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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
КІ РАЎ НІЦ ТВА БЕЛЬ ГІІ НЕ СУ СТРЭ ЛА ТРАМ ПА 

З-ЗА МАТ ЧА ЧС-2018
До наль да Трам па, які пры быў у Бру сель на са міт НА ТА, не су-

стрэ ла най вы шэй шае кі раў ніц тва кра і ны. Як ад зна чае бель гій скае 

вы дан не Lе Sоіr, у гэ ты час усё яно бы ло за ня тае пра гля дам мат ча 

Фран цыя — Бель гія, які пра хо дзіў у Санкт-Пе цяр бур гу.

У аэ ра пор це Бру се ля прэ зі дэн та ЗША су стра каў толь кі прад-

стаў нік бель гій ска га МЗС. Прэм' ер-мі ністр Бель гіі Шарль Мі шэль 

пад час пры быц ця бор та № 1 ВПС ЗША ў аэ ра порт зна хо дзіў ся ў 

фан-зо не ў го ра дзе Брэн-ле-Конт. Ка роль Бель гіі Фі ліп і ка ра ле ва 

Ма ціль да на зі ра лі за па ядын кам у Санкт-Пе цяр бур гу, дзе і пра хо-

дзіў сам матч. Ра зам з імі на VІР-тры бу не ста ды ё на зна хо дзіў ся 

і кі раў нік МЗС ка ра леў ства Дзідзье Рэй ндэрс.

РА СІЯ ЗА КЛІ КА ЛА БРЫ ТА НІЮ РАС ТЛУ МА ЧЫЦЬ, 
ЯКІЯ РА БО ТЫ ВЯ ДУЦ ЦА 
Ў ЯЕ ХІМ ЛА БА РА ТО РЫІ 

Вя лі ка бры та нія па він на рас тлу ма чыць, якія ра бо ты вя дуц ца 

ў хім ла ба ра то рыі Пор тан-Даў на і ча му ў іх у кра і не «гу ля юць» 

атрут ныя рэ чы вы. Пра гэ та за явіў на 88-й се сіі Вы ка наў ча га са-

ве та АЗХЗ кі раў нік ра сій скай дэ ле га цыі Ге ор гій Ка ла ма наў.

«Праз ча ты ры ме ся цы з мо ман ту ін цы дэн ту ў Солс бе ры, у 

якім па цяр пе лі ра сі я не Юлія і Сяр гей Скры па лі, сі ту а цыя з рас-

сле да ван нем ні коль кі не пра яс ні ла ся, — ад зна чыў ён. — Ад мо ва 

Вя лі ка бры та ніі су пра цоў ні чаць з Маск вой у пра вя дзен ні су мес-

на га рас сле да ван ня, ня до пуск ра сій скіх дып ла ма тыч ных прад-

стаў ні коў да на шых гра ма дзян на су пе рак усім дып ла ма тыч ным 

і кон суль скім кан вен цы ям, бяс кон цыя спро бы Вя лі ка бры та ніі 

ма ні пу ля ваць вы сно ва мі АЗХЗ пад ры ва юць да вер да гуч ных 

за яў з Лон да на».

«На ды шоў час, каб ула ды Вя лі ка бры та ніі са мі, на рэш це, 

дак лад на рас тлу ма чы лі, якія ра бо ты вя дуц ца ў ла ба ра то рыі 

Пор тан-Даў на — цэнт ры па аба ро не ад хімз броі, дзе, улас на, 

і вы раб ляў ся той са мы так січ ны хі мі кат, які вя до мы пад наз-

вай «На ві чок», — пад крэс ліў Ге ор гій Ка ла ма наў. — Трэ ба, каб 

Вя лі ка бры та нія па ве да мі ла ў АЗХЗ, ча му ў іх у кра і не «гу ля юць» 

атрут ныя рэ чы вы».

ТРАМП НА ЗВАЎ ГЕР МА НІЮ 
ЗА ЛОЖ НІ ЦАЙ РА СІЙ СКА ГА ГА ЗУ

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп вы сту піў з кры ты кай кра-

ін НА ТА, якія адоб ры лі бу даў ніц тва га за пра во да «Паў ноч ны 

па ток — 2».

У гэ тай су вя зі Трамп у раз мо ве з жур на ліс та мі рэз ка кры ты-

ка ваў Гер ма нію, на зваў шы яе за лож ні цай Ра сіі. «Гэ та не пры ем-

на, што Гер ма нія за клю чае га за вую здзел ку з Ра сі яй, — за явіў 

ён. — Мы аба ра ня ем Гер ма нію, мы аба ра ня ем Фран цыю, мы 

аба ра ня ем усе гэ тыя кра і ны, а тым ча сам шэ раг дзяр жаў за клю-

чае па гад нен не з Ра сі яй на бу даў ніц тва га за пра во да».

«Мы па він ны аба ра няць вас [ад Ра сіі], а вы ад да яце міль яр ды 

долараў у куф ры Ра сіі, — пра цяг нуў ён. — Гер ма нія зна хо дзіц-

ца ў іх [Ра сіі] ў за лож ні ках. Мы пэў на па він ны звяр нуць на гэ та 

ўва гу».

«Гер ма нія цал кам кант ра лю ец ца Ра сі яй. Пас ля бу даў ніц тва 

но ва га тру ба пра во да больш за 70 % па ста вак пры род на га га зу 

бу дуць па сту паць з Ра сіі», — за явіў ён. 

УНУК БРЭЖ НЕ ВА ПА МЁР У КРЫ МЕ
Анд рэй Брэж неў, унук ге не раль-

на га сак ра та ра ЦК КПСС Л. І. Брэж-

не ва, па мёр у Кры ме ад ін фарк ту, 

па ве да міў ТАСС у аў то рак стар шы-

ня рэ гі я наль на га ад дзя лен ня пар тыі 

«Ра дзі ма» Кан стан цін Кны рык.

«Так, са праў ды, ён па мёр. Пры-

чы на смер ці — ін фаркт», — ска заў Канстанцін Кны рык. Па вод ле 

яго слоў, ін фар ма цыю пра смерць 57-га до ва га ўну ка ге не раль-

на га сак ра та ра ён атры маў ад кі раў ні ка Се ва сто паль скай ар га-

ні за цыі пар тыі «Ра дзі ма».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ВЫ ПЛЫ ВА ЕМ 
БЕЗ ПАД ТРЫМ КІ
Але ап ты маль ны фар мат — 

су мес ная пра гра ма
Пра гэ та ка заў стар шы ня Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на су-

стрэ чы з но вым кі раў ні ком мі сіі МВФ 

у на шай кра і не Жа кам МІНЬ Я НАМ.

Мі ха іл Мяс ні ко віч за пэў ніў, што Са вет Рэс-

пуб лі кі да стат ко ва сур' ёз на пра цуе з фон дам і 

яго пер са на лам, у той або ін шай сту пе ні, але 

заў сё ды зна хо дзіў па ра зу мен не з кі раў ні ка мі 

мі сіі, і вы ка заў над зею, што ра бо та з но вым 

кі раў ні ком так са ма бу дзе кан струк тыў най і 

ўза е ма ка рыс най. Спі кер па абя цаў, што ўла ды 

Бе ла ру сі бу дуць гэ та му са дзей ні чаць.

— Мы, у прын цы пе, рэа лі зу ем кла січ ную 

пра гра му фон ду, але без фі нан са вай пад трым-

кі, — вы ка заў сваё мер ка ван не па су пра цоў-

ніц тве з МВФ стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — 

Хоць і па ра дак саль на, але гэ та факт. Гэ та 

на ву чан не пла ваць не шля хам зра зу мен ня 

спо са баў тры ман ня на ва дзе, а, як ка жуць у 

на ро дзе, кі ну лі ў ва ду — і вы плы вай.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па ве да міў, што ў вы ні ку 

ўнут ра най зба лан са ва най па лі ты кі эка но мі ка 

кра і ны дру гі год рас це до сыць хут кі мі тэм па-

мі. Та кім чы нам, бе ла рус кія ўла ды, маг чы ма, 

крыху ад хі ля юц ца па тэр мі нах, але ў прын-

цы пе пры трым лі ва юц ца мат ры цы пра гра мы 

МВФ, за бяс печ ва ю чы рост эка но мі кі. Пры 

гэ тым кі раў нік верх няй па ла ты пар ла мен та 

за ўва жыў, што пры іс на ван ні крэ дыт най пра-

гра мы з фон дам зні жэн не эка на міч на га рос ту 

ў 2015—2016 га дах бы ло б мен шым.

— Ад сут насць пра гра мы з фон дам не 

азна чае ад сут нас ці рэ фор маў, мы іх пра во-

дзім, — рэ зю ма ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Ёсць 

са цы яль ная ла яль насць да пе ра ўтва рэн няў, 

якія ад бы ва юц ца ў на шай кра і не. Уз год не ная 

па лі ты ка рэ фор маў пра во дзіц ца паў сюд на, на 

ўсіх уз роў нях і па лі тыч на га кі ра ван ня, і эка на-

міч ных ін сты ту таў.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі звяр нуў асаб-

лі вую ўва гу свай го су раз моў ні ка на шэ раг сіс-

тэм ных да ку мен таў па лі бе ра лі за цыі эка на-

міч най дзей нас ці ў цэ лым, якія бы лі пры ня тыя 

кі раў ні ком дзяр жа вы, пар ла мен там і ўра дам у 

кан цы мі ну ла га го да. Раз мо ва ідзе пра вя лі кі 

па кет нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, пры ня тых 

у раз віц цё Дэ крэ та № 7, і пра сам дэ крэт.

— Я заў сё ды па збя гаю вы ра зу «рэ ва лю-

цый ныя пе ра ўтва рэн ні або рэ фор мы», але 

ха чу ска заць, што Дэ крэт № 7 і да ку мен ты, 

якія пры ма юц ца ў яго раз віц цё, гэ та цал кам 

но вы па ды ход, но выя ўмо вы эка на міч на га раз-

віц ця, — ска заў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён вы ка заў 

су мнен ні, што кі раў ніц тва і пер са нал фон ду 

ўдзя лі лі да стат ко вую ўва гу гэ тым ба за вым 

да ку мен там і іх ацэн цы.

— Стра тэ гіч на мы ба чым для ся бе най важ-

ней шую за да чу — пад тры маць эка на міч ны 

рост, зні зіць ураз лі васць эка но мі кі, удас ка на-

ліць ме ха ніз мы са цы яль най аба ро ны, каб гэ та 

ста ла зда быт кам усіх сла ёў гра мад ства, — аба-

гуль ніў стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — І ме на-

ві та скрозь гэ ту прыз му мы ха це лі б раз ві ваць 

су пра цоў ніц тва з фон дам. І ка неш не, ап ты-

маль ны фар мат — гэ та су мес ная пра гра ма.

Мі ха іл Мяс ні ко віч даў зра зу мець, што Бе-

ла русь раз ліч вае на фі нан са вую да па мо гу з 

бо ку МВФ. Ён на га даў, што дзяр жа ва вы бу-

да ва ла доб рыя ўза е ма ад но сі ны і ад па вед ную 

стра тэ гію з Гру пай Су свет на га бан ка і ін шы мі 

між на род ны мі ар га ні за цы я мі. «Але ўсе ін вес-

та ры ўваж лі ва чы та юць ва шы спра ва зда чы, і 

я ду маю, пас ля на шай гу тар кі, су стрэ чы ў На-

цы я наль ным бан ку, ва ўра дзе бу дуць да дзе ны 

па зі тыў ныя сіг на лы між на род ным фі нан са вым 

ар га ні за цы ям, пры ват ным ін вес та рам па ра-

бо це з Бе ла рус сю, — вы ка заў над зею спі-

кер. — Мы бу дзем ра ды ба чыць фонд як на ша-

га да вер на га да рад цу і на ме ра ны на блі жаць 

па зі цыі, якія не су па да юць, за ся родж вац ца на 

агуль ным, а не пад крэс лі ваць ад роз нен ні».

У сваю чар гу Жак Мінь ян па га дзіў ся, што 

зроб ле ныя Бе ла рус сю на ма ган ні ў гра шо ва-

крэ дыт най і бюд жэт на-пад атко вай па лі ты цы 

да зво лі лі ста бі лі за ваць эка на міч ную сі ту а цыю, 

мак ра эка на міч ная па лі ты ка, якая пра во дзі ла ся 

ў кры зіс най сі ту а цыі, бы ла пра віль ная і не да-

зво лі ла зні зіць ураз лі васць кра і ны. Ён ад зна чыў, 

што сі ту а цыя ў бе ла рус кай мак ра эка но мі цы 

пра цяг вае на ладж вац ца: па сту по ва ска ра ча ец-

ца да ла ры за цыя ў фі нан са вай сіс тэ ме, знеш няя 

па зы ка, па пра гно зах МВФ, аль бо за ста нец ца 

на ста біль ным уз роў ні, аль бо змен шыц ца.

— Мы ве да ем, што Бе ла русь пра во дзіць 

рэ фор мы, маг чы ма, не та кі мі тэм па мі, як нам 

бы ха це ла ся, але ёсць дак лад ны кі ру нак, па 

якім кра і на ру ха ец ца ў гэ тым пла не, — да даў 

Жак Мінь ян.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ўлас-

ні ка — ак цы я не раў укра ін ска га пуб ліч на га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ма тор Січ» і 

бе ла рус кай кам па ніі «Сіс тэ мы ін вес ты цый 

і іна ва цый» — тут ужо ня ма. Ця пер улас-

ні кі — гэ та дзяр жаў ныя ар га ні за цыі. «Усе 

ўлас ні кі, якія тут бы лі, яны ад мо ві лі ся са мі 

ад гэ та га за во да. Та му дзей ні чай це. Гэ та 

дзяр жаў нае прад пры ем ства з сён няш ня га 

дня», — цы туе бе ла рус ка га лі да ра Бел ТА.

Пра цэс вяр тан ня прад пры ем ства ва ўлас-

насць дзяр жа вы пад рых та ва ны, і ўсе пы тан-

ні ў гэ тай сфе ры па він ны быць вы ра ша ны 

на пра ця гу бя гу ча га ме ся ца, даў да ру чэн не 

Прэ зі дэнт. Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн-

ка кры тыч на вы ка заў ся на конт Мі ніс тэр ства 

транс пар ту і ка му ні ка цый, якое ў па пя рэд ні 

пе ры яд са ма ўхі лі ла ся ад та го, што ад бы ва-

ец ца на за вод зе. Прэ зі дэнт пад крэс ліў: тое, 

што ў дзяр жа вы не бы ло ак цый, — гэ та не 

апраў дан не. На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

га лоў ная за да ча — нар маль ная за ра бот ная 

пла та ў лю дзей, і не важ на, ка му на ле жаць 

ак цыі.

«За вод па ві нен пра ца ваць, ча го б гэ та ні 

каш та ва ла, — за явіў Прэ зі дэнт. — За во ду 

не толь кі быць — гэ ты за вод па ві нен мець 

перс пек ты ву раз віц ця. І па кла дзі це мне на 

стол ар хі тэк тур ны пра ект і ін шае з улі кам 

та го, што тут ро біць біз нес для па шы рэн ня 

аэ ра пор та і ін шае».

Ён да даў, што сён ня вы твор часць і ма-

дэр ні за цыя вер та лё таў, іх ад наў лен не і ра-

монт да юць са праў ды доб ры ка ва лак пра-

цы, бо ў све це та кіх ма шын шмат.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на сі-

ту а цыю з цяж кас ця мі пры па стаў ках кам-

плек ту ю чых і зап час так ад тра ды цый ных 

парт нё раў. Па сло вах бе ла рус ка га лі да ра, 

у та кім вы пад ку трэ ба шу каць но выя ва ры-

ян ты, а так са ма сва і мі сі ла мі ажыц цяў ляць 

вы твор часць не аб ход на га. «Не трэ ба ха-

дзіць і ду маць, што мы ні чо га не мо жам. 

Трэ ба зай мац ца гэ тай спра вай, ка лі ёсць 

ры нак і вер та лё ты для ра мон ту і ма дэр ні-

за цыі», — пад крэс ліў ён.

Маг чы ма, пэў ная да па мо га і пад трым ка 

мо жа быць ака за на прад пры ем ству і з бо-

ку дзяр жа вы, да даў 

Прэ зі дэнт.

Ар шан скі авія ра-

монт ны за вод быў 

ство ра ны 12 лі пе ня 

1941 го да, са снеж-

ня 1956-га атры маў но вае мес ца дыс-

ла ка цыі на аэ ра дро ме Бал ба са ва і быў 

пе рай ме на ва ны ў 571-ы авія ра монт ны 

за вод Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР. За 

га ды ра бо ты на ім ажыц цяў ляў ся ра-

монт вер та лё таў, са ма лё таў — як ва-

ен ных, так і гра ма дзян скіх. На да дзе-

ны мо мант прад пры ем ства пра цяг вае 

ра ман та ваць і ма дэр ні за ваць ва ен ную 

і гра ма дзян скую авія цый ную тэх ні ку, а 

яшчэ яно зай ма ец ца ра мон там аб ста-

ля ван ня, кам плек ту ю чых, агрэ га таў і 

кант роль на-пра ве рач най апа ра ту ры.

З 2015 го да на тэ ры то рыі Бал ба са ва 

ства ра ец ца муль ты ма даль ны пра мыс-

ло ва-ла гіс тыч ны комп лекс — пра гэ та 

так са ма га ва ры лі на су стрэ чы. Рэа лі за-

цы яй пра ек та зай ма ец ца ТАА «Брэ мі на 

груп», тэр мін рэа лі за цыі — 31 снеж ня 

2023 го да.

За раз бу ду ец ца пер шая чар га — 

аў та ма біль ны тэр мі нал са склад скім 

бу дын кам і ад мі ніст ра цый на-бы та вым 

кор пу сам для раз мя шчэн ня мыт ных 

і ін шых дзяр жаў ных служ баў. Аб' ект 

уклю чае ў ся бе склад ское па мяш кан не 

з пры бу да ва ным ад мі ніст ра цый на-бы-

та вым комп лек сам, ста ян ку гру за вых 

аў та ма бі ляў, а так са ма сет кі ін жы нер-

най інф ра струк ту ры.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы за-

кра нуў тэ му раз віц ця на се ле на га пунк-

та Бал ба са ва, дзе і зна хо дзіц ца за вод. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да 

7 ліс та па да за вяр шыць ра бо ты па яго 

доб ра ўпа рад ка ван ні, а яшчэ звяр нуць 

ува гу на два фак та ры — са цы яль ная 

інф ра струк ту ра і но выя ра бо чыя мес-

цы. Прэ зі дэнт да ру чыў прад ста віць 

план раз віц ця на се ле на га пунк та, які 

рас пра цоў ва ец ца.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

 Ка мен та рый у тэ му
Мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый Бе ла-

ру сі Ана толь СІ ВАК:

— Што да ты чыц ца за во да, то ін вес ты цый-

ны да га вор, які быў за клю ча ны мі ніс тэр ствам 

транс пар ту з ін вес та ра мі, не раз ві ва ец ца так, 

як ха це ла ся б, ін вес тар не вы кон вае свае аба-

вя за цель ствы.

У гэ тай су вя зі паў ста лі пэў ныя прэ тэн зіі да 

ін вес та ра. У част цы гэ тых прэ тэн зій ёсць да-

ру чэн не кі раў ні ка дзяр жа вы, што кра і на па він-

на больш ак тыў на зай мац ца гэ тым за во дам.

З улі кам та го, што ўзлёт на-па са дач ная па-

ла са зна хо дзіц ца ў кі ра ван ні за во да, а яна 

па він на сён ня пра ца ваць не толь кі на за вод, 

як за вод скі аэ ра дром, а пра ца ваць на цэ лую 

гру пу ла гіс тыч ных аб' ек таў, якія тут бу ду юц ца. 

Так са ма бы ло пры ня та ра шэн не, што па ла са 

па він на быць дзяр жаў най.

У гэ тай част цы па стаў ле ны за да чы ў ка рот кі 

тэр мін зра біць так, каб па ла са пры ма ла лю быя 

ты пы па вет ра ных суд наў, у пер шую чар гу — гру-

за выя.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ар шан скі 

авія ра монт ны за вод» Па вел СЛУ ЧАК:

— Прэ зі дэнт аца ніў бя гу чы стан спраў на 

прад пры ем стве, па ста віў кан крэт ныя за да-

чы і тэр мі ны. Най перш — гэ та іс тот нае па-

ве лі чэн не за груз кі прад пры ем ства, вы хад на 

бяс страт ную пра цу, па ве лі чэн не за ра бот най 

пла ты да нар ма тыў най. І за да ча та кая: каб да 

2020 го да гэ та быў квіт не ю чы за вод.

Фі нан са вая сі ту а цыя скла да ная, ёсць 

моц ная за крэ ды та ва насць ад бан каў, ёсць 

дэ бі тор ская за па зы ча насць. Та му рэа лі за-

цыя пра ек таў па ра мон це тых дзе ся ці вер-

та лё таў, якія ўжо ста яць у ан га ры, да зво ліць 

зні зіць крэ дыт ную на груз ку пры клад на на 

адзін міль ён. Пла на ва ныя пра ек ты, якія так-

са ма бы лі агу ча ны Прэ зі дэн ту, да зво ляць 

прак тыч на раз лі чыц ца з бан ка мі і жыць за 

ўлас ныя срод кі.

ЁСЦЬ РЫ НАК — 
ТРЭ БА 
ПРА ЦА ВАЦЬ

Фота БелТА.


