 

ба чым вя лі кі па тэн цы ял, хоць та ва ра аба рот у нас не ма лы».

Ад на з тэм бе ла рус ка-поль скіх пе ра гавораў — між рэ гі я-

наль ныя су вя зі. «Нам трэ ба па вя лі чыць аб мен па між на шы мі 

гра ма дзя на мі ў роз ных сфе рах, — лі чыць на мес нік стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў. — Я ўпэў не ны, што спорт, куль ту ра, 

аду ка цыя, рэ гі я наль ныя су вя зі — ас но ва на род най дып ла ма-

тыі, якая да зво ліць на рас ціць і эка на міч ны па тэн цы ял».

Ба ляс лаў Пірш тук рас ка заў, што апроч ін ша га бе ла рус кія 

і поль скія пар ла мен та рыі аб мяр ку юць на мер аб пад пі сан ні 

між пар ла менц ка га па гад нен ня ў на ступ ным го дзе, ужо пас ля 

пар ла менц кіх вы ба раў у абедз вюх кра і нах.

Спа дар Цяр лец кі пры знаў ся, што заў сё ды з за да валь нен-

нем на вед вае Бе ла русь, і кож ны раз з ра дас цю ўпэў ні ва ец ца 

ў яе раз віц ці. Гэ тым ра зам акра мя пе ра моў з бе ла рус кім 

ка ле гам аб да лей шым між пар ла менц кім су пра цоў ніц тве, раз-

мо ва пой дзе пра во пыт пра вя дзен ня Бе ла рус сю Еў ра пей скіх 

гуль няў у су вя зі з тым, што на ступ ныя прой дуць у Поль шчы. 

Поль ская дэ ле га цыя так са ма возь ме ўдзел у ад крыц ці ме ма-

ры яль най дош кі ў го нар Ма рыі Ка чынь скай у На ра чы, на ве-

дае мо гіл кі з па ха ва ны мі поль скі мі сал да та мі і су стрэ нец ца з 

прад стаў ні ка мі мяс цо вых ула даў.

— Мы бу дзем ка заць пра вель мі важ ную га лі ну для эка но-

мі кі і Поль шчы, і Бе ла ру сі — ту рызм. Мы вель мі ра ды па шы-

рэн ню маг чы мас ці на вед ваць ва шу кра і ну без віз у па меж ных 

зо нах, — ска заў ві цэ-мар шал.

Ён так са ма да даў, што на пя рэ дад ні пад час вя чэ ры з бе-

ла рус кі мі ка ле га мі, па куль на ўзроў ні раз моў за келіхам ві на, 

пра гу ча ла ідэя пра вес ці ра зам Алім пій скія гуль ні. «Уяў ля е це, 

якая доб рая ідэя! — пад ха піў рэп лі ку Ба ляс лаў Пірш тук. — Гэ-

та зні мае ад ра зу ўсе бар' е ры і ства рае цу доў ныя ўмо вы для 

ве лі зар на га і ды на міч на га рос ту!» Без умоў на, па куль пра гэ та 

ка заць ра на, да да лі па лі ты кі, але ўся ля кая спра ва па чы на ец ца 

з яе пра га вор ван ня, і ўжо тое, што не ка му ў га ла ву прый шла 

та кая дум ка — свое асаб лі вы знак аб пра хо джан ні пэў на га 

эта пу ва ўза е ма ад но сі нах па між кра і на мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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