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Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут-
куе ў су вя зі з заў час най смер цю спе цы яль на га ка рэс-
пан дэн та га зе ты «Звяз да» па Гро дзен скай воб лас ці 
ПРА КОП ЧЫ КА Ба ры са Ге ор гі е ві ча і вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

— Сён ня мож на ска заць, 
што ка лек тыў ная аба ро на Бе-
ла ру сі і Ра сіі — гэ та не толь кі 
на дзей ны і моц ны шчыт двух-
ба ко вых ад но сін, а і важ ны 
эле мент ка лек тыў най бяс пе кі 
АДКБ на за ход нім на прам-
ку, — ад зна чыў мі ністр аба ро-
ны Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ-
нант Анд рэй РАЎ КОЎ. — За 
га ды на ша га су пра цоў ніц тва 
да сяг ну ты знач ныя вы ні кі. У 
пер шую чар гу гэ та ства рэн-
не і да лей шае ўдас ка на лен не 
рэ гі я наль най гру поў кі войск. 
Пра цяг ва ец ца пла на мер нае 
раз віц цё аб' яд на ных ва ен ных 
сіс тэм раз вед кі, су вя зі, ра-
дыё элект рон най ба раць бы, 
ты ла во га і тэх ніч на га за бес пя-
чэн ня. Рэ гу ляр ныя су мес ныя 
ву чэн ні па цвяр джа юць вы со кі 
ўзро вень бе ла рус ка-ра сій ска-
га ўза е ма дзе ян ня ў ва ен най 
сфе ры і ўма ца ван ня па зі цый 
Са юз най дзяр жа вы як га ран-

та ва ен най бяс пе кі ва ўсход-
не еў ра пей скім рэ гі ё не.

Га лоў ным ме ра пры ем ствам 
пад рых тоў кі ор га наў ва ен на га 
кі ра ван ня і войск дзвюх кра ін у 
на ступ ным го дзе ста не су мес-
нае апе ра тыў на-стра тэ гіч нае 
ву чэн не ўзбро е ных сіл Бе ла-
ру сі і Ра сіі «За хад-2017», якое 
прой дзе ў ве рас ні.

— Прак тыч ныя дзе ян ні 
войск пла ну ец ца ад пра ца ваць 
ад на ча со ва на не каль кіх па лі-
го нах Ра сіі і Бе ла ру сі, — удак-
лад ніў мі ністр аба ро ны Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі ге не рал 
ар міі Сяр гей ШАЙ ГУ. — Пры 
рас пра цоў цы за ду мы і сцэ на-
рыя ву чэн ня бу дзе ўлі ча на сі-
ту а цыя, звя за ная з ума ца ван-
нем дзей нас ці НА ТА па блі зу 
ме жаў Са юз най дзяр жа вы.

Кі раў нік ва ен на га ве дам-
ства Ра сіі за кра нуў тэ му ан-
ты тэ ра рыс тыч най апе ра цыі ў 
Сі рыі і па дзя ка ваў бе ла рус ка-

му бо ку за гу ма ні тар ную да-
па мо гу жы ха рам гэ тай кра і ны. 
«Бе ла русь ад ной з пер шых ад-
гук ну ла ся на на шу пра па но ву 
ака заць гу ма ні тар ную да па мо-
гу сі рый ска му на ро ду — гэ та 
на гляд ны прык лад на шых са-
юз ніц кіх ад но сін», — пад крэс-
ліў Сяр гей Шай гу.

Пад час па ся джэн ня ка ле гіі 
быў пад пі са ны шэ раг да ку мен-
таў, на кі ра ва ных на да лей шае 
раз віц цё і па глыб лен не ва ен-
на га су пра цоў ніц тва. «Так са-
ма сён ня на мі за цвер джа ны 
чар го вы план су пра цоў ніц тва, 
рэа лі за цыя яко га да зво ліць у 

поў ным аб' ёме раз ві ваць двух-
ба ко вае су пра цоў ніц тва ў 2017 
го дзе, — пе ра ка на ны Анд рэй 
Раў коў. — Ха чу пад крэс ліць 
поў нае ўза е ма ра зу мен не, су-
па дзен не па зі цый і адзін ства 
мер ка ван няў па ўсіх пы тан нях, 
якія аб мяр коў ва лі ся. Ня ма су-
мнен няў, што па спя хо вае вы-
ка нан не ўсіх за пла на ва ных 
ме ра пры ем стваў да зво ліць і 
на да лей ума цоў ваць аба ра на-
здоль насць на шых кра ін і Са-
юз най дзяр жа вы ў цэ лым».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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НА ДЗЕЙ НЫ І МОЦ НЫ ШЧЫТ
Кі раў ні кі ва ен ных ве дам стваў Бе ла ру сі і Ра сіі пры ня лі важ ныя ра шэн ні, 

якія бу дуць са дзей ні чаць ума ца ван ню бяс пе кі дзвюх кра ін

Не па гадзНе па гадз  �� ьь

Зма ган не са сты хі яй — 
у штат ным рэ жы ме

Пры ход у Бе ла русь цык ло ну не стаў не ча ка нас цю для 
ка му наль ні каў. Упер шы ню ў се зо не двор ні кі Го мель-
скай, Ма гі лёў скай і Мін скай аб лас цей атры ма лі поў ную 
за груз ку. Яшчэ за га дзя па ўсёй кра і не быў аб ве шча ны 
аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі, а му ні цы паль ныя служ-
бы і МНС пры ве дзе ны ў стан па вы ша най га тоў нас ці. Пра 
гэ та па ве да міў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ана толь КА ЛІ-
НІН, які з'яў ля ец ца стар шы нёй ка мі сіі па над звы чай ных 
сі ту а цы ях пры Са ве це Мі ніст раў.

Толь кі ў ста лі цы ў ноч з 1 на 2 ліс та па да вы па ла ка ля 5 сан-
ты мет раў сне гу. Ка му наль ні кі Мін ска пра ца ва лі ў круг ла су тач-
ным рэ жы ме: па вод ле слоў на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та-
ра па ідэа ло гіі і са цы яль ных пы тан нях ДВА «Гар рэ маў та дар 
Мін гар вы кан ка ма» Анд рэя ДЗЕ МЕ НЮ КА, на ўбор ку вы еха ла 
ка ля 350 адзі нак спец тэх ні кі, рас чыст кай пры пын каў гра мад-
ска га транс пар ту, пад зем ных пе ра хо даў зай ма ла ся ка ля 750 
ча ла век. Ву лі цы бы лі апра ца ва ны пры да па мо зе 820 тон со лі і 
750 тон пяс ча на-са ля най су ме сі.

— Па куль што мы пра цяг ва ем пра ца ваць у та кім жа рэ жы ме, 
бо па пра гно зах тэм пе ра ту ра бу дзе ва гац ца ў ра ё не «ну ля», — 
рас ка заў спе цы я ліст. — Пры не аб ход нас ці мы мо жам па вя лі-
чыць коль касць тэх ні кі і лю дзей на ра бо тах, у нас ёсць пэў ны 
рэ зерв. Да зім ня га се зо на мы пад рых та ва ны поў нас цю.

Пэў на, адзі най уста но вай, рэ жым ра бо ты якой па ру шы ла 
не па гадзь, стаў На цы я наль ны аэ ра порт «Мінск». З-за не аб ход-
нас ці апра ца ваць са ма лё ты вад ка сцю су праць аб ле дзя нен ня 
ча ты ры ра ніш нія рэй сы вы ле це лі з за трым кай у 15-20 хві лін.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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Ай чын ныя аў та ма бі ле бу даў ні кі 
выходзяць на ры нак В'ет на ма. Як 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр-
ства пра мыс ло вас ці, у Ха ноі з'я вяц-
ца збо рач ныя вы твор час ці «МА За». 
Но вы ім пульс у раз віц ці ганд лё ва-
эка на міч ных ад но сін дзвюх кра ін 
на да дуць да ку мен ты, якія бы лі пад-
пі са ны ў хо дзе афі цый на га ві зі ту ў 
В'ет нам на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 
Ула дзі мі ра СЯ МАШ КІ і мі ніст ра пра-
мыс ло вас ці Ві та ля ВОЎ КА.

У пры ват нас ці, ба кі да мо ві лі ся аб 
ар га ні за цыі су мес най вы твор час ці па-
са жыр скай і гру за вой тэх ні кі. Пры чым 

бе ла рус ка-в'ет нам скае прад пры ем ства 
па збор цы гру за вой тэх ні кі «MAZ Asіa» 
пач не функ цы я на ваць ужо сё ле та. Яго 
га да вая вы твор чая ма гут насць бу дзе 
скла даць 1500 адзі нак. Ця пер вя дзец ца 
ра бо та па за пус ку су мес най вы твор час-
ці аў то бу саў на 60 і 80 ча ла век «MAZ-
ZENІT».

Акра мя та го, у рам ках 13-га па ся джэн-
ня бе ла рус ка-в'ет нам скай між ура да вай 
ка мі сіі па ганд лё ва-эка на міч ным і на-
ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве, якое 
прай шло ў ста лі цы В'ет на ма, пад пі са ны 
шэ раг афі цый ных да ку мен таў, у тым лі-
ку і на па стаў ку бе ла рус кай аў та тэх ні кі. 
Бы лі за клю ча ны кант рак ты з кам па ні яй 

«Auvіet Іndustry JSC» на па стаў ку ў 2017 
го дзе 200 адзі нак аў та тэх ні кі «МАЗ», 
8 кар' ер ных са ма зва лаў Бе лАЗ-7547 
(гру за па ды маль нас цю 45 тон) для па трэб 
кам па ніі «Апа тыт В'ет нам». Па вод ле да-
моў ле нас ці, 56 адзі нак аў та тэх ні кі МАЗ 
пла ну ец ца рэа лі за ваць у Кам бо джы, Фі-
лі пі нах і Ла о се. Так са ма ба кі пад пі са лі 
па гад нен не аб на ме рах па між кам па ні-
яй «Бе лАЗ» і кар па ра цы яй «Ві на ка мін» 
і ме ма ран дум па між кам па ні я мі «МТЗ» і 
«Mekong Machіnery Co., Ltd.» на па стаў ку 
трак та роў «Бе ла рус» у В'ет нам у 2017 
го дзе.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. kryzhevіch@zvіazda.by
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ПЕРС ПЕК ТЫ ВА — 
ТОЛЬ КІ ЎВЕРХ

Прад пры ем ствы сфе ры гра ма дзян скай авія цыі ўжо 
пе ра вы ка на лі за пла на ва ныя на год па каз чы кі.

Пра гэ та па ве да міў ды рэк тар Дэ парт амен та па авія цыі 
Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый Ула дзі мір КОС-
ЦІН. Па вод ле яго слоў, за азна ча ны час бе ла рус кія авія та ры 
пе ра вез лі 1 міль ён 916 ты сяч ча ла век (гэ та на 15,4 пра цэн та 
больш, чым у 2015-м), у аэ ра пор тах кра і ны аб слу жы лі 2 міль-
ё ны 680 ты сяч па са жы раў (плюс 19,3 пра цэн та да 2015-га), 
аб' ёмы пе ра воз кі гру заў і пош ты да сяг ну лі ўзроў ню 32,5 ты-
ся чы тон (на 54,9 пра цэн та больш, чым ле тась). Асоб на спе-
цы я ліст ад зна чыў рост, які па каз вае кам па нія «Бел авія»: ка лі 
ў 2011 го дзе пе ра воз чык упер шы ню ў сва ёй гіс то рыі «вы даў» 
па каз чык у 1 міль ён па са жы раў за год, то ўжо ле тась ліч ба 
да сяг ну ла 2 міль ё наў і пра цяг вае рас ці. Ня даў на бы лі на бы-
ты два но выя Boeіng 737-800, у хут кім ча се пры бу дзе яшчэ 
адзін та кі са ма лёт.

Ге не раль ны ды рэк тар авія кам па ніі «Бел авія» Ана толь 
ГУ СА РАЎ за пэў ніў, што пе ра воз чык пра цяг не пра ца ваць над 
зні жэн нем цэн на свае па слу гі.

— Гэ ты трэнд для нас стаў ха рак тэр ным, — ад зна чыў 
ён. — На но вым рэй се ў пад мас коў ны аэ ра порт «Жу коў скі» 
мы ад пра цоў ва ем лаў кос та вую ма дэль па лё таў. Як па каз-
ва юць пер шыя вы ні кі, для нас гэ та рэ аль на, та му пра ект бу-
дзе па шы рац ца. Пра цяг ва ем ра бо ту над па шы рэн нем сет кі 
марш ру таў — толь кі сё ле та, акра мя зга да на га, з'я ві лі ся но выя 
рэй сы ў Па лан гу, Львоў і ін шыя га ра ды. Усе яны па ка за лі 
ся бе з най леп ша га бо ку, та му на ле та пла ну ем па вя лі чыць 
коль касць па лё таў па гэ тых на прам ках, а так са ма да даць да 
іх но выя, на прык лад, маг чы ма ад наў лен не па лё таў у Ерэ ван. 
Дня мі пра вя дзём ак цыю, пры мер ка ва ную да на ша га пра фе-
сій на га свя та: праз сайт бу дзем пра па ноў ваць квіт кі па ўсіх 
на прам ках па ца не ў 50 пра цэн таў ад мі ні маль ных та ры фаў. 
Так, на прык лад, зля таць у «Жу коў скі» і вяр нуц ца на зад мож-
на бу дзе за 35 еў ра.

Што да ты чыц ца На цы я наль на га аэ ра пор та «Мінск», то 
га лоў най за да чай яго кі раў ніц тва, ад зна чыў ге не раль ны ды-
рэк тар аэ ра пор та Дзміт рый МЕ ЛІ КЯН, ба чыць за вяр шэн не 
бу даў ніц тва но вай уз лёт на-па са дач най па ла сы. З увя дзен нем 
яе ў экс плу а та цыю бе ла рус кая ста лі ца змо жа пры маць і ад-
праў ляць лю быя з іс ну ю чых ты паў па вет ра ных су доў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ ДА ПА МО ГА: 

ШТО ГА РАН ТУЕ ДЗЯР ЖА ВА?
Тра пі лі ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю? Не ве да е це, 

ку ды звяр нуц ца? Хо ча це ўдакладніць, ці ма е це пра ва на 
дзяр жаў ную ад рас ную са цы яль ную да па мо гу? А мо жа, 
ёсць пы тан не на конт дзі ця чых да па мог? Аль бо трэ ба да-
ве дац ца, якія пе ры я ды ра бо ты ўва хо дзяць у стра ха вы стаж 
пры на зна чэн ні пен сіі?

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це за даць на пра мой лі-
ніі гос цю на шай рэ дак цыі — стар шы ні Ка мі тэ та па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Мін гар вы кан ка-
ма Жан не Аляк санд раў не РА МА НО ВІЧ. Тэ ле фа нуй це 
9 ліс та па да з 10 да 11 га дзін па тэ ле фо не 8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це да слаць (з па зна кай «Пра-
мая лі нія») на элект рон ны ад рас іnfo@zvіazda.by або па 
по шце: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла  ��

Экс парт аду ка цыі 
з да стаў кай на дом

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт і Та джык скі на цы я-
наль ны ўні вер сі тэт ства ры лі Су мес ны Ін сты тут тэх на-
ло гій БДУ — ТНУ. Ад па вед нае па гад нен не пад пі са лі 
рэк та ры абедз вюх ВНУ ака дэ мі кі Сяр гей Аб ла мей ка і 
Мах ма дзю суф Імам зо да.

Аду ка цый ны пра цэс у Ін сты ту це тэх на ло гій бу дзе ажыц цяў-
ляц ца па сіс тэ ме «2 + 2»: пер шыя два га ды та джык скія сту дэн-
ты на ву ча юц ца ў ТНУ (Ду шан бэ), а на ступ ныя два — у БДУ. 
Аба ро на дып ло маў так са ма бу дзе ад бы вац ца ў Бе ла ру сі.

У скла дзе но вай струк ту ры пра ду гледж ва ец ца функ цы я-
на ван не трох фа куль тэ таў: ін фар ма цый ных тэх на ло гій, эко-
ла газ бе ра галь ных тэх на ло гій і фа куль тэ та даў ні вер сі тэц кай 
аду ка цыі. Су мес ны фа куль тэт ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
пра цуе ўжо дру гі год і за раз тут на ву ча юц ца ка ля 100 ча ла век. 
Сту дэн таў рых ту юць па спе цы яль нас цях пер шай сту пе ні вы-
шэй шай аду ка цыі «пры клад ная ін фар ма ты ка», «ма тэ ма ты ка 
і ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі» і «кам п'ю тар ная бяс пе ка».

Фа куль тэт эко ла газ бе ра галь ных тэх на ло гій ТНУ — МДЭІ 
імя А.Д. Са ха ра ва БДУ бу дзе ство ра ны ў жніў ні гэ та га го да. Пла-
ну ец ца, што тут бу дуць рых та ваць сту дэн таў па спе цы яль нас цях 
«энер га эфек тыў ныя тэх на ло гіі і энер ге тыч ны ме недж мент», 
«ядзер ная і ра ды я цый ная бяс пе ка» і «ме ды ка-бія ла гіч ная спра-
ва». А на фа куль тэ це даў ні вер сі тэц кай аду ка цыі БДУ — ТНУ 
ад кры ец ца пад рых тоў ка абі ту ры ен таў па фі зі ка-ма тэ ма тыч ным, 
хі мі ка-бія ла гіч ным і ін жы нер на-тэх ніч ным про фі лях.

Для да вед кі: Та джык скі на цы я наль ны ўні вер сі тэт быў 
ство ра ны ў 1947 го дзе. За ўсю гіс то рыю яго іс на ван ня пад-
рых та ва на звыш 100 ты сяч спе цы я ліс таў. У ця пе раш ні час у 
ТНУ на ву ча ец ца больш за 21 ты ся чу сту дэн таў. Пад рых тоў ка 
вя дзец ца па 93 спе цы яль нас цях.

У струк ту ры ўні вер сі тэ та функ цы я ну юць 112 на ву ко ва-да-
след чых і на ву чаль ных ла ба ра то рый, Цэнтр бія тэх на ло гій, Тэх-
на парк, Цэнтр вы ву чэн ня моў, куль тур на-аду ка цый ны цэнтр 
«Кан фу цый», Цэнтр пе ры ё ды кі, дру ку і пе ра кла ду і ін шыя.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Су мес ная ка ле гія мі ніс тэр стваў аба ро ны Бе ла ру сі і Ра сіі 
тра ды цый на ста ла свед чан нем ва ен най ін тэ гра цыі дзвюх 
дзяр жаў. Пад час па ся джэн ня, якое ад бы ло ся ў Мін ску, 
пад вя лі вы ні кі дзей нас ці ва ен ных ве дам стваў за мі ну лы 
год, вы зна чы лі пры яры тэт ныя на прам кі ра бо ты на на ступ-
ны, а так са ма аб мер ка ва лі шэ раг пы тан няў, на кі ра ва ных на 
за бес пя чэн не ва ен най бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы.

КАД РЫ ВЫ РА ША ЮЦЬ 
МНО ГАЕ

Учо ра ў Та ла чы не прай шлі рэс пуб лі кан скі се мі нар-
на ра да па ак ту аль ных пы тан нях раз віц ця са цы яль най 
сфе ры і вы яз ное па ся джэн не ка мі сіі па спра вах не паў-
на лет ніх пры Са ве це Мі ніст раў, па ве дам ляе БЕЛ ТА. 
У абод вух ме ра пры ем ствах пры ма ла ўдзел на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА.

«Кад ры — гэ та клю ча вое звя но ў ра бо це лю бой га лі ны. 
Што да ты чыц ца са цы яль най сфе ры — тут па трэб ны асаб лі-
выя па ды хо ды. Аду ка цыя, ахо ва зда роўя, са цы яль ная аба-
ро на — гэ та ра бо та з усі мі сла я мі на сель ніц тва, па чы на ю чы 
ад дзя цей і за вяр ша ю чы пен сі я не ра мі. Ка лі су па дае жа дан-
не ча ла ве ка рэа лі за вац ца ў кан крэт най пра фе сіі і ўмен не 
пра ца ваць з людзь мі — та ды атрым лі ва ец ца доб ры вы нік. 
У ад ва рот ным вы пад ку пос пе ху не бу дзе. На ша за да ча — 
вы бу да ваць кад ра вую сіс тэ му ў са цы яль най сфе ры так, каб 
тыя ма ла дыя лю дзі, якія вы бра лі для ся бе шлях ура ча або 
пе да го га, іш лі сю ды па клі чу ду шы. Не ма ла важ на і тое, каб 
іх жа дан не гар ма ніч на спа лу ча ла ся з ха рак та рам і ча ла ве-
чы мі якас ця мі. Ця пер мы ро бім ак цэнт на па ступ лен ні ў пе-
да га гіч ныя ВНУ, та му што без доб ра га пе да го га не бу дзе ні 
доб ра га ўра ча, ні доб ра га сле са ра», — ска за ла ві цэ-прэм' ер 
па вы ні ках се мі на ра-на ра ды.

Што да ты чыц ца ахо вы зда роўя, На тал ля Ка ча на ва ад-
зна чы ла: «Ста ра ем ся ўма ца ваць пяр віч нае звя но кад ра мі, 
па ляп ша ем ма тэ ры яль ную ба зу. Але ёсць вы пад кі, ка лі іс нуе 
не аб ход насць аб сле да ваць па цы ен та ме на ві та ў рэс пуб лі кан-
скім цэнт ры. Гэ та сіс тэ ма пра цуе эфек тыў на».

Віцэ-прэм' ер так са ма ад зна чы ла, што ўсім уста но вам са-
цы яль най сфе ры трэ ба больш ак тыў на зай мац ца па за бюд-
жэт най дзей нас цю. Гэ ты рэ зерв да па ма гае вы ра шаць пы тан ні 
на конт ра мон ту і ўма ца ван ня ма тэ ры яль най ба зы і па вы шаць 
за ра бот ную пла ту. «Раз ліч ваць толь кі на бюд жэт ныя срод кі 
ня пра віль на», — пад крэс лі ла На тал ля Ка ча на ва.

Дыя лог біз не саўДыя лог біз не саў  �� У В'ет на ме бу дуць збі раць МА Зы
Фо
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