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ЗША пра вя дуць най буй ней шую за апош нія 
25 га доў пе ра кід ку вой скаў у Еў ро пу

Злу ча ныя Шта ты пла ну-

юць на ле та пра вес ці най-

буй ней шую за апош нія 

25 га доў пе ра кід ку вой скаў 

у Еў ро пу — у Пры бал ты ку і 

Поль шчу — у рам ках маш-

таб ных ву чэн няў Dеfеndеr 

2020. Пра гэ та га во рыц ца 

ў па ве дам лен ні раз ме шча на га ў Віс ба дэ не шта ба ар міі 

ЗША ў Еў ро пе. Уся го ў ву чэн нях за дзей ні чаюць ка ля 

37 ты сяч вай скоў цаў з 19 кра ін, пры чым бу дзе пе ра кі ну-

та ка ля 20 ты сяч аме ры кан скіх сал дат. За яў ле най мэ тай 

ма неў раў з'яў ля ец ца па вы шэн не бая здоль нас ці НА ТА і 

за стра шэн не па тэн цый на га пра ціў ні ка. Гер ма нія ста не 

ла гіс тыч ным цэнт рам пад час ву чэн няў, якія прой дуць 

у пе ры яд з кра са ві ка да мая 2020 го да. Яны за клі ка-

ны пра ве рыць хут касць пе ра кід ван ня вой скаў НА ТА і 

ўзро вень іх уза е ма дзе ян ня. «Гэ тыя здоль нас ці важ ныя, 

каб за ка рот кі пра ме жак ча су па ка заць моц. На ша бая-

здоль насць су па кой вае са юз ні каў і ад пуж вае маг чы ма га 

са пер ні ка», — за явіў ка ман ду ю чы ар мі яй ЗША ў Еў ро пе 

Крыс та фер Ка во лі. Гер ман скі бок лі чыць важ ным у хо дзе 

ву чэн няў пра ве рыць маг чы мас ці іс ну ю чай інф ра струк ту-

ры — мас тоў і шля хоў зно сін — для пе ра кід ван ня буй ных 

сіл, ад зна чае агенц тва DРА.

У 60 га ра дах све ту пра хо дзіць 
«паў стан не вы мі ра ючых»

Двух тыд нё вая пра тэст-

ная кам па нія «Паў стан не 

вы мі ра ючых» ар га ні за цыі 

Ехtіnсtіоn Rеbеllіоn пры све-

ча на ба раць бе са зме на мі 

клі ма ту. Яна пра хо дзіць у 

мно гіх буй ных га ра дах све-

ту, у тым лі ку ў Лон да не, Бер лі не, Амстэр да ме і Сід неі. 

Яе ўдзель ні кі па гра жа юць пе ра кры ваць да ро гі, за мі наць 

ра бо це гра мад ска га транс пар ту і мет ро, а так са ма ве-

дам стваў і буй ных кар па ра цый. Ехtіnсtіоn Rеbеllіоn сцвяр-

джае, што ця пе раш нія пра тэс ты бу дуць у пяць ра зоў 

больш маш таб ныя, чым ана ла гіч ная ак цыя, якая пра-

хо дзі ла ў кра са ві ку. Та ды па лі цыя за тры ма ла больш за 

1100 ча ла век. Рух Ехtіnсtіоn Rеbеllіоn, утво ра ны ў 2018 го-

дзе, па тра буе, каб ўра ды аб вяс ці лі над звы чай ную сі ту а-

цыю з-за ста ну клі ма ту і эка ло гіі і пры ня лі не ад клад ныя 

за ха ды для ба раць бы з гла баль ным па цяп лен нем. Сім-

вал пра тэс ту — пя соч ны га дзін нік, які ад ліч вае час, што 

за стаў ся ча ла вец тву. Ар га ні за та ры ру ху ча ка юць, што ў 

каст рыч ніц кіх пра тэс тах толь кі ў Лон да не возь ме ўдзел 

да 30 ты сяч ча ла век.

Ні дэр лан ды ад маў ля юц ца 
на зы вац ца Га лан ды яй

Урад Ні дэр лан даў вы ра-

шыў цал кам ад мо віц ца ад 

вы ка ры стан ня ту рыс тыч най 

наз вы Га лан дыя ў рэкла ме 

сва ёй кра і ны. Ця пер ва ўсіх 

рэ клам ных ма тэ ры я лах бу-

дзе вы ка рыс тоў вац ца яе 

афі цый ная наз ва. Ра шэн не бы ло ўзгод не на з цэ лым шэ-

ра гам за ці каў ле ных ба коў, та кіх як цэнт раль ны ўрад, 

са вет па ту рыз ме і прад стаў ні кі біз не су, пі ша Fоrbеs. 

У мі ніс тэр стве за меж ных спраў па тлу ма чы лі, што Ні дэр-

лан дам не аб ход ны больш уні фі ка ва ны і ска ар ды на ва-

ны на цы я наль ны брэн дынг: наз ва Га лан дыя з'яў ля ец-

ца больш рас паў сю джа най, але аса цы ю ец ца вы ключ на 

з квар та лам «чыр во ных ліх та роў» Амстэр да ма і ўжы ван-

нем лёг кіх нар ко ты каў. «Мы хо чам прад ста віць Ні дэр-

лан ды як ад кры тую, вы на ход лі вую і ін клю зіў ную кра і ну. 

Мы ма дэр ні за ва лі наш па ды ход», — за яві лі ў прэс-служ-

бе мі ніс тэр ства. Но вая наз ва бу дзе вы ка рыс тоў вац ца, 

у пры ват нас ці, на кон кур се пес ні «Еў ра ба чан не-2020», 

які прой дзе ў го ра дзе Ра тэр дам. Яна так са ма бу дзе фі-

гу ра ваць ва ўсіх ма тэ ры я лах, звя за ных з Алім пій скі мі 

гуль ня мі 2020 го да ў То кіа. Ад зна ча ец ца, што мац ней за 

ўсё ад мо ва ад наз вы Га лан дыя паў плы вае на фут боль-

ную збор ную кра і ны і са вет па ту рыз ме. У той жа час 

рэ брэн дынг да зво ліць рэ гу ля ваць па ток гас цей у кра і ну. 

Так, коль касць на вед валь ні каў Амстэр да ма да сяг ну ла 

ўзроў ню, які мно гія на зы ва юць не пры маль ным.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пер ша па чат ко ва пла на-

ва ла ся, што муль ты спар-

тыў ны тур нір прой дзе ў Сан-Ды е га, 

але 14 чэр ве ня 2019 го да Аса цы я цыя 

на цы я наль ных алім пій скіх ка мі тэ таў 

пры ня ла ра шэн не пе ра нес ці гуль ні ў 

Ка тар, рас тлу ма чыў шы гэ та ра шэн-

не фі нан са вы мі праб ле ма мі. У гуль-

нях возь ме ўдзел больш за ты ся чу 

спарт сме наў з 97 кра ін све ту. Спа-

бор ні чаць ат ле ты бу дуць у 14 дыс-

цып лі нах.

На пля жы прой дзе фут бол, тэ ніс, ганд-

бол, ва лей бол (4х4), ба раць ба і ка ра тэ 

(ін ды ві ду аль ны кат). На ва дзе — па рус ны 

спорт, вод ныя лы жы (вей кбор дынг і скач кі), 

пла ван не на ад кры тай ва дзе (5 км). Экшн-

спорт бу дзе прад стаў ле ны скейт бор дын гам 

(парк), боў лдэ рын гам, бас кет бо лам (3х3), 

акваф ло нам.

Мэ та ар га ні за цыі спа бор ніц тваў — аб'яд-

наць ат ле таў па пу ляр ных у мо ла дзі спар тыў-

ных дыс цып лін і спар тыў ных фа на таў но ва га 

па ка лен ня з усіх кра ін све ту. Бе ла русь на гэ-

тых буй ных спа бор ніц твах бу дзе прад стаў ле-

на тры ма спарт сме на мі, у До се вы сту пяць лі-

да ры збор най па вод ных лы жах Сця пан Шпак, 

Ган на Страль цо ва і Аляк санд ра Да ні шэў ская. 

У на цы я наль най збор най Бе ла ру сі ад зна чы лі, 

што на стар ты ад праў ля юц ца вя ду чыя ат ле ты, 

якія ўжо дэ ман стра ва лі вы со кія вы ні кі на між-

на род ных спа бор ніц твах. На прык лад, Ган на 

Страль цо ва з'яў ля ец ца ся рэб ра ным пры зё-

рам чэм пі я на ту све ту 2019 го да.

Та ліс ма нам І Су свет ных пляж ных гуль-

няў абра ны дэль фін До лфі. Пла ну ец ца, што 

спа бор ніц твы па пляж ных і вод ных ві дах 

спор ту бу дуць пра во дзіц ца адзін раз у два 

га ды пад кі раў ніц твам Аса цы я цыі на цы я-

наль ных алім пій скіх ка мі тэ таў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Бяс пе ка

Пра ве рыць жыл лё 
да па мо гуць ра та валь ні кі

Ка ля 70 пра цэн таў па жа раў у га да вым раз рэ зе ад-

бы ва ец ца пад час ацяп ляль на га се зо на. Пік іх пры-

па дае на сне жань. Та му МНС ра зам з прад стаў ні ка-

мі мі ніс тэр стваў унут ра ных спраў, ахо вы зда роўя, 

энер ге ты кі і жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі пра-

вя дзе з 16 каст рыч ні ка да 1 ліс та па да тра ды цый ную 

ак цыю «За бяс пе ку ра зам».

— Перш за ўсё ўва гу звер нем на лю дзей, якія жы вуць 

ад ны, ін ва лі даў, сем'і з дзець мі ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы, — за зна чыў на чаль нік упраў лен ня на гля ду 

і пра фі лак ты кі МНС Дзміт рый ТУР ЧЫН. — Спе цы я ліс-

ты аб сле ду юць жыл лё. Пры чым аб сле да ваць сваё жыл лё 

на прад мет про ці па жар най бяс пе кі мо гуць усе ах вот ныя. 

Для гэ та га прос та трэ ба па даць за яву. І вар та ска заць, 

што іх коль касць увесь час рас це. І мы вель мі ўдзяч ныя 

та кім лю дзям, бо яны са мі вы каз ва юць ці ка васць да та го, 

каб пра вес ці зі му без па жа раў. У не ка то рых вы пад ках мы 

па ста вім аў та ном ныя па жар ныя апа вя шчаль ні кі.

Па дзяр жаў ных пра гра мах гэ тыя апа ра ты з'я ві лі ся 

больш чым у 50 ты ся чах да моў. На іх ра хун ку — амаль 

2,5 ты ся чы вы ра та ва ных жыц цяў.

— Толь кі ле тась дзя ку ю чы аў та ном ным па жар ным 

апа вя шчаль ні кам 104 па жа ры бы лі вы яў ле ны на ран няй 

ста дыі, — па ве да міў Дзміт рый Тур чын. — Ура та ва лі ся 

110 ча ла век, ся род іх 17 дзя цей. Сё ле та та кіх вы пад каў 

бы ло ўжо 66.

Але пе ра важ ная боль шасць па жа раў зда ра ец ца з-за 

кла січ най схе мы: вы піў — за ку рыў у лож ку — за снуў. Па 

звест ках МНС, на до лю лю дзей, якія вя дуць аса цы яль ны 

спо саб жыц ця ці зло ўжы ва юць ал ка го лем, пры хо дзіц ца 

ка ля 55 пра цэн таў ад усёй коль кас ці ўзга ран няў.

Агу лам жа на 8 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі ад бы ло ся 

4819 па жа раў. Гэ та пры клад на на пяць пра цэн таў больш 

за ле таш ні па каз чык. Тлу ма чыц ца гэ та тым, што ў вель мі 

цёп лым і за суш лі вым кра са ві ку ад бы ло ся шмат па жа раў 

у эка сіс тэ мах. А вось коль касць за гі ну лых, на ад ва рот, 

зні зі ла ся — з 377 да 338 ча ла век.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Усе суб' ек ты гас па да ран-

ня доб ра сум лен ныя, па куль 

суд не да ка жа ад ва рот на-

га. Ме на ві та гэ ты прын цып 

не аб ход на за клад ваць як 

га лоў ны ва ўза е ма дзе ян ні 

біз не су і дзяр жа вы, за ўва-

жыў Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

стар шы ня Са ве та па раз-

віц ці прад пры маль ніц тва, 

пер шы на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра.

Са вет ство ра ны як па-

ста ян на дзе ю чы ор ган пры 

Прэ зі дэн це Бе ла ру сі, і ў яго 

склад ува хо дзяць кі раў ні кі 

най больш па спя хо вых пры-

ват ных прад пры ем стваў.

— Гэ та лю дзі, якія ня хай 

і не ў поў ным аб' ёме, але 

ўва саб ля юць са бой элі ту 

на ша га біз не су. Лю дзі, за 

які мі ста яць шмат ты сяч-

ныя пра цоў ныя ка лек ты вы, 

якія пла цяць па да ткі, та му 

да іх дум кі аба вяз ко ва вар-

та пры слу хац ца, — мяр куе 

стар шы ня Са ве та.

Дзяр жа ва ро біць сур' ёз-

ныя кро кі па лі бе ра лі за цыі 

біз не су ў кра і не. Ад ме не ны 

Указ № 488, з 1 лі пе ня лі бе-

ра лі за ва ны шэ раг ар ты ку-

лаў Кры мі наль на га ко дэк су. 

У той жа час біз нес-су пол-

ка асце ра га ец ца, пэў на ж 

у не чым і спра вяд лі ва, што 

мо гуць паў та рыц ца не га-

тыў ныя гіс то рыі, якія ме лі 

мес ца ў не да лё кім мі ну-

лым, ад зна чыў стар шы ня 

Са вета:

— Мы хо чам па чуць і 

асця ро гу экс перт най су-

пол кі, і каб на шы ка ле гі з 

сі ла во га бло ка ад ка за лі на 

пы тан ні, якія ці ка вяць экс-

пер таў.

Ён так са ма акрэс ліў сі-

ту а цыю ад нос на ар ты ку ла 

33 Пад атко ва га ко дэк са. 

Ар ты кул да ты чыц ца вы-

пла ты па дат каў, утой ван ня 

пры быт ку, ад сут нас ці рэ аль-

най гас па дар чай дзей нас ці 

і ін шых нор маў, па ру шэн не 

якіх, на ўмыс нае ці па мыл-

ко вае, цяг не пра вер ку і па-

ка ран не.

— Гэ ты ар ты кул — не дак-

лад ная ко пія Ука за № 488 

аб іл жэ прад пры маль ніц тве. 

Ад нак усё за ле жыць ад та-

го, як бу дзе рэа лі зоў вац ца 

гэ ты ар ты кул у пра ва пры-

мя няль най прак ты цы. У нас 

нар маль ныя за ко ны, прос та 

трэ ба на ву чыц ца іх пра віль-

на вы кон ваць. Ме на ві та суд 

ста віць кан чат ко вую кроп ку 

ў спрэч ках, ад нак пра пі саць 

у за ка на даў стве кож ны вы-

па дак і сі ту а цыю не маг чы-

ма, — акрэс ліў Аляк сандр 

Тур чын.

Эфект ад змен, якія пры-

ма юц ца, стар шы ня Са ве-

та раз гля дае праз прыз му 

эка но мі кі і ка жа: «Сён ня 

па спя хо вае раз віц цё біз не-

су — гэ та рост на шай эка-

но мі кі, па ве лі чэн не вы плат 

у бюд жэт і рост даб ра бы ту 

на ро да. Наш біз нес за ко на-

па слух мя ны, усе ста ра юц ца 

пла ціць па да ткі, ад нак, як і 

паў сюль, тут ёсць свае вы-

клю чэн ні».

Аляк сандр Тур чын да даў 

так са ма, што ў гра мад стве 

пры сут ні ча юць ней кія ілю зіі 

ад нос на та го, што та кое ма-

лы і ся рэд ні біз нес:

— Ся рэд ні біз нес сён ня — 

гэ та кам па ніі пры клад на да 

250 ча ла век. Ва ўмо вах вы-

со ка тэх на ла гіч нас ці на ша га 

све ту і вы твор час ці кам па нія 

ў 200 ча ла век — гэ та ўжо 

да во лі вя лі кая ар га ні за цыя. 

Вель мі важ ная ўмо ва, ду-

маю, пра ста та: і пад атко-

ва га за ка на даў ства, і ін шых 

рэ чаў. Для ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў і мік ра-

прад пры ем стваў, дзе за-

ня тыя два-тры ча ла ве кі, 

усё па він на быць гра ніч-

на прос та, каб не маг чы ма 

бы ло па мы ліц ца. Ка лі ж 

ты наўмысна ідзеш на па-

ру шэн не, за гэ та пра ду гле-

джа на ад каз насць.

Іры на СІ ДА РОК.

Эка на мікс

Пос пех пры ват ны — 
ка рысць дзяр жаў ная

Прэ зумп цыя доб ра сум лен нас ці, 
за ко на па слух мянасць біз не су і пра ста та ў па дат ках

НО ВЫ ТУР НІР 
КА ЛЯ МО РА

12 каст рыч ні ка стар ту юць пер шыя 
Су свет ныя пляж ныя гуль ні. Удзель ні ча юць і бе ла ру сы

Чу лі?!

У Мін ску з гэ та га аў то рка кант ра лё ры 

змо гуць спы няць гра мад скі транс парт 
па між пры пын ка мі, каб пра ве рыць 
апла ту пра ез ду. Аб гэ тым па ве да міў 
ды рэк тар фі лі яла «Агенц тва Мінск-
транс» Сяр гей ЛА СІЦ КІ.

Па вод ле яго слоў, спа чат ку на ві ну апра-

бу юць на аў то бу сах. Спы няць іх ра бот ні кі 

кант роль на-рэ ві зор скай служ бы бу дуць 

з да па мо гай пад ня та га сіг наль на га дыс-

ка, па доб на га на той, што вы ка рыс тоў вае 

транс парт ная ін спек цыя для спы нен ня кі-

роў цаў аў то. Пла ну ец ца, што кант ра лё ры 

бу дуць спы няць аў то бу сы ў мес цах, бяс печ-

ных для ўсіх удзель ні каў ру ху.

«Кі роў ца ад крые толь кі пя рэд нія дзве ры, 

увай шоў шы ў якія, кант ра лё ры за бла кі ру-

юць ва лі да та ры і кам по сце ры. Аў то бус ад-

пра віц ца да лей па марш ру це, а су пра цоў ні-

кі кант роль на-рэ ві зор скай служ бы ў да ро зе 

бу дуць пра вя раць апла ту пра ез ду», — рас-

ка заў Сяр гей Ла сіц кі. Ён ад зна чыў, што 

за да ча не ў тым, каб аштра фа ваць як ма-

га больш па са жы раў, а каб за ах во ціць іх 

аплач ваць пра езд.

Сяр гей КУР КАЧ.

Май на ўвазе

Доб ры дзень, ста ліч ныя «зай цы»...
Кант ра лё ры бу дуць спы няць аў то бу сы па між пры пын ка мі

Гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб мяр коў ва лі ўчо ра ўдзель ні кі 

па ся джэн ня Са ве та па раз віц ці прад пры маль ніц тва, 

якое ад бы ло ся ў но вым бу дын ку Вяр хоў на га су да 

кра і ны. Экс пер ты на ма га лі ся знай сці ад каз, як вы-

зна чаць прэ зумп цыю доб ра сум лен нас ці суб' ек таў 

гас па да ран ня, раз бі ра лі ся з ар ты ку лам 33 Пад атко-

ва га ко дэк су і раз гля да лі асаб лі вас ці пра ва пры мя-

няль най прак ты кі.


