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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ВА ШЫНГ ТОН ВЫ РА ШЫЎ 
«ДА ЦIС НУЦЬ» 
ПАЎ НОЧ НУЮ КА РЭЮ

ЗША пры ня лi ра шэн не ўвес цi но-

выя маш таб ныя санк цыi су праць 

КНДР. Пра гэ та са спа сыл кай на ўлас ныя кры нi цы ў Бе-

лым до ме пi ша Reuters. Га вор ка iдзе аб «са мым вя лi кiм 

па ке це санк цый су праць Паў ноч най Ка рэi, якi па вя лi чыць 

цiск на Пхень ян». Дэк ла ра ва ная мэ та — пры му сiць КНДР 

ад мо вiц ца ад ядзер най пра гра мы i па чаць пра цэс дэ нук-

ле а ры за цыi. Да рэ чы, у па чат ку сту дзе ня До нальд Трамп 

за явiў, што ўжо ўве дзе ныя су праць Паў ноч най Ка рэi санк-

цыi «па ча лi аказ ваць вя лi кi ўплыў», у пры ват нас цi, яны 

пры му сi лi Пхень ян па чаць дыя лог з Се у лам.

СКА РА ЧЭН НЕ ЛЯ СОЎ АМА ЗОН КI 
НА БЛI ЖА ЕЦ ЦА ДА «КРОП КI НЕ ЗВА РО ТУ»

«Ка лi абяз ле сен не ў «лёг кiх» на шай пла не ты пе ра вы сiць 

20 пра цэн таў, то пра цэс ужо нель га бу дзе па вяр нуць на-

зад», — лi чаць бi ё ла гi з Фон ду ААН. Аме ры кан скi i бра зiль-

скi на ву коў цы То мас Лаў джой i Кар лас Ноб рэ апуб лi ка ва лi 

ар ты кул у Science Advances. У iм ад зна ча ец ца, што ля сы 

Ама зон кi ўжо стра цi лi 17 пра цэн таў рас лiн нас цi за апош нiя 

паў ста год дзя. «Ка лi клi мат у ба сей не Ама зон кi зме нiц ца 

з-за абяз ле сен ня або гла баль на га па цяп лен ня, то больш за 

па ло ву тэ ры то рыi ля соў ста не пус тын ны мi са ван на мi», — 

ка жа Кар лас Ноб рэ. Як вя до ма, тра пiч ныя ля сы Ама зон кi 

зай ма юць ка ля 5 млн кв. км i вы пра цоў ва юць ка ля 50 пра -

цэн таў кiс ла ро ду, якiм ды хае на ша пла не та. За апош нiя 

40 га доў яны моц на па цяр пе лi ад маш таб най i бес кант роль-

най вы руб кi, асаб лi ва на бра зiль скiм участ ку.

ПРЭ ЗI ДЭНТ ФРАН ЦЫI СЫГ РАЕ Ў ДЗI ЦЯ ЧАЙ КАЗ ЦЫ 
ПРА СА ВЕЦ КА ГА ПI Я НЕ РА

Прэ зi дэнт Фран цыi Эма ну-

эль Мак рон вы ка нае ад ну з 

ро ляў у му зыч най каз цы Сяр-

гея Пра коф' е ва «Пе ця i воўк». 

Прад стаў лен не ад бу дзец ца ў 

ад ным з за лаў Елi сей ска га па ла ца, па ве дам ляе са спа-

сыл кай на ўлас ныя кры нi цы тэ ле ка нал BFMTV. Му зыч нае 

су пра ва джэн не спек так ля за бяс пе чыць ар кестр Рэс пуб лi-

кан скай гвар дыi. Ад каз най за ар га нi за цыю ме ра пры ем ства 

ста ла жон ка фран цуз ска га лi да ра Бры жыт Мак рон. Якую 

ме на вi та ро лю вы ка нае прэ зi дэнт, не па ве дам ля ец ца.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

АД ГАНД ЛЮ 
ДА ЛІ ТА РА ТУ РЫ

Агуль ная спра ваАгуль ная спра ва  

ПРЫ РО ДА
ГАС ПА ДАР ЛI ВАС ЦI
Якiя пры яры тэт ныя за да чы на 2018 год 

вы зна чы лi ў Мi нiс тэр стве пры род ных рэ сур саў 
i ахо вы на ва коль на га ася род дзя

У мi ну лым го дзе бы лi вы ка на ны ўсе мэ та выя па каз-

чы кi, якiя да ты чац ца дзей нас цi ве дам ства, рас ка заў 

пад час вы нi ко ва га па ся джэн ня ка ле гii Мiнп ры ро ды 

мi нiстр пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га

ася род дзя Анд рэй ХУ ДЫК. У 2018 го дзе пра ца пры-

 ро да ахоў ных ор га наў па вiн на быць на кi ра ва на на 

за ха ван не ста ноў чых тэн дэн цый у ста не на ва кол ля 

i ра шэн не пы тан няў у гэ тай сфе ры.

У 2017-м Мiнп ры ро ды за бяс пе ча ны пры рост за па саў наф ты 

на 0,641 млн тон, цi на 106,8 % ад уста ноў ле на га па каз чы ка.

Па сло вах мi нiст ра, раз вiц цё мi не раль на-сы ра вiн най ба зы 

кра i ны — ад на з га лоў ных за дач мi нiс тэр ства. I для па ляп шэн ня 

пра цы ў гэ тым кi рун ку трэ ба пе рай сцi да прак тыч най дзей нас-

цi. «Не аб ход на пры няць усе ме ры, каб раз ве да ныя ра до вi шчы 

пе ра да ва лi ся ў рас пра цоў ку суб' ек там гас па да ран ня, у пра мыс-

ло вае асва ен не, кан цэ сiю, пры цяг ва лi ся рэ аль ныя iн вес ты цыi 

ў эка но мi ку, — ад зна чыў Анд рэй Ху дык. — Пры гэ тым павінен 

быць ба ланс паміж зда бы чай і пры рос там за па су».

На мес нiк мi нiст ра Анд рэй ХМЕЛЬ пад крэс лiў, што на 

сён ня асноў най за да чай у пра цэ се раз вiц ця мi не раль на-сы-

ра вiн най ба зы кра i ны з'яў ля ец ца па ве лi чэн не аб' ёму i якас цi 

ге о ла га раз ве дач ных ра бот. Для ра шэн ня гэ тых пы тан няў 

бу дуць пры ня тыя ме ры па пры цяг нен нi iн вес ты цый у ма тэ-

ры яль на-вы твор чую ба зу га лi ны.

Ак тыў на iдзе пра ца i па знi жэн нi вы кi даў за брудж валь ных 

рэ чы ваў у ат мас фе ру. Па сло вах пер ша га на мес нi ка мi нiст-

ра Ii МАЛ КI НАЙ, дзя ку ю чы на ма ган ням тэ ры та ры яль ных 

ор га наў у мi ну лым го дзе вы ка на на больш за 200 пры ро да-

ахоў ных ме ра пры ем стваў, якiя да па маг лi знi зiць аб' ём вы кi-

даў амаль на 7,5 ты ся чы тон. Агуль ная ж коль касць вы кi даў 

за брудж валь ных рэ чы ваў у ат мас фе ру ад ста цы я нар ных i 

ма бiль ных кры нiц скла ла 1243 тыс. тон (мэ та вы па каз чык — 

не больш чым 1245 тыс. тон).

Змян шэн не вы кi даў — вель мi важ ная за да ча для га ран та-

ван ня эка ла гiч най бяс пе кi кра i ны. Сён ня спе цы я лiс ты сцвяр-

джа юць: у струк ту ры агуль на га за хвор ван ня на сель нiц тва 

ўсё боль шую част ку зай ма юць хва ро бы, якiя з'яў ля юц ца вы-

нi кам тэх на ген на га за брудж ван ня на ва кол ля, у пры ват нас цi 

ат мас фер на га па вет ра.

Пра гноз на двор'я — па-но ва му
У мi ну лым го дзе кры ты ку, у тым лi ку i з бо ку Прэ зi дэн та, 

вы клi ка ла пра ца сi ноп ты каў. Па сло вах Анд рэя Ху ды ка, праб-

лем ны мi пы тан ня мi ў дзей нас цi Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па 

гiд ра ме тэа ра ла гiч най дзей нас цi, кант ро лi ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя, акра-

мя не дак лад ных пра гно заў на двор'я, з'яў ля юц ца i пы тан нi 

дыс цып лi ны, не да стат ко вы рост ся рэд ня ме сяч най за ра бот-

най пла ты. Вы ра шэн не гэ тых праб лем не толь кi па вы сiць 

якасць пра цы гiд ра ме тэа ра ла гiч най служ бы, але i да па мо жа 

змен шыць уплыў пры род ных ка та клiз маў на эка но мi ку кра i -

ны — па мiж на род ных ацэн ках, ад не спры яль ных па год ных

з'яў Бе ла русь што год губ ляе 93 млн до ла раў.

У 2017 го дзе ў Бел гiд ра ме це з'я вi лi ся но выя вi ды пра гно-

заў, на прык лад, пра гноз апад каў з па зна чэн нем пра цэн та 

iх iма вер нас цi, пра гноз пры рос ту снеж на га по кры ва. Пра-

цяг ва ла ся ра бо та па тэх нiч ным пе ра асна шчэн нi сет кi ме-

тэа на зi ран няў, ма дэр нi за цыя тэ ле ка му нi ка цый ных сiс тэм, 

па вы шэн не ква лi фi ка цыi спе цы я лiс таў. Дзя ку ю чы гэ та му 

бы ла за бяс пе ча на апраўд валь насць пра гно заў: на на ступ ныя 

су ткi — да 96,3 % (у 2016 го дзе — 95,6 %), на трое су так — 

96,2 % (у 2016-м — 94,5 %). Да 34 га дзiн па вя лi чы ла ся свое-

ча со васць па пя рэдж ван ня не спры яль ных i не бяс печ ных па год-

ных з'яў (у 2016-м гэ ты па каз чык скла даў ад 9 да 12 га дзiн).

Дру гас ным рэ сур сам не мес ца на звал ках
На асаб лi вым кант ро лi ў Мiнп ры ро ды сён ня i пы тан нi на-

вя дзен ня па рад ку на зям лi.

— У пы тан нях абы хо джан ня з ад хо да мi аб са лют ная бес-

кант роль насць, якая па вiн на быць спы не на, — ска заў Анд-

рэй Ху дык. — За ха ван не дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў 

(ДМР) да пус ка ец ца паў сюд на, хоць яно за ко нам за ба ро не на. 

Рэд кiя аб' ек ты за ха ван ня ад хо даў ад па вя да юць па тра ба ван-

ням, якiя да iх прад' яў ля юц ца.

Як ад зна чыў на мес нiк мi нiст ра Аляк сандр КОР БУТ, 

сён ня ў кра i не так са ма не аб ход на па вы шаць эфек тыў насць 

ра бо ты сар та валь ных стан цый. Мно гiя з iх не вый шлi на 

пра ект ныя ма гут нас цi, а знач ная част ка (ка ля 40 %) зай ма-

ец ца сар та ван нем толь кi па асоб на са бра ных ад хо даў. Так, 

у 2017 го дзе бы ло са бра на 654 тыс. тон ДМР (пры за дан нi 

ў 752 тыс. тон).

— Не аб ход на больш дас ка на ла пра во дзiць кант роль i не 

да пус каць вы ва зу змя ша ных ка му наль ных ад хо даў на за ха-

ван не без па пя рэд ня га сар та ван ня, — пад крэс лiў ён.

Ба раць ба з бар шчэў нi кам Са сноў ска га ў бя гу чым го дзе 

так са ма па вiн на быць ар га нi за ва на зу сiм на iн шым уз роў нi, 

лi чыць мi нiстр.

— Ка лi мы рэ аль на бу дзем ра бiць тое, пра што рас каз ва-

ем, то, упэў не ны, праз год-два мы яго вы нi шчым, — ска заў 

Анд рэй Ху дык. — Дзе ёсць гас па да ры, кант роль ныя ор га ны, 

гэ та ра бо та пра ве дзе на.

Сён ня агуль ная пло шча, якую зай мае бар шчэў нiк Са сноў ска-

га, скла дае 2924 га. Больш за ўсё шкод най рас лi ны ў Вi цеб скай 

(73 %) i Мiн скай (12,5 %) аб лас цях. Га лоў ны мi пры чы на мi не да-

стат ко ва эфек тыў най ба раць бы з бар шчэў нi кам спе цы я лiс ты 

Мiнп ры ро ды лi чаць ад сут насць сiс тэм най ра бо ты, па ру шэн не 

тэр мi наў i тэх на ло гiй ме ра пры ем стваў па ба раць бе з iм.

Ве ра нi ка КО ЛА СА ВА



Пас ля пе ра пын ку ад наў ля юц ца 

бе ла рус ка-ўкра ін скія кан суль-

та цыі па між МЗС, па ве да міў 

на чаль нік упраў лен ня ін фар ма-

цыі і ліч ба вай дып ла ма тыі — 

прэс-сак ра тар МЗС Дзміт рый 

МІ РОН ЧЫК. 

Укра і на за ста ец ца ад ным з клю-

ча вых парт нё раў на шай кра і ны. За 

мі ну лыя два га ды ўда ло ся пе ра-

адо лець тэн дэн цыю зні жэн ня та ва-

ра аба ро ту. Сёння Укра і на за ймае 

дру гое мес ца па та ва ра аба ро це і 

экс пар це ся род усіх знеш не гад лё-

вых парт нё раў Бе ла ру сі.

— У па ра дак дня кан суль та цый 

уклю ча ны ак ту аль ныя пы тан ні двух-

ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня. Так са ма 

ба кі раз гле дзяць ход пад рых тоў кі 

да ма ю чых ад быц ца су мес ных ме-

ра пры ем стваў, у тым лі ку пер ша га 

фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны, 

які ад бу дзец ца сё ле та ў Го ме лі, — 

пад крэс ліў Дзміт рый Мі рон чык.

На 1 са ка ві ка за пла на ва ны чар го-

вы раўнд кан суль та цый па між мі ніс-

тэр ства мі за меж ных спраў Бе ла ру сі 

і Эс то ніі. Бе ла рус кую дэ ле га цыю ў 

Та лі не ўзна ча ліць на мес нік мі ніст ра 

Алег Краў чан ка. Пад час су стрэ чы 

бу дуць раз гле джа ны перс пек ты вы 

двух ба ко вых ад но сін і су пра цоў ніц-

тва на шай кра і ны з Еў ра пей скім са-

юзам.

27 лю та га МЗС су мес на з му зе ем 

Ян кі Ку па лы за пла на ва ла ўра чыс тае 

ме ра пры ем ства «Чы та ем Ку па лу ра-

зам». Урыў кі з уні каль на га цык ла па-

тры я тыч най лі ры кі на род на га паэ та 

пра чы та юць на мес нік мі ніст ра за меж-

ных спраў Анд рэй Да пкю нас, кі раў ні-

кі дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў і 

між на род ных ар га ні за цый.

Пра ка мен та ваў Дзміт рый Мі рон-

чык і па ве дам лен не пра на мер поль-

 скіх на цы я на ліс таў пра вес ці пра ва -

ра ды каль ны «Марш пра кля тых 

сал дат» у Гай наў цы. Ён ад зна чыў, 

што адзін з дзея чаў, ка му пла ну юць 

ад даць па ша ну, — кі раў нік банд фар-

мі ра ван ня, вай ско вы зла чын ца Ра-

му альд Райс (па мя нуш цы Бу ры).

— У поль скай Гай наў цы боль шасць 

мяс цо вых жы ха роў ма юць бе ла рус кія 

ка ра ні. Яшчэ жы выя на шчад кі ах вяр 

зла чын стваў Бу ра га. Ці трэ ба нам на-

гня тан не ва ро жас ці па між бе ла ру са-

мі і па ля ка мі? Ці нам па трэб ны гіс та-

рыч ны дыя лог, які па чаў раз ві вац ца 

па між на шы мі кра і на мі? У поль скім 

на цы я наль ным пан тэ о не да стат ко ва 

ге ро яў — ры ца раў без стра ху і за га ны, 

у тым лі ку і агуль ных для на шых двух 

на ро даў. Упэў не ны, у ім не па він на 

быць мес ца ва ен ным зла чын цам, — 

ад зна чыў прэс-сак ра тар МЗС.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Ген дар ная раў на ва га, са мы вя лі кі 

кон курс на ман дат і не звы чай ныя 

скар гі вы бар шчы каў. З які мі вы-

ні ка мі фі ні ша ва ла сё лет няя вы-

бар чая кам па нія, аб мер ка ва лі на 

па ся джэн ні Цэнт раль най ка мі сіі 

па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб-

лі кан скіх рэ фе рэн ду маў.

Асноў ны па каз чык па спя хо вас ці вы-
бар чай кам па ніі — яў ка. Сё ле та яна 
скла ла больш за 77 %, да та го ж 35 % 
вы бар шчы каў пра га ла са ва лі да тэр мі-
но ва. Стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан-
скіх рэ фе рэн ду маў Лі дзія Яр мо шы на 
пад крэс лі ла: «Яў ка ад па вя дае на шым 
звы чай ным па ра мет рам. Над ёй упар та 
пра цуюць ула да, бюд жэт ныя ўста но вы. 
Яў ка не з'яў ля ец ца не ча ка най. Я ма гу 
ска заць, што ў гра ма дзян ёсць ці ка васць 
да вы ба раў. Больш за тое, усе скар гі, 
якія па сту па лі да нас, змя шча лі сло вы 
«ў мя не ак тыў ная па зі цыя, я ха чу пры-
няць удзел у вы ба рах».

Уся го аб ра лі 18 810 дэ пу та таў. У ад ной 

ра ён най акру зе па вы ба рах у Ель скі ра ён-

ны Са вет дэ пу та таў Го мель скай воб лас ці 

вы ба ры не пра во дзі лі ся, та му што адзі-

ны кан ды дат вы быў да дня га ла са ван ня. 

Рэ гі ё нам з са мым вя лі кім кон кур сам на 

дэ пу тац кі ман дат ста ла ста лі ца.

Ка лі на ма ля ваць ста тыс тыч ны парт рэт 

но ва га скла ду дэ пу та таў, то 48 % з іх — 

гэ та жан чы ны. Больш за па ло ву, 56 % 

абра ных кан ды да таў, ужо ра ней ме лі дэ-

пу тац кія парт фе лі. Трэ цяя част ка мяс цо-

вых прад стаў ні коў ула ды пра цуе ў сфе ры 

аду ка цыі, на ву кі і ахо вы зда роўя, кож ны 

пя ты — за дзей ні ча ны ў сель скай гас па-

дар цы. 4 % ад агуль най коль кас ці дэ пу та-

 таў — мо ладзь ва ўзрос це да 31 го да, 

а 2 % — на ле жаць да пэў най пар тыі.

Са мым па пу ляр ным спо са бам вы лу-

чэн ня кан ды да таў стаў збор под пі саў. 

Не вель мі ах вот на кан ды да ты ства ра лі 

вы бар чыя фон ды. Сё ле та 10 % прэ тэн-

дэн таў ад кры лі ўлас ныя ра хун кі. Толь кі 

27 % кан ды да таў вы ка рыс та лі маг чы-

масць вы сту піць на ра дыё. Але знач на 

па вя лі чы ла ся ў па раў на нні з вы ба ра мі 

2014 го да коль касць ма са вых ме ра пры-

ем стваў, ар га ні за ва ных кан ды да та мі.

Аб мяр коў ва лі на па ся джэн ні і скар гі 

кан ды да таў і вы бар шчы каў. Не ка то рыя 

з іх бы лі до сыць не стан дарт ныя. Хтось-

ці за стаў ся не за да во ле ны ад сут нас цю 

тэр мі на ла ў бу фе це вы бар ча га ўчаст ка.

Ад ной вы бар шчы цы не да зво лілі па ге не-

раль най да ве ра нас ці ад даць го лас за 

кан ды да та за мест дач кі. Ад каз ва ю чы 

на пы тан не пра перс пек ты вы рэ фар-

ма ван ня сіс тэ мы пра вя дзен ня вы ба раў, 

Лі дзія Яр мо шы на ад зна чы ла: «Гэ та вы-

ра шае суб' ект за ка на даў чай іні цы я ты-

вы, гэ та зна чыць — кі раў нік дзяр жа вы 

або пар ла мент. Маг чы ма, што зме ны 

бу дуць. Пэў ныя пра па но вы ёсць». Да та 

на ступ ных вы ба раў у Бе ла ру сі ста не 

вя до ма во сен ню гэ та га го да.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Вы ба ры-2018Вы ба ры-2018  

Су свет ны рэй тынгСу свет ны рэй тынг  

АМАЛЬ 
НА 10 ПА ЗІ ЦЫЙ ЛЕПШ

На шай кра не ад вя лі 68-е мес ца 
ў рэй тын гу ўспры ман ня ка руп цыі

Бе ла русь пад ня ла ся з 79-га на 68-е 

мес ца ў Ін дэк се ўспры ман ня ка руп-

цыі. З вы ні ко вы мі 44 ба ла мі кра і на 

па дзя лі ла па зі цыю з Ямай кай і Ама-

нам. Пра гэ та па ве дам ляе між на род-

ны рух па су праць дзе ян ні ка руп цыі 

Transparency Іnternatіonal.

Лі да ры і аў тсай да ры ін дэк са апош нія не-

каль кі га доў за ста юц ца ня змен ныя: пер шыя 

мес цы зай ма юць Но вая Зе лан дыя (89 ба лаў), 

Да нія (88 ба лаў), Фін лян дыя, Нар ве гія і Швей-

ца рыя (па 85 ба лаў). За мы ка юць рэй тынг Са-

ма лі (9 ба лаў) і Паў днё вы Су дан (12 ба лаў).

Су сед нія з Бе ла рус сю Ра сія і Укра і на зна-

хо дзяц ца ся род кра ін, якія раз мя шча юц ца 

на 130—135-м мес цах. Поль шча зай мае 

36-е мес ца, Літ ва і Лат вія — 39—40-е. Бе ла русь 

у 2016-м, на прык лад, зай ма ла 107-е мес ца.

Рэй тынг вы мя рае ін дэкс ус пры ман ня ка-

руп цыі ў дзяр жаў ным сек та ры 180 дзяр жаў 

і ран жы руе ў ба лах па шка ле ад 0 (сур' ёз на 

ка рум па ва ная) да 100 (поў ная ад сут насць 

ка руп цыі). Transparency скла дае свой ін дэкс, 

вы ка рыс тоў ва ю чы да сле да ван ні, якія рэ гу-

ляр на пуб лі ку юц ца шэ ра гам між на род ных

ар га ні за цый — Су свет ным бан кам, Freedom 

House, фон дам Bertelsmann і ін шымі. Кож нае з 

гэ тых да сле да ван няў ана лі зуе асоб ны ас пект: 

ін вес ты цый ныя ры зы кі, сва бо ду сло ва, уз ро-

вень жыц ця, скла да насць вя дзен ня біз не су.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



ЦВК пад вя ла вы ні кі
 вы бар чай кам па ніі 

ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
28-га склі кан няВЫ НІ КІ ПАД ВЕ ДЗЕ НЫ


