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Ад на пар тый цы Мэй на бра лі да стат ко ва 
га ла соў, каб па чаць пра цэ ду ру яе ад хі лен ня

Гру па еў рас кеп ты каў у кі ру ю чай Кан сер ва тыў най пар-

тыі Вя лі ка бры та ніі атры ма ла да стат ко вую пад трым ку для 

та го, каб іні цы я ваць у пар ла мен це га ла са ван не па пы тан ні 

аб да ве ры прэм' ер-мі ніст ру Тэ рэ зе Мэй, па ве да міў тэ ле-

ка нал Skу Nеws.

Па сло вах яго кры ні цы ў пар ла мен це, пра вя дзен не 

га ла са ван ня па во ту ме ў най блі жэй шы час «вель мі маг-

чы мае». У рэ зі дэн цыю кі раў ні ка ўра да вы клі ка ны пар-

ла мен та рыі, якія ад каз ва юць за пар тый ную дыс цып лі ну 

пад час га ла са ван няў па клю ча вых пы тан нях.

Па вод ле ста ту та кі ру ю чай кан сер ва тыў най пар тыі, пра-

цэ ду ра за пус ка ец ца ў тым вы пад ку, ка лі 15 % пар ла мен-

та ры яў-то ры (48 ча ла век) на кі роў ва юць кі раў ні ку ка мі тэ та 

ліс ты аб стра це да ве ру да прэм' е ра.

СМІ: Абэ па абя цаў Пу ці ну не раз мя шчаць 
ба зы ЗША на паў днё вых Ку ры лах

Прэм' ер-мі ністр Япо ніі Сін дза Абэ пад час пе ра га во-

раў з прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным за явіў, што 

ў вы пад ку маг чы май пе ра да чы япон ска му бо ку част кі 

паў днё вых Ку рыль скіх аст ра воў там не бу дуць раз ме-

шча ны ва ен ныя ба зы ЗША. Пра 

гэ та ўчо ра па ве да мі ла га зе та Аsаhі 

Shіmbun.

Ад зна ча ец ца, што та кім чы нам 

Абэ па цвер дзіў ра шу часць пра цяг-

ваць пе ра га во ры па тэ ры та ры яль-

ным пы тан ні і мір ным да га во ры на 

асно ве Су мес най дэк ла ра цыі СССР і Япо ніі ад 1956 го да, 

у якой Маск ва вы каз ва ла га тоў насць у якас ці жэс ту доб-

рай во лі пас ля за клю чэн ня па гад нен ня аб мі ры пе ра даць 

Япо ніі вост раў Шы ка тан і шэ раг дроб ных не за се ле ных 

аст ра воў Ма лой Ку рыль скай гра ды, якія ў Япо ніі на зы ва-

юць Ха ба маі. Акра мя та го, та кім чы нам япон скі прэм' ер 

раз ліч вае пра дэ ман стра ваць, што да га вор аб бяс пе цы з 

ЗША не мае на мэ це маг чы масць раз мя шчэн ня ва ен ных 

баз у лю бым ра ё не Япо ніі без зго ды То кіа.

У КНДР пра вя лі вы пра ба ван ні но вай зброі
Лі дар КНДР Кім Чэн Ын аса біс та пра ін спек та ваў вы пра-

ба ван ні но ва га пе ра да во га стра тэ гіч на га ўзбра ен ня, якія 

бы лі па спя хо ва пра ве дзе ны на па лі го не ў Ака дэ міі аба рон-

ных на вук. Пра гэ та ў пят ні цу па ве да мі ла агенц тва ЦТАК.

«Пас ля дэ ман стра цыі мо цы но вай зброі вяр хоў ны лі дар 

Кім Чэн Ын за явіў, што ву чо ныя і пра мыс лоў цы вы ка на лі 

вя лі кую ра бо ту, якая за клі ка на па вы сіць аба ра на здоль-

насць кра і ны», — па ве дам ляе агенц тва. Кім Чэн Ын так-

са ма за явіў, што КНДР па-ра ней ша му ад дае пры яры тэт 

раз віц цю аба рон ных тэх на ло гій і на ву ко вых рас пра цо вак 

у гэ тай сфе ры.

Ні я кіх пад ра бяз нас цяў 

пра тое, якая ме на ві та 

зброя бы ла вы пра ба ва на, 

не пры во дзіц ца. Пры гэ-

тым ЦТАК ад зна чае, што 

яе рас пра цоў ка па ча ла ся 

яшчэ пры па пя рэд нім лі да-

ры КНДР Кім Чэн Іры.

Апош ні раз СМІ кра і ны па ве дам ля лі аб пры сут нас ці 

Кім Чэн Ына на вы пра ба ван нях зброі ў ліс та па дзе мі ну-

ла га го да. Та ды Пхень ян пра вёў за пуск між кан ты нен таль-

най ба ліс тыч най ра ке ты но ва га ты пу «Хва сон-15», якая, 

па вод ле ацэ нак экс пер таў, мае да лё касць па лё ту ка ля 

13 тысяч кіламетраў.

У кра са ві ку гэ та га го да КНДР аб вяс ці ла пра ад мо ву 

ад пра вя дзен ня тэс таў ядзер най зброі, а так са ма ба ліс-

тыч ных ра кет роз най да лё кас ці з мэ тай раз віц ця са цы я-

ліс тыч най эка но мі кі кра і ны і па вы шэн ня ўзроў ню жыц ця 

на сель ніц тва.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

АД МІ НІСТ РА ЦЫЯ ПРА ЦЯГ ВАЕ ПРЫ ЁМЫ
Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та пра цяг вае ажыц цяў-

ляць вы яз ныя пры ёмы гра ма дзян у рэ гі ё нах.

20 ліс та па да ў Са лі гор скім рай вы кан ка ме пры ём 

пра вя дзе па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін-

скай воб лас ці Ігар Ула дзі мі ра віч ЯЎ СЕ ЕЎ (10.00 — 

13.00).

21 ліс та па да ў Клі чаў скім рай вы кан ка ме на пы тан ні 

ад ка жа па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма гі-

лёў скай воб лас ці Ге надзь Мі хай ла віч ЛАЎ РАН КОЎ 

(10.00 —12.00 (пра мая тэ ле фон ная лі нія), 12.00 — 14.00 

(аса біс ты пры ём).

21 ліс та па да ў Глы боц кім рай вы кан ка ме гра ма-

дзян так са ма вы слу хае па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек-

тар па Ві цеб скай воб лас ці Ві таль Мі хай ла віч ВОЎК 

(10.00 — 13.00).

22 ліс та па да ў Ма зыр скім рай вы кан ка ме пры ём 

пра вя дзе пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мак сім Ула дзі мі ра-

віч РЫ ЖАН КОЎ (11.00 — 14.00).

23 ліс та па да ў Хой ніц кім рай вы кан ка ме ад бу дзец ца 

пры ём у на мес ні ка кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мі ра Ры го ра ві ча 

ЖАЎ НЯ КА (14.00 — 17.00).

За пі сац ца на пры ём мож на па тэ ле фо нах ад дзе-

лаў па ра бо це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных 

вы ка наў чых ка мі тэ таў.

НА НАЙ ВЫ ШЭЙ ШЫМ УЗ РОЎ НІ
Учо ра ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на. Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі 

аб мер ка ва лі па тэ ле фо не бе ла рус ка-ра сій скі па ра дак дня і 

гра фік кан так таў на най блі жэй шую перс пек ты ву. Раз мо ва 

ад бы ла ся па іні цы я ты ве ра сій ска га бо ку.

Ба кі ад зна чы лі вы со кую ды на мі ку кан так таў у гэ тым 

го дзе і аб мер ка ва лі най больш ак ту аль ныя пы тан ні для 

дзвюх дзяр жаў, а так са ма ўза е ма дзе ян не на ін тэ гра цый-

ных пля цоў ках.

* * *
Так са ма ў пят ні цу Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з 

экс-прэ зі дэн там Лат віі Гун ты сам Улма ні сам.

Экс-прэ зі дэнт Лат віі ад зна чыў, што прый шоў на су-

стрэ чу з вя лі кім жа дан нем, як да бліз ка га ча ла ве ка. Ён 

на га даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку аб іх су стрэ чах у Літ ве, 

Поль шчы, на роз ных ме ра пры ем ствах. «Доб ра, што ёсць 

што ўспом ніць», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Гун тыс Улма ніс за явіў, што ні хто ні ко лі не са псуе іх сар-

дэч ныя ўза е ма ад но сі ны з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі, якія бы лі 

і ёсць. Ён па дзя ка ваў кі раў ні ку дзяр жа вы за маг чы масць 

су стрэц ца. Яшчэ Гун тыс Улма ніс на га даў, што ча кае бе-

ла рус ка га лі да ра ў Ры зе.

***
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та, у па ня дзе лак 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вя дзе пе ра га во ры з Прэ зі дэн-

там Азер бай джа на Іль ха мам Алі е вым, які на ве дае Бе ла-

русь з афі цый ным ві зі там. Кі раў ні кі дзяр жаў пад ра бяз на 

аб мяр ку юць стан і перс пек тыў ныя на прам кі раз віц ця ад-

но сін па між Бе ла рус сю і Азер бай джа нам, аб мя ня юц ца 

дум ка мі па ак ту аль най між на род най праб ле ма ты цы.

Асноў ная ўва га бу дзе ад да дзе на ганд лё ва-эка на міч на-

му і ін вес ты цый на му су пра цоў ніц тву, рэа лі за цыі су мес ных 

пра ек таў. Прэ зі дэн ты так са ма раз гле дзяць маг чы мас ці па 

ўза е ма дзе ян ні ў транс парт на-ла гіс тыч най сфе ры, сфе рах 

ахо вы зда роўя, аду ка цыі, ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій, спор ту, ту рыз му.

Пе ра га во ры прой дуць у фар ма це «сам-на сам» і ў па-

шы ра ным скла дзе з удзе лам чле наў дэ ле га цый, па вы ні ках 

ча ка ец ца пад пі сан не шэ ра гу між на род ных да ку мен таў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Та кую за да чу Аляк сандр Лу ка шэн-

ка па ста віў на на ра дзе па пы тан ні 

ўдас ка на лен ня сіс тэ мы кі ра ван ня 

бе ла рус кай энер ге ты кай.

Ад мо ві лі ся ад ім пар ту
Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, 

ста біль насць энер ге тыч най сіс тэ мы 

Бе ла ру сі — вель мі важ ны эле мент бяс-

пе кі і не за леж нас ці на шай дзяр жа вы. 

«Для вы ра шэн ня ак ту аль ных за дач у 

га лі ну бы ло ўкла дзе на ня ма ла срод-

каў, — на га даў Прэ зі дэнт. — Толь кі 

за апош нія пяць га доў пры цяг ну та 

звыш міль яр да до ла раў ін вес ты цый». 

За гэ ты пе ры яд на ша кра і на вый шла 

на пе ра да выя па зі цыі ся род дзяр жаў 

СНД па ўдзель ным рас хо дзе па лі ва 

на вы твор часць ад на го кі ла ва та элект-

ра энер гіі.

Акра мя та го, спа жы ван не ім пар-

та ва на га па лі ва змен шы ла ся на тры 

міль яр ды ку ба мет раў га зу ў эк ві ва лен-

це, гэ та эка но мія ка ля 600 міль ё наў 

до ла раў у год. Пры гэ тым улас ная вы-

твор часць элект ра энер гіі па вя лі чы ла ся 

на 2,1 міль яр да кі ла ват. «Да рэ чы, у 

2018 го дзе мы ўпер шы ню цал кам ад-

мо ві лі ся ад ім пар ту элект рыч най энер-

гіі», — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Ру хац ца да лей — 
але без экс пе ры мен таў

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

яму не ад на ра зо ва дак лад ва лі: энер га-

сіс тэ ма Бе ла ру сі не толь кі ад на з са-

мых на дзей ных і эфек тыў ных на пост-

са вец кай пра сто ры, але і не са сту пае 

шэ ра гу еў ра пей скіх дзяр жаў. «Ад нак, 

ня гле дзя чы на да сяг ну тыя пос пе хі, да 

пра цы на шых энер ге ты каў ёсць ня ма-

ла прэ тэн зій і за ўваг», — ска заў ён.

Так, на спе ла не аб ход насць вы зна-

чыць, што трэ ба зра біць не толь кі для 

лік ві да цыі іс ну ю чых не да хо паў, але і 

для па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты 

ўсёй энер га сіс тэ мы. На дум ку мно гіх 

экс пер таў, для та го каб вы бу да ваць 

вы раз ны план дзе ян няў, у га лі ны ёсць 

эка на міч ныя, тэх на ла гіч ныя і ар га ні за-

цый ныя рэ зер вы.

«Пад крэс лю, ні я кіх экс пе ры мен таў 

мы пра во дзіць не бу дзем. У нас ня ма 

не зра зу ме лых пы тан няў, каб экс пе-

ры мен та ваць. Усё край не зра зу ме ла. 

Га лоў ная за да ча — не за гу біць да сяг-

нен ні, удас ка наль ваць тое, што ство ра-

на, пры гэ тым не за цяг ва ю чы пра цэс. 

Так са ма трэ ба ўліч ваць су свет ныя тэн-

дэн цыі ў энер ге ты цы, вы ка рыс тоў ва ю-

чы як ста ноў чы, так і не га тыў ны во пыт, 

перш за ўсе на шых су се дзяў», — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, мэ та мі гэ тай пра цы 

па він ны стаць ап ты мі за цыя дзей нас-

ці энер га сіс тэ мы, лік ві да цыя за ліш ніх 

вы дат каў, спра вяд лі вае і праз рыс тае 

фар мі ра ван не та ры фаў на кан ку рэнт-

ным уз роў ні. Так са ма не аб ход на пры-

цяг нуць у га лі ну і най ноў шыя тэх на ло-

гіі, што і ро біц ца.

Нам па трэ бен план
Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў 

ува гу на вель мі ніз кім уз роў ні спа жы-

ван ня элект рыч най энер гіі, ха рак тэр-

ным для Бе ла ру сі. «Не здар ма ў апош ні 

час толь кі ля ні вы не ка жа пра тое, што 

ў нас бу дзе знач ны лі шак элект рыч най 

энер гіі, асаб лі ва пас ля ўво ду атам най 

элект ра стан цыі. Да рэ чы, гэ та га лоў нае 

пы тан не ва ўсім рэ фар ма ван ні гэ та га 

сек та ра або яго ўдас ка на лен ні», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што ўрад па куль не пра-

па нуе ра шэн ня гэ та га пы тан ня. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

на ды хо дзіць эра чыс тай энер ге ты кі, 

ву галь, пры род ны газ і наф та зда юць 

па зі цыі. «Трэ ба не прос та дак лад нае 

ра зу мен не, а план дзе ян няў, зы хо дзя-

чы з ба лан су вы твор час ці элект ра-

энер гіі і спа жы ван ня. І ў пер шай па-

ло ве на ступ на га го да за пла нуй це яго 

раз гляд», — да даў ён.

«Ура дам па ві нен быць рас пра ца-

ва ны дак лад ны і рэа ліс тыч ны план 

па шы рэн ня на прам каў вы ка ры стан ня 

элект ра энер гіі ў пра мыс ло вас ці, аграр-

най, транс парт най сфе рах, ІТ-сек та ры, 

ЖКГ, по бы це і ін шых га лі нах. Гэ тае пы-

тан не не па рыў на звя за на з да лей шым 

раз віц цём бе ла рус кай энер ге ты кі. Та-

му я па тра бую ад ад каз ных асоб, не 

за цяг ва ю чы, пры сту піць да яго ра шэн-

ня», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён на га даў, што ма гут нас цяў для 

на рошч ван ня элект ра спа жы ван ня 

сён ня ў нас ха пае, хут ка бу дзе яшчэ 

больш.

Што, як і ка лі?
Так са ма Прэ зі дэнт да ру чыў ура ду 

сфар мі ра ваць пра гноз па ліў на-энер ге-

тыч на га ба лан су кра і ны, а так са ма вы-

зна чыў мэ ту — 100-пра цэнт ная энер ге-

тыч ная не за леж насць і бяс пе ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за даў пры-

сут ным на на ра дзе на ступ ныя пы тан ні: 

якія не да хо пы ёсць у дзе ю чай струк ту-

ры энер га сіс тэ мы Бе ла ру сі? Што пра-

па нуе ўрад для ўдас ка на лен ня га лі ны? 

Якія тэр мі ны і ры зы кі?

Так са ма ён па ці ка віў ся, які эфект 

да дуць пра па на ва ныя пе ра ўтва рэн ні 

для энер га сіс тэ мы, ай чын най эка но-

мі кі і на шых гра ма дзян. І як удзель ні кі 

на ра ды ба чаць у перс пек ты ве па ліў на-

энер ге тыч ны ба ланс кра і ны.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар Ля-

шэн ка пра ін фар ма ваў, што за раз у 

струк ту ру Мі нэ нер га ўва хо дзяць 78 ар-

га ні за цый коль кас цю больш за 96 ты-

сяч ча ла век. У пра мым пад на ча лен ні 

Мі нэ нер га зна хо дзіц ца тры ар га ні за-

цыі — «Бел энер га», «Бел па лі ва газ», 

дзяр жаў нае прад пры ем ства «Бе ла рус-

кая АЭС».

У мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці 

вы твор час ці энер гіі і ды вер сі фі ка цыі 

ві даў па лі ва ў энер га сіс тэ ме пра ве дзе-

на маш таб ная ра бо та па ма дэр ні за цыі 

вы твор чых фон даў. Гэ та да зво лі ла з 

2013-га па 2017 год зні зіць удзель ны 

рас ход па лі ва на вы твор часць элект-

ра энер гіі на 24 гра мы ўмоў на га па лі ва 

і да сяг нуць 232,1 гра ма на ад ну кі ла-

ват-га дзі ну.

Да пра ца ваць і па ка заць
Па вы ні ках на ра ды на мес нік 

прэм'ер-мі ніст ра Ігар Ля шэн ка па гу-

та рыў з жур на ліс та мі.

«Ад кі раў ні ка дзяр жа вы па сту пі лі 

за ўва гі, якія па тра бу ец ца раз гле дзець 

нам на пра ця гу ме ся ца. І вось з гэ ты мі 

за ўва га мі ўжо, раз лі ча ны мі, да пра ца-

ва ны мі, прад ста віць удас ка на ле ную 

пра гра му. Так што ў нас пра цэс яшчэ 

на пе ра дзе», — за явіў ён.

Прэ зі дэнт так са ма за явіў, што не аб-

ход на вы ка рыс тоў ваць больш элект-

ра энер гіі ў роз ных га лі нах. Ці ёсць ва 

ўра да план ра зу мен ня, як гэ та зра біць? 

«На ту раль на, план ра зу мен ня ёсць. 

Між ве да мас ная ра бо чая гру па пра цуе 

над та кі мі пра па но ва мі», — за пэў ніў 

ві цэ-прэм' ер.

Ад на з пра па ноў: на прык лад, у 

юры дыч ных асоб бу дуць знош вац ца 

ўлас ныя ге не ры ра валь ныя ма гут нас-

ці. Пра па ну ец ца не ад наў ляць гэ тыя 

ма гут нас ці, а за кошт уво ду атам най 

элект ра стан цыі, за кошт рос ту ўлас ных 

ма гут нас цяў элект ра энер гіі пра па ноў-

ваць больш іль гот ную стаў ку та ры фу.

Яшчэ ад на пра па но ва, якая раз гля-

да ец ца і да ты чыц ца на сель ніц тва: у 

нач ны час сы хо дзіць ад па да грэ ву ва-

ды га зам да па да грэ ву элект рыч нас цю 

і ўжы ваць па ні жа ны та рыф. «Су ма до-

сыць знач ная», — ска заў Ігар Ля шэн ка 

пра маг чы мую эка но мію.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, ары ен ці ро-

вач на з пер ша га сту дзе ня з'я віц ца нар-

ма тыў на-пра ва вы да ку мент, згод на з 

якім у но ва бу доў лях бу дуць пры мя няц-

ца элект ра плі ты, так са ма яны бу дуць 

вы ка рыс тоў вац ца пры ма дэр ні за цыі 

па бу да ва на га жыл ля.

На дум ку Іга ра Ля шэн кі, ка лі раз-

гля даць без ме ха ніз ма суб сі да ван ня, 

то зра зу ме ла, што та рыф па элект ра-

энер гіі па ві нен быць больш вы гад ны, 

чым та рыф па га зе.

Які вы нік ча ка ец ца ад пе ра ўтва рэн-

няў? Больш эфек тыў ная ра бо та га лі-

ны. Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў 

дак лад на га эка на міч на га аб грун та ван-

ня ўсіх маг чы мых змен.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ ГА ЗАМ АДЗІ НЫМ
Прэ зі дэнт да ру чыў рас пра ца ваць 

план па шы рэн ня вы ка ры стан ня элект ра энер гіі


