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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
КІ РАЎ НІК МЗС ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ НА ЗВАЎ ПА ГРО ЗУ 
АД КНДР СА МАЙ СУР' ЁЗ НАЙ З ПА ЧАТ КУ АТАМ НАЙ ЭРЫ

Свет яшчэ не су ты каў ся з 
мо ман ту з'яў лен ня на пла не це 
ядзер най зброі з та кой сур' ёз най 
па гро зай, як тая, што ця пер ідзе 
ад КНДР. Та кую па зі цыю вы ка-
заў мі ністр за меж ных спраў Вя-
лі ка бры та ніі Бо рыс Джон сан у 

ін тэр в'ю га зе це The Guardіan. Ён даў яго пе рад вы ле там у 
Ван ку вер, дзе пры ме ўдзел у мі ніс тэр скай су стрэ чы, пры-
све ча най сі ту а цыі на Ка рэй скім паў вост ра ве, на якой бу дуць 
стар шын ства ваць Ка на да і ЗША.

«Маг чы масць за пус каць асна шча ныя ядзер най збро яй 
між кан ты нен таль ныя ба ліс тыч ныя ра ке ты, якая з'яў ляц ца 
ў яго [у лі да ра КНДР Кім Чэн Ына], — гэ та та кая па гро за, 
якой свет не ве даў з ча соў па чат ку атам на га ве ку», — ска-
заў кі раў нік бры тан ска га МЗС.

Ён так са ма вы ка заў мер ка ван не, што га лоў ную ро лю ва 
ўтай ма ван ні ядзер ных ам бі цый Пхень я на трэ ба бу дзе вы ка-
наць Пе кі ну. «У рэш це рэшт, тыя лю дзі, якія на са май спра ве 
мо гуць вы ра шыць праб ле му, — гэ та кі тай цы», — мяр куе 
Джон сан. Па сло вах мі ніст ра, яго ап ты мізм у да чы нен ні да-
лей ша га раз віц ця сі ту а цыі на пла не це грун ту ец ца на тым, 
што ў све це ёсць мес цы, дзе «кі тай цы здоль ныя ады гры-
ваць па зі тыў ную ро лю ў гла баль най дып ла ма тыі», а та му 
вар та па вы шаць за ці каў ле насць КНР у тым, каб ру хац ца 
па гэ тым шля ху.

У ПА ЛЕС ЦІ НЕ АД МО ВІ ЛІ СЯ ПРЫ ЗНА ВАЦЬ ІЗ РА ІЛЬ 
ДЗЯР ЖА ВАЙ

Цэнт раль ны са вет Ар га ні за цыі вы зва лен ня Па лес ці ны 
пры пы ніў пры знан не Із ра і ля ў якас ці дзяр жа вы, а так са ма 

спы ніў су пра цоў ніц тва ў сфе ры бяс пе кі і эка но мі кі «для да-

сяг нен ня не за леж нас ці на цы я наль най эка но мі кі». Пра гэ та 

па ве дам ляе агенц тва WAFA са спа сыл кай на да ку мент, 

пры ня ты кі раў ніц твам АВП у го ра дзе Ра ма ла на За ход нім 

бе ра зе ра кі Іар дан.

Пры ня тыя ме ры бу дуць дзей ні чаць да та го ча су, па куль 

Із ра іль не пры знае Па лес ці ну дзяр жа вай у ме жах 1967 го да і 

не ад ме ніць сваё ра шэн не аб да лу чэн ні Ус ход ня га Іе ру са лі ма 

ў ме жы із ра іль скай ста лі цы, а так са ма не спы ніць бу да ваць 

свае па се лі шчы на спрэч ных тэ ры то ры ях.

Са вет так са ма «па цвер дзіў ра шу часць па лес цін ска га 

на ро да ўсі мі маг чы мы мі срод ка мі зма гац ца з рэ жы мам із-

ра іль скай аку па цыі».

У АФ РЫ ЦЫ ЗНАЙ ШЛІ ПЯ ТЫ ПА ВЕ ЛІ ЧЫ НІ ДЫЯ МЕНТ 
У СВЕ ЦЕ

«Цар-ал маз» знай шлі ў кар' е ры Лет сенг, раз ме шча ным у 

ка ра леў стве Ле со та. Ён з'яў ля ец ца са мым буй ным каш тоў-

ным ка ме нем, зной дзе ным у гэ тым ра до ві шчы, а так са ма 

пя тым па ве лі чы ні ў све це.

Кам па нія Gem Dіamonds, у чы ёй улас нас ці зна хо дзіц ца 

кар' ер, ацэнь вае яго пры клад на ў 40 млн до ла раў. 910-ка-

рат ны бяс ко лер ны (шка ла D) ка мень ад но сіц ца да ты пу 

ІІa-ал ма заў, якія амаль не ўтрым лі ва юць пры ме сяў. У пры-

ро дзе до ля та кіх ал ма заў скла дае не больш за 2 %. Gem 

Dіamonds на бы ла руд нік у 2006 го дзе. Ра ней тут зна хо дзі лі 
603-ка рат ны «Абя цан не Ле со та». Ад нак ён знач на прай грае 
ця пе раш няй зна ход цы.

Ак цыі кам па ніі пад ско чы лі на 14 % пас ля па ве дам-
лен ня аб зна ход цы. Най буй ней шым у гіс то рыі ка ме нем 
лі чыц ца «Ку лі нан» (3106 ка ра таў) — яго рас пі ла ва лі на 
дзве част кі, якія ўпры гож ва юць ка ро ну і скі петр бры тан-
скіх ма нар хаў.

Го мель шчы на ак тыў на 
пра цуе на экс парт

Су час ная Го мель шчы на — буй ны рэ гі ён кра і ны, які 
ста біль на раз ві ва ец ца. Вя ду чае мес ца ў эка но мі цы 
воб лас ці на ле жыць пра мыс ло ва му комп лек су, у якім 
фар мі ру ец ца ка ля 40 % ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук-
ту воб лас ці. Ка ля 60 % уся го аб' ёму вы раб ле най пра-
дук цыі прад пры ем стваў па стаў ля ец ца на экс парт.

Як рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня — на-
чаль нік ад дзе ла знеш не эка на міч най дзей нас ці Анд-
рэй ТРУ ХАН, па вы ні ках сту дзе ня—ліс та па да 2017 го да 
тэмп рос ту экс пар ту та ва раў Го мель скай воб лас ці склаў 
126,1 % і пе ра вы сіў уз ро вень ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну-
ла га го да на $707 млн, а тэмп рос ту экс пар ту па слуг — 
108,9 %, пе ра вы шэн не ўзроў ню ана ла гіч на га пе ры я ду мі-
ну ла га го да — ка ля $36 млн:

— Го мель ская воб ласць па стаў ляе 60 % усёй пра дук-
цыі за мя жу. Гэ та чор ныя ме та лы, мі не раль ныя ўгна ен ні, 
збож жа ўбо рач ная і кор ма ўбо рач ная сель гас тэх ні ка, шкло, 
сы ры, ма ла ко і вярш кі згу шча ныя, хі міч ныя ніт кі, хар чо вая 
соль, ме ты зы, кам прэ са ры, пом пы і шмат ча го яшчэ. Ад-
мет ным для Го мель скай воб лас ці ві дам па слуг з'яў ля ец ца 
транс пар та ван не наф ты і наф та пра дук таў тру ба пра вод ным 
транс пар там. Гэ та — сур' ёз ная кры ні ца экс парт ных пры быт-
каў Го мель шчы ны, які пры но сіць 60 % усіх па ступ лен няў ад 
экс пар ту па слуг.

Го мель ская воб ласць ажыц цяў ляе па стаў кі пра дук цыі на 
рын кі 85 кра ін. У пер шую чар гу гэ та су се дзі: Ра сія, Укра і на, 
Ка зах стан, Поль шча, кра і ны Пры бал ты кі і Еў ра пей ска га 
са ю за. Гэ та аб умоў ле на ў пер шую чар гу транс парт ны мі 
вы дат ка мі на да стаў ку га то вай пра дук цыі і ме ра мі, якія 
дзей ні ча юць ад нос на не ка то рых та вар ных па зі цый у асоб-
ных на прам ках. І ўсё ж экс пар цё ры Го мель шчы ны пад трым-
лі ва юць тры ва лыя ста сун кі не толь кі з кра і на мі СНД, але ж 
і з Ар ген ці най, Аў стра лі яй, Аў стры яй, Бель гі яй, Бра зі лі яй, 
В'ет на мам, Гер ма ні яй, Ін ды яй, Іта лі яй, ЗША і ін шы мі. Вар та 
ад зна чыць, што ў 2017 го дзе Го мель ская воб ласць асво і ла 
та кія но выя рын кі, як Бе нін, Бур кі на-Фа со, Гві нея, Га я на, 
Ке нія, Не пал, Ні ге рыя, Аман, То га.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пры няў да вер чыя гра-
ма ты па слоў 12 дзяр жаў. Геа гра-
фіч на кра і ны, з якіх яны пры бы лі, 
рас кі ну тыя амаль па ўсім зям ным 
ша ры. Гру зія, Егі пет, Іс лан дыя, 
Ка зах стан, Кам бо джа, Ка лум бія, 
Ку ба, Ма лай зія, Маль та, Ні ге рыя, 
Та джы кі стан, Хар ва тыя...

— На шы сэр цы заў сё ды ад кры тыя 
для парт нё раў, за ці каў ле ных ва ўма ца-
ван ні ад но сін, па шы рэн ні ўсе ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва. Бе ла русь сён ня — гэ та 
мі ра лю бі вая еў ра пей ская дзяр жа ва, якая 
вы сту пае до на рам бяс пе кі і пля цоў кай па 
ўрэ гу ля ван ні шэ ра гу кан флік таў у рэ гі ё-
не. Бе ла рус кія пра па но вы па роз ных ма-
дэ лях ін тэ гра цыі, су мес ным про ці дзе ян ні 
су час ным вы клі кам і па гро зам за ва ёў ва-
юць усё больш пры хіль ні каў ся род ін шых 
дзяр жаў і між на род ных ар га ні за цый, — 
ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Ме на ві та эка но мі ка вы сту пае фун да-
мен там ста біль нас ці, за ло гам су ве рэ ні-
тэ ту і не за леж нас ці лю бой кра і ны. Тым 
больш, у мі ну лым го дзе на ша дзяр жа ва 
пе ра адо ле ла не га тыў ныя тэн дэн цыі ў 
гэ тай сфе ры. Так са ма бы лі пры ня тыя 
ра шэн ні, за клі ка ныя пра сты му ля ваць 
дзе ла вую іні цы я ты ву і ак тыў насць ін-
вес та раў. За раз уся мер на пад трым лі ва-
юц ца прад пры маль ніц тва і іна ва цый ная 
дзей насць, сфар му ля ва ныя зра зу ме лыя 
пра ві лы для біз не су.

— У Бе ла ру сі раз ві ва юц ца атам ная 
энер ге ты ка, бія тэх на ло гіі. Ство ра ны 
бес прэ цэ дэнт ныя пра ва выя ўмо вы для 
функ цы я на ван ня ІТ-ін дуст рыі. Бе ла рус кія 
ме ды кі ў сва іх клі ні ках на най вы шэй шым 
уз роў ні на ву чы лі ся аказ ваць па слу гі ў га-
лі не ней ра хі рур гіі, кар дыя ло гіі, ан ка ло гіі, 
транс план та ло гіі і рэ абі лі та цыі, — па ве да-
міў пра ай чын ныя да сяг нен ні Прэ зі дэнт. 
Усе на зва ныя фак та ры — гэ та да дат ко-
выя маг чы мас ці для ўма ца ван ня су вя зяў 
з дзяр жа ва мі па ўсім све це.

Так, ад но сі ны Бе ла ру сі і Ка зах ста на 
ма юць стра тэ гіч ны ха рак тар і грун ту юц-
ца на ўза ем ным да ве ры і ад кры тас ці. Яр-
кім па цвяр джэн нем гэ та га стаў ня даў ні 
ві зіт Прэ зі дэн та Ка зах ста на ў Бе ла русь, 
быў пад пі са ны маш таб ны да га вор аб са-
цы яль на-эка на міч ным су пра цоў ніц тве да 
2026 го да, які ў най блі жэй шы час дасць 
маг чы масць вый сці на но вы ўзро вень 
двух ба ко вых ад но сін.

Та джы кі стан быў і за ста ец ца для 
Бе ла ру сі дру жа люб най дзяр жа вай і на-
дзей ным парт нё рам. Су мес ныя пра ек ты 
да лі маг чы масць вый сці на якас на но вы 
ўзро вень ганд лю, усё больш ак тыў ную 
ды на мі ку на бы вае су пра цоў ніц тва ў 
гу ма ні тар най сфе ры. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка пе ра ка на ны, што гэ тыя фак та ры 
і пас ля доў ная рэа лі за цыя да моў ле нас-
цяў, да сяг ну тых у хо дзе мі ну ла год ня га 
ві зі ту Прэ зі дэн та Та джы кі ста на ў Мінск, 

«па слу жаць тры ва лым фун да мен там 

для да лей ша га раз віц ця між дзяр жаў на-

га дыя ло гу і рос ту та ва ра аба ро ту па між 

на шы мі кра і на мі».

Апош нім ча сам наладж ва ец ца ак тыў-

нае су пра цоў ніц тва з Гру зі яй у са мых 

роз ных сфе рах.

— І ўжо ёсць пер шыя па спя хо выя 
пры кла ды вы твор чай ка а пе ра цыі. Зу сім 
ня даў на, лі та раль на 5-7 га доў та му, мы 
не ве да лі на огул, як вы бу да ваць ла гіс ты-
ку ў ганд лі з Гру зі яй. Сён ня мы ве да ем 
усё, уме ем і бу дзем гэ та ра біць, — ска-
заў кі раў нік дзяр жа вы. Па яго сло вах, у 
2018-м за пла на ва ны ві зіт на вы шэй шым 
уз роў ні ў Гру зію.

Бе ла русь за ці каў ле на ў раз віц ці па-
лі тыч ных, эка на міч ных, ту рыс тыч ных і 
ін шых су вя зяў з Маль тай і спа дзя ец ца 
на ста ноў чую ды на мі ку ў ганд лі. Так са ма 
на ша кра і на га то ва да па шы рэн ня ўся го 
спект ра ад но сін і з Хар ва ты яй. Важ на 
пас ля доў на пра во дзіць су мес ную ра бо-
ту біз нес-ко лаў у мэ тах на рошч ван ня 
та ва ра аба ро ту, ін вес ты цый на га су пра-
цоў ніц тва.

— Абедз ве кра і ны ма юць для гэ та га 
не аб ход ны па тэн цы ял, — упэў не ны бе-
ла рус кі лі дар.

Мы бу дзем пра цяг ваць су пра цоў-
ні чаць з Іс лан ды яй. Ця пер не аб ход на 
на даць больш зба лан са ва ны ха рак тар 
та ва ра аба ро ту па між на шы мі кра і на мі. 
Та му Бе ла русь за ці каў ле на ў ства рэн ні 
ад па вед най двух ба ко вай да га вор на-пра-
ва вой ба зы.

Бе ла русь мо жа ў знач най сту пе ні за-
да во ліць і па трэ бы эка но мі кі Кам бо джы, 
якая ды на міч на раз ві ва ец ца.

— Мы пра па ну ем ак ты ві за ваць су-
пра цоў ніц тва ў пра мыс ло вас ці, сель скай 
гас па дар цы, у сфе рах аду ка цыі, на ву кі і 
куль ту ры, — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — Ай чын ныя прад пры ем ствы га то вы 
ўдзель ні чаць у пра ек тах раз віц ця транс-
парт най і энер ге тыч най інф ра струк ту ры, 
зда бы чы ка рыс ных вы кап няў на тэ ры то-
рыі Кам бо джы.

Ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Егіп там 
ма юць асаб лі вы ха рак тар. Пад час ві зі ту 
бе ла рус ка га кі раў ні ка ў Ка ір ме на ві та 
пра гэ та і іш ла гу тар ка з Прэ зі дэн там 
аль-Сі сі. Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што 
ба кі да мо ві лі ся знач на ру шыц ца на пе рад 
у рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў у пра-
мыс ло вас ці, на рас ціць знеш ні ган даль, 
на ме ці лі перс пек тыў ныя кі рун кі ў га лі не 
на ву кі і аду ка цыі.

— І за гэ ты час мы па спя хо ва гэ та 
ажыц ця ві лі. Да ві зі ту ў ад каз Прэ зі дэн та 
Егіп та, яко га з не цяр пен нем тут ча ка юць, 
мы па ды дзем з грун тоў ны мі вы ні ка мі, — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт па цвер дзіў за ці каў ле насць 
Бе ла ру сі ў па глыб лен ні роз на ба ко ва га і 
ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва з Ні-
ге ры яй. Для гэ та га не аб ход на на даць 
кан крэт ны ім пульс раз віц цю ганд лё ва-

эка на міч ных і гу ма ні тар ных кан так таў. 
Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што Бе-
ла русь вы со ка цэ ніць уз ро вень уза е ма-
ра зу мен ня з Ку бай.

— Гэ та на дзей ны плац дарм для на-
ладж ван ня су вя зяў з ін шы мі кра і на мі Ла-
цін скай Аме ры кі. Мы пра доў жым аказ-
ваць Ку бе ўся мер нае са дзей ні чан не ў 
па шы рэн ні яе па лі тыч ных і эка на міч ных 
ін та рэ саў у на шым рэ гі ё не, — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт і па цвер дзіў га тоў насць на ве-
даць Ку бу.

Кі раў нік дзяр жа вы з за да валь нен нем 
ад зна чыў па зі тыў ную ды на мі ку рос ту 
двух ба ко ва га та ва ра аба ро ту з Ка лум бі яй. 
У якас ці перс пек тыў ных кі рун каў дзей нас ці 
ён на зваў па стаў ку бе ла рус кіх стан коў, та-
ва раў хі міч най пра мыс ло вас ці, фар ма цэў-
ты кі, оп ты ка-элект рон най пра дук цыі, сель-
гас тэх ні кі і па са жыр ска га транс пар ту.

— На ша кра і на ад кры та но вым ідэ ям, 
пра ек там, іні цы я ты вам. Упэў не ны, што ў 
якас ці па слоў вы пры кла дзя це мак сі мум 
на ма ган няў для на дан ня па зі тыў най ды-
на мі кі па лі тыч ным і ганд лё ва-эка на міч-
ным кан так там, — рэ зю ма ваў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

БЕ ЛА РУСЬ ЯК ДО НАР БЯС ПЕ КІ
Кі раў нік дзяр жа вы пры няў да вер чыя гра ма ты па слоў з 12 кра ін

У тэ му
Ва ле рый КВА РАЦ ХЕ ЛІЯ, Над-

звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Гру зіі ў Бе ла ру сі:

— Мы ста ран на рых ту ем ся да 
пры ез ду Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў 
на шу кра і ну, пад рых тоў ка ідзе даў-
но. І мы спа дзя ём ся, што ві зіт бу дзе 
па спя хо вы і на дасць но вы ім пульс бе-
ла рус ка-гру зін скім адносінам. За раз 
двух ба ко выя кан так ты раз ві ва юц ца 
до сыць ак тыў на. У лі ку перс пек тыў-
ных кі рун каў мож на на зваць ган даль 
і ту рызм, ад нак важ ны аб мен во пы-
там і ў ін шых га лі нах. У вас ёсць ча-
му па ву чыц ца, у тым лі ку раз віц цю 
сель ска гас па дар чай га лі ны, ма шы-
на бу да ван ня.

Ху ан Валь дэс ФІ ГЕ РОА, На д-
звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 
Ку бы ў Бе ла ру сі:

— Па між Бе ла рус сю і Ку бай скла-
лі ся тра ды цый на дру жа люб ныя ад но-
сі ны, якія па він ны раз ві вац ца больш 
ак тыў на. Ёсць вя лі кі па тэн цы ял для 
раз віц ця су вя зяў па мно гіх эка на міч-
ных на прам ках. І гэ тыя маг чы мас ці 
не аб ход на вы ка рыс тоў ваць.

У Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі сё ле та за пла на ва ны афі-
цый ны ві зіт на Ку бу. Ма ю чы ад быц ца 
ві зіт — гэ та най важ ней шая па дзея. 
Раз ліч ва ем, што пра вя дзен не пе ра-
моў на вы шэй шым уз роў ні спры яль-
на ада б'ец ца на раз віц ці бе ла рус ка-
ку бін скіх су вя зяў.

Вы ба ры-2018Вы ба ры-2018  

Эка но мім і ча ка ем 
за меж ных на зі раль ні каў

Вы дат кі на пад рых тоў ку і пра вя дзен не 
мяс цо вых вы ба раў ска ро ча ны на 10 %

Пра гэ та бы ло ска за на ўчо ра на па ся джэн ні Цэнт раль-
най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба рах і пра вя-
дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў пры раз гля дзе 
па ста но вы аб уня сен ні змя нен няў у каш та рыс рас хо-
даў на пад рых тоў ку і пра вя дзен не вы ба раў дэ пу та таў 
мяс цо вых Са ве таў 28-га склі кан ня.

Та кім чы нам, ра ней каш та рыс быў за цвер джа ны ў су-
ме 21 млн 491 тыс. бе ла рус кіх руб лёў, а пас ля ска ра чэн ня 
агуль ная су ма вы дат каў на пра вя дзен не вы ба раў скла ла 
19 млн 386 тыс. руб лёў.

— Ка лі раз мер ка ваць гэ тую су му на ўсіх вы бар шчы каў, 
то вый дзе ка ля 1,5 до ла ра на ад на го ча ла ве ка, — ад зна чы-
ла стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма Лі дзія ЯР МО ШЫ НА. — 
Я ду маю, што мы тра цім па мі ні му ме. Гэ та вель мі не вя лі кая 
су ма, ка лі па раў наць з еў ра пей скі мі стан дар та мі — там як 
мі ні мум пяць до ла раў на вы бар шчы ка.

Якія ар ты ку лы пай шлі пад ска ра чэн не? На быц цё канц та-
ва раў, транс парт ныя па слу гі, па слу гі су вя зі і ка ман дзі роў кі. 
Акра мя та го, зар пла ты па ўсіх ка мі сі ях змен шы лі ся ў ся рэд нім 
на 5,5 %. Так, зар пла та чле на ўчаст ко вай ка мі сіі ў дзень вы-
ба раў пас ля вы лі ку па дат каў скла дзе 67 бе ла рус кіх руб лёў, 
та ды як па ста рым каш та ры се — 69 руб лёў.

Так са ма Лі дзія Яр мо шы на рас ка за ла, што не ка то рыя дып-
ла ма ты вы ка за лі жа дан не ўдзель ні чаць у ма ні то рын гу мяс-
цо вых вы ба раў. Яна на га да ла, што між на род ныя на зі раль ні кі 
для ма ні то рын гу та кіх вы ба раў звы чай на не за пра ша юц ца, 
ад нак у Бе ла ру сі іс нуе на ступ ная тра ды цыя: за меж ныя дып-
ла ма ты, акрэ ды та ва ныя ў на шай кра і не, ма юць пра ва вес ці 
ка рот ка тэр мі но вае на зі ран не.

Най боль шую ці ка васць да вы ба раў пра яў ля юць Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі, чые прад стаў ні кі ўжо звяр ну лі ся і ў Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў, і ў Цэнт рвы бар кам: яны хо чуць акрэ ды-
та ваць дзе вяць ра бот ні каў аме ры кан ска га па соль ства.

— Упер шы ню гэ та прак ты ка ва ла ся на вы ба рах 2010 го да, 
бы ла са праў ды вя лі кая ці ка васць — ка ля 50 акрэ ды та ва ных 
дып ла ма таў, а ў 2014-м іх бы ло знач на менш — 15, — рас ка-
за ла Лі дзія Яр мо шы на. — Але, мяр ку ю чы па вус ных зва ро тах у 
Цэнт рвы бар кам, я ду маю, што іх і гэ тым ра зам бу дзе ня ма ла.

Ад зна чым, што акрэ ды та ва ныя за меж ныя на зі раль ні кі мо-
гуць зна хо дзіц ца на лю бых участ ках для га ла са ван ня, пра ца-
ваць на па ся джэн нях усіх вы бар чых ка мі сій. Больш за тое, яны 
мо гуць пры сут ні чаць на ват да за кан чэн ня пад лі ку га ла соў.

Так са ма на па ся джэн ні бы ло аб ве шча на, што ак тыў ным 
вы бар чым пра вам змогуць ска рыс тац ца амаль 101 тыс. гра-
ма дзян Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якія па ста ян на пра жы ва юць на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

* * *
Паз ней у той жа дзень Лі дзія Яр мо шы на на ве да ла се мі-

нар-прак ты кум «# Мо ладзь вы бі рае!», пе рад па чат кам яко га 
рас ка за ла, што пе ра нос да ты вы ба раў на больш ран ні тэр мін 
не з'яў ля ец ца па ру шэн нем кан сты ту цый ных нор маў, па ве-
дам ляе БЕЛ ТА. «Ні я кіх па ру шэн няў Кан сты ту цыі ў пе ра но се 
вы ба раў ня ма. Ёсць па ру шэн не Кан сты ту цыі толь кі та ды, ка лі 
вы ба ры ад соў ва юц ца, пра вод зяц ца паз ней за ўста ноў ле ны 
тэр мін», — пад крэс лі ла стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма ў ад каз 
на пы тан не пра маг чы масць пра вя дзен ня ад ной з вы бар чых 
кам па ній 2020 го да ў кан цы 2019-га.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by




