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Прэ зі дэнт ПАР 
стаў стар шы нёй Аф ры кан ска га са ю за

Сі рыл Ра ма по са 

абра ны на па са ду стар-

шы ні Аф ры кан ска га 

саю  за тэр мі нам на адзін 

год. Пра гэ та па ве да міў 

сак ра та ры ят гэ тай най-

буй ней шай ар га ні за цыі 

кан ты нен та на сва ёй ста рон цы ў «Тві тэ ры». Абран не ад-

бы ло ся на са мі це Аф ры кан ска га са ю за (АС), які прай шоў 

у эфі оп скай ста лі цы Адыс-Абе бе. Паў на моц твы стар шы ні 

пе рай шлі да Сі ры ла Ра ма по сы ад прэ зі дэн та Егіп та Аб-

дэль Фа тах ас-Сі сі на асно ве ме ха ніз му ра та цыі. Прэ зі дэнт 

Паўд нё ва-Аф ры кан скай рэс пуб лі кі ўжо вы зна чыў дзве 

най важ ней шыя мі ра твор чыя тэ мы свай го стар шын ства: 

урэ гу ля ван не сі ту а цыі ў Лі віі і поў ная рэа лі за цыя мір на-

га па гад нен ня ў Паў днё вым Су да не. Па зі цыю Прэ то рыі 

ўзмац няе той факт, што рэс пуб лі ка на пра ця гу 2020 го да 

зай мае па са ду не па ста ян на га чле на Са ве та Бяс пе кі ААН. 

Пе рад ПАР у якас ці стар шы ні ста іць так са ма най важ ней-

шая за да ча за бяс пе чыць з 1 лі пе ня па ча так ганд лё вых 

апе ра цый у кан ты нен таль най Аф ры кан скай зо не сва бо-

да га ганд лю (AfCFTA). У яе ўва хо дзяць 54 кра і ны кан ты-

нен та з агуль ным на сель ніц твам 1,27 міль яр да ча ла век. 

Аф ры кан скі са юз, які аб' яд ноў вае 55 дзяр жаў кан ты нен-

та, быў за сна ва ны ле там 2002 го да як пра ва пе ра ем нік 

Ар га ні за цыі аф ры кан ска га адзін ства. Штаб-ква тэ ра АС 

зна хо дзіц ца ў Адыс-Абе бе.

Штар мы на кры лі Еў ро пу
У Еў ро пе па нуе штар ма вое на двор'е. Штар ма выя па пя-

рэ джан ні аб вяс ці лі ў Гер ма ніі, Бры та ніі, Бель гіі, Фран цыі, 

Ні дэр лан дах, Ір лан дыі, Да ніі і Нар ве гіі. Быў пе ра пы не ны па-

ром ны рэйс праз пра ліў 

Ла-Манш. Па ве дам ля ла-

ся аб ад ме не 240 рэй саў 

у амстэр дам скім аэ ра-

пор це Схіп хол — трэ цяй 

па за гру жа нас ці па вет-

ра най га ва ні Еў ро пы. 

Ула ды Бель гіі, у сваю 

чар гу, ад мя ні лі 60 рэй саў 

у Бру се лі. 120 рэй саў бы ло ад ме не на ў аэ ра пор це Дзю-

сель дор фа ў Гер ма ніі. Праб ле мы з гра фі кам па вет ра на га 

ру ху так са ма на зі ра лі ся ў Бер лі не, Мюн хе не, Франк фур це-

на-Май не, Кёль не і Га но ве ры. У Па ры жы ад мі ніст ра цыя 

Эй фе ле вай ве жы аб вяс ці ла ча со вае за крыц цё аб' ек та 

для на вед ван ня ту рыс та мі. Так са ма быў ад ме не ны шэ раг 

спар тыў ных па дзей. 

Кас міч ны зонд на кі ра ваў ся да Сон ца
З кас ма дро ма на мы се Ка на ве рал, што ў Фла ры дзе, 

ад пра ві ла ся ра ке та Atlas V з кас міч ным апа ра там Solar 

Orbіter. Пра гра му, кош-

там паў та ра міль яр да 

до ла раў, рас пра цоў ва-

лі су мес на спе цы я ліс ты 

НА СА і Еў ра пей ска га 

кас міч на га агенц тва. Ся-

род за дач зон да — са-

браць ін фар ма цыю, якая 

да па мо жа рас тлу ма чыць 11-га до выя цык лы со неч най 

ак тыў нас ці, а так са ма вы ву чыць по лю сы зор кі: у на ву коў-

цаў да гэ та га ча су ня ма фа та гра фій па ляр ных аб лас цей. 

Solar Orbіter па ві нен пад ля цець да Сон ца вель мі бліз ка, 

для гэ та га на ім уста ля ва ны цеп ла ахоў ны эк ран, які бу-

дзе на гра вац ца да 500 гра ду саў. Да ліс та па да 2021 го да 

Solar Orbіter да сяг не пунк та, у якім пач не сваю на ву ко вую 

пра гра му. Вы ка рыс тоў ва ю чы гра ві та цыю Ве не ры, зонд 

на кож ным віт ку бу дзе па вя ліч ваць ву гал па між сва ёй 

ар бі тай і эк ва та рам свя ці ла. Цыкл яго дзей нас ці раз лі ча-

ны на сем га доў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пра гэ та па ве да міў пер шы ві-

цэ-прэм' ер бе ла рус ка га ўра да 

Дзміт рый КРУ ТОЙ жур на ліс-

там, ка мен ту ю чы вы ні кі пра-

ве дзе ных 7 лю та га пе ра га во-

раў на вы шэй шым уз роў ні ў 

Со чы. Пры гэ тым бе ла рус кія 

наф та пе ра пра цоў чыя за во-

ды, на чым і на стой ваў бе-

ла рус кі бок, бу дуць куп ляць 

наф ту ў ра сій скіх кам па ній па 

цэ нах су свет на га рын ку.

Па су свет ных 
ка ці роў ках

«Ка лі га ва рыць аб да моў ле нас-

ці на конт наф ты, наф та ва га рын ку, 

то ра сій скі бок зга дзіў ся, што бе ла-

рус кія НПЗ бу дуць куп ляць наф ту 

па да моў ле нас ці з ра сій скі мі наф-

та вы мі кам па ні я мі па цэ нах, якія 

ўста наў лі ва юц ца на су свет ным 

рын ку. Да рэ чы, гэ та га ж на пра ця-

гу ўсіх пе ра га во раў не раз па тра-

ба ва лі наш Прэ зі дэнт, бе ла рус кі 

бок. Бе ла ру сі не па трэб на ні я кіх 

спе цы яль ных экс клю зіў ных умоў. 

Мы хо чам куп ляць наф ту па су-

свет ных ка ці роў ках, і не горш», — 

цы туе Дзміт рыя Кру то га Бел ТА.

Па вод ле яго слоў, Прэ зі дэнт Ра-

сіі Ула дзі мір Пу цін зга дзіў ся з гэ-

тым па ды хо дам. «Больш за тое, ён 

па абя цаў, што ра сій скі ўрад ака-

жа ўся кае са дзей ні чан не ў на шай 

ра бо це з ра сій скі мі зда быў ны мі 

кам па ні я мі. Каб па стаў кі наф ты 

на бе ла рус кія НПЗ бы лі ме на ві та 

на та кіх умо вах, аб якіх я ска заў 

вы шэй», — удак лад ніў пер шы ві-

цэ-прэм' ер.

Вы хад 
на ін шыя кам па ніі

Ён звяр нуў ува гу, што ра сій скі 

наф та вы ры нак вель мі не ад на род-

ны, і кан ста та ваў, што па сут нас ці 

па ло ву сту дзе ня ба кі не зна хо дзі-

лі ся ў рэ жы ме пе ра га во раў праз 

тое, што ў Ра сіі пра цяг ва лі ся на ва-

год нія ка ні ку лы. «Але ця пер ін тэн-

сіў насць кан так таў па між на шы мі 

суб' ек та мі гас па да ран ня вы рас ла. 

І мы ба чым, што ў той жа Ра сіі пры-

клад на 100 міль ё наў тон наф ты з 

агуль на га аб' ёму зда бы ва ец ца і 

па стаў ля ец ца не вя лі кі мі кам па-

ні я мі. Мы прос та за шмат га доў 

пры вык лі, што наф ту ў Бе ла русь 

па стаў ляе ў асноў ным вя лі кая пя-

цёр ка — «Рас наф та», «Лу койл», 

«Тат наф та» і ін шыя кам па ніі, — ад-

зна чыў Дзміт рый Кру той. — З імі 

так са ма пе ра га во ры бу дуць, вя до-

ма, у аба вяз ко вым па рад ку пра-

цяг вац ца. Ужо ў най блі жэй шыя дні 

мі ністр энер ге ты кі Ра сіі па абя цаў з 

імі ўсі мі су стрэц ца, аба зна чыць но-

выя ўмо вы ра бо ты на бе ла рус кім 

рын ку і ака заць уся ля кае са дзей ні-

чан не ў хут чэй шым за клю чэн ні цэ-

на вых кант рак таў. Але пры гэ тым 

і кан цэрн «Бел наф та хім», і на шы 

НПЗ пра цяг нуць ра бо ту аб са лют на 

з усі мі суб' ек та мі ра сій ска га наф-

та ва га рын ку».

Уза ем ны ган даль 
і Бе лА ЭС

Пер шы на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра, які так са ма быў у скла дзе 

бе ла рус кай дэ ле га цыі, да даў, што 

пе ра га во ры ў Со чы прай шлі ў кан-

струк тыў ным, нар маль ным і аб са-

лют на ра бо чым клю чы. Па вод ле 

яго слоў, на ўзроў ні прэ зі дэн таў 

аб мяр коў ваў ся вель мі шы ро кі па-

ра дак дня двух ба ко вых ад но сін. 

«Жур на ліс ты на са май спра ве па-

спра ба ва лі звес ці вы ні кі пе ра га во-

раў толь кі да наф та га за вай сфе-

ры. Але прэ зі дэн ты вель мі шмат 

ча су ўдзя лі лі вы ні кам знеш ня га 

ганд лю па між на шы мі кра і на мі за 

мі ну лы год», — ад зна чыў ён.

Дзміт рый Кру той пры вёў звест-

кі, што экс парт Бе ла ру сі ў Ра сію 

па вы ні ках мі ну ла га го да вы рас 

на 4,5 пра цэн та. «Гэ та па куль па-

пя рэд нія да ныя Бел ста та. У гра-

шах — плюс 600 міль ё наў до ла раў. 

Гэ та зна чыць, што ў прын цы пе на-

шы та ва ры за па тра ба ва ны ў Ра сіі. 

І су пра цоў ніц тва ме на ві та ў ганд-

лё вай сфе ры ў цэ лым раз ві ва ец ца 

ня дрэн на. Гэ ту тэн дэн цыю ўра дам 

да ру ча на ўся ляк пра даў жаць і за-

ма цоў ваць», — за явіў пер шы ві-

цэ-прэм' ер.

Дзміт рый Кру той так са ма рас-

ка заў, што вель мі шмат ча су прэ-

зі дэн ты ўдзя лі лі раз гля ду сі ту а цыі 

з бу даў ніц твам атам най элект ра-

стан цыі ў Аст раў цы з улі кам за пла-

на ва на га ў хут кім ча се за вяр шэн-

ня ра бот на пер шым энер га бло ку. 

Акра мя та го, на ўзроў ні ўра даў 

па він ны ад быц ца пе ра га во ры па 

аб мер ка ван ні ўмоў крэ ды ту на фі-

нан са ван не стан цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У кан цэр не ма юць на мер 

зняць за леж насць ад гай дан-

няў кош таў на знеш ніх рын-

ках і скан цэнт ра вац ца на ды-

вер сі фі ка цыі пра дук цыі, якая 

выпускаецца.

Так, ААТ «Наф тан» пра цяг не 

раз ві вац ца па наф та хі міч ным кі-

рун ку. Са ста рэ лае аб ста ля ван-

не з вы со кі мі экс плу а та цый ны мі 

вы дат ка мі пла ну ец ца за мя ніць, а 

на за вод зе «Па лі мір» па бу да ваць 

эты лен-пра пі ле на вую ўста ноў ку. 

Як па ве дам ля ец ца на ста рон ках 

ве да мас на га ча со пі са, гэ та дасць 

маг чы масць у поў ным аб' ёме за-

бяс пе чыць сы ра ві най дзей ную вы-

твор часць.

Так са ма на «Наф та не» з'я вяц-

ца вы твор час ці вы со ка тэх на ла гіч-

ных плас ты каў (АБС-плас ты каў і 

по лі кар ба на ту), што па слу жыць 

ства рэн ню сы ра він най ба зы для 

раз віц ця су меж ных га лін.

ААТ «Ма зыр скі НПЗ», які 

арыен  та ва ны на вы твор часць 

якас на га ма тор на га па лі ва, пра-

цяг не раз ві вац ца ў гэ тым кі рун ку. 

На прад пры ем стве за пла на ва на 

рэа лі за цыя пра ек та па бу даў ніц тве 

ўста ноў кі ка та лі тыч на га ры фор-

мін гу з бес пе ра пын най рэ ге не ра-

цы яй ка та лі за та ра. Тэх на ла гіч ныя 

пра цэ сы так са ма бу дуць ап ты мі-

за ва ныя.

Част ко ва ні ве лі ра ваць не га тыў-

ны ўплыў рос ту кош таў на наф ту 

да зво ліць і пра вя дзен не гнут кай 

па лі ты кі ў га лі не за груз кі ма гут-

нас цяў бе ла рус кіх НПЗ, якая бу дзе 

вы зна чац ца, зы хо дзя чы з па трэ бы 

ў наф та пра дук тах унут ры кра і ны і 

ёміс тас ці прэ мі яль ных экс парт ных 

рын каў.

Каб па збег нуць не прад ба ча-

ных праб лем з па стаў кай ра сій-

скай наф ты для за груз кі НПЗ, бу-

дзе пра цяг ну тая пра ца па по шу ку 

аль тэр на тыў ных кры ніц наф ты 

ў якас ці рэ зер во ва га ва ры ян та. 

У Вы твор чым аб' яд нан ні «Бе ла-

рус наф та» да 2030 го да пра ду гле-

джа на стрым лі ван не за ка на мер-

на га зні жэн ня аб' ёмаў зда бы чы 

наф ты за кошт бу рэн ня свід ра він 

з па ста ян ным аб наў лен нем і ма-

дэр ні за цы яй дзе ю ча га пар ку свід-

ра валь на га аб ста ля ван ня.

Дзя ку ю чы рэа лі за цыі ін вес ты-

цый ных пра ек таў і ме ра пры ем-

стваў стра тэ гіі ў наф та зда бы ва-

ю чай пра мыс ло вас ці пла ну ец ца 

за ха ваць аб' ёмы зда бы чы наф ты, 

у тым лі ку за кошт яе зда бы чы за 

ме жа мі Бе ла ру сі. У наф та пе ра-

пра цоў чай пра мыс ло вас ці глы бі-

ня пе ра пра цоў кі наф ты ча ка ец ца 

на ўзроў ні 90 %, ад бо ру свет лых 

наф та пра дук таў — 70 %.

ІН ШЫЯ КІ РУН КІ
Што да ін шых най больш знач-

ных і пры яры тэт ных сег мен таў 

наф та хі міч на га комп лек су, но вы 

комп лекс у ААТ «Грод на Азот» і 

цэх NРK-угна ен няў у ААТ «Го мель-

скі хі міч ны за вод» да зво ляць па вя-

лі чыць аб' ём вы пус ку ўгна ен няў.

У ААТ «Ма гі лёў хім ва лак но» з 

пры цяг нен нем стра тэ гіч на га ін вес-

та ра пла ну ец ца бу даў ніц тва дру-

гой чар гі комп лек су па вы твор час-

ці по лі эфір най пра дук цыі. Пад час 

по шу ку ін вес та ра (гэ та пра цяг лы 

пра цэс) бу дуць рэа лі за ва ны акуп-

ныя пра ек ты па вы пус ку тэх ніч ных 

ні так і ня тка ных ма тэ ры я лаў, якія 

да зво ляць знач на зні зіць аб' ёмы 

ўнут ры га лі но вай пад трым кі.

Пад час рэа лі за цыі стра тэ гіі бу-

дзе за бяс пе ча на па шы рэн не асар-

ты мен ту шын вы твор час ці ААТ 

«Бел шы на».

У ААТ «По лацк-Шкло ва лак-

но» пра цяг нец ца рэ кан струк цыя 

шкла вар ных пе чаў, а так са ма 

бу дуць рэа лі за ва ны пра ек ты па 

па глыб лен ні пе ра пра цоў кі шкло-

ва лак на (вы твор часць шкло тка нін 

са спе цы яль най апра цоў кай, вя-

заль на-пра шыў ных і муль ты ак сі-

яль ных ма тэ ры я лаў) і бу даў ніц тву 

цэ ха па вы твор час ці тэр ма хі мап-

ра ца ва ных элект ра іза ля цый ных 

ма тэ ры я лаў для фаль гі ра ва ных 

ды э лект ры каў.

У ААТ «Свет ла горс кХім ва лак-

но» асноў ная ўва га бу дзе за ся-

ро джа на на за ха ван ні до лі рын ку 

ў кра і нах Еў ра пей ска га са ю за і 

лі дар ства ў га лі не за бес пя чэн ня 

тэкс тыль най і лёг кай пра мыс ло-

вас ці по лі эфір ны мі тэкс тыль ны мі 

ніт ка мі ў кра і нах СНД, а так са ма 

на за бес пя чэн ні іх па трэ бы ў но-

вых асар ты мен тах з больш вы со-

кай да баў ле най вар тас цю.

З улі кам ды на міч ных зме наў 

тэн дэн цый раз віц ця су свет най 

эка но мі кі Стра тэ гія пра ду гледж-

вае ма ні то рынг яе рэа лі за цыі і ўня-

сен не ў яе ка рэк ці ро вак у вы пад ку 

іс тот най зме ны знеш ніх умоў.

У кан цэр не ўпэў не ны, што 

пры трым лі ван не стра тэ гіі раз віц-

ця наф та хі міч на га комп лек су да 

2030 го да да зво ліць ар га ні за цы-

ям «Бел наф та хі ма» пе ра адо лець 

асноў ныя ры зы кі, звя за ныя з рос-

там кош таў наф ты.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ПО ШУК АЛЬ ТЭР НА ТЫЎ НЫХ 
КРЫ НІЦ І НЕ ТОЛЬ КІ
«Бел наф та хім» рас пра ца ваў Стра тэ гію раз віц ця 
наф та хі міч на га комп лек су да 2030 го да

Дзяр жаў ны ін та рэсДзяр жаў ны ін та рэс

Пе ра га во ры аб на фце 
пра цяг нуц ца на гэ тым тыд ніНЕ ПРО СІМ ЭКС КЛЮ ЗІЎ НЫХ УМОЎ


