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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЦРУ ЎПЕР ШЫ НЮ ЎЗНА ЧА ЛІ ЛА ЖАН ЧЫ НА

Аме ры кан скі се нат адоб рыў 

пры зна чэн не пер шай жан чы ны 

на пост ды рэк та ра ЦРУ. Кан ды-

да ту ра Джы ны Хас пел — ве тэ-

ра на аме ры кан скай раз вед кі — 

вы клі ка ла ня ма ла спрэ чак з-за 

па да зрэн няў у яе да тыч нас ці да 

прак ты кі жорст кіх до пы таў па-

да зра ва ных у тэ ра рыз ме.

Усе 33 га ды сва ёй кар' е ры ў Цэнт раль ным раз вед валь ным 

упраў лен ні Хас пел пра ца ва ла пад пры крыц цём і ў штаб-ква-

тэ ры ЦРУ, і за мя жой, у пры ват нас ці ў Лон да не.

Пры Джор джу Бу шу-ма лод шым яна бы ла ад каз ная за та-

ем ныя тур мы ЗША, у тым лі ку кі ра ва ла сак рэт най тур мой у 

Тай лан дзе пас ля тэ рак таў 11 ве рас ня 2001 го да.

Ме на ві та гэ ты ас пект яе ра бо ты вы клі каў вост рую па ле мі-

ку. Дак лад на не вя до ма, ці бра ла яна аса біс та удзел у до пы тах, 

якія мно гія аме ры кан скія пра ва аба рон цы ква лі фі ка ва лі як 

ка та ван ні, але, згод на з пуб ліч най ін фар ма цы яй, ме на ві та яна 

пры ня ла ра шэн не зні шчыць ві дэа за пі сы гэ тых гу та рак.

ТРАМП ДА ПУС ЦІЎ ПАЎ ТОР «ЛІ ВІЙ СКА ГА СЦЭ НА РЫЯ» 
Ў КНДР

Прэ зі дэнт ЗША не вы клю чыў «лі вій ска га сцэ на рыя» ў да-

чы нен ні да КНДР, ка лі не бу дзе пад пі са на па гад нен не аб 

дэ нук ле а ры за цыі. До нальд Трамп пры гэ тым ска заў, што 

гэ та «не тая ма дэль, якую мы ма ем» для Паў ноч най Ка рэі, 

ад зна чыў шы, што з лі да рам Лі віі Му а ма рам Ка да фі не бы ло 

па гад нен ня аб за ха ван ні яго на ча ле дзяр жа вы. Сло вы Трам па 

пры во дзіць Bloomberg.

У Лі віі «бы ло поў нае зні шчэн не», да даў аме ры кан скі прэ-

зі дэнт. «Мы пай шлі ту ды, каб пе ра маг чы яго [Ка да фі]. Ця пер 

та кая ж ма дэль, хут чэй за ўсё, бу дзе мець мес ца, ка лі мы не 

за клю чым здзел ку. Але ка лі мы за клю чым яе, ду маю, Кім Чэн 

Ын бу дзе вель мі, вель мі шчас лі вы», — да даў ён.

АНА ЛІ ТЫ КІ ПА ПЯ РЭДЖ ВА ЮЦЬ АБ РЭ ЦЭ СІІ 
Ў РАСІІ АД НО ВЫХ САНК ЦЫЙ ЗША

Уз мац нен не жорст кас ці санк цый ЗША пры вя дзе да рэ цэ-

сіі ра сій скай эка но мі кі, лі чыць Morgan Stanley. Гэ та ўжо трэ ці 

най буй ней шы ін вест банк, які за апош ні ты дзень па гор шыў 

кра і на вы эка на міч ны пра гноз з-за аб ме жа валь ных мер Ва-

шынг то на.

«Уліч ва ю чы больш вы со кую ня вы зна ча насць у да чы нен ні 

да пра гно зу па санк цы ях, мы ба чым больш не га тыў ны сцэ-

на рый з ска ра чэн нем ВУП на 0,5 % [у га да вым вы мя рэн ні] у 

вы пад ку ўня сен ня не ка то рых ра сій скіх сіс тэ маў тва раль ных 

дзярж кам па ній у санк цый ны спіс», — га во рыц ца ў агля дзе. 

Ана лі ты кі не ўдак лад ні лі, пра якія кан крэт на кам па ніі мо жа 

іс ці га вор ка. Не га тыў ны эфект ад но вых аб ме жа валь ных мер 

не змо жа на ват ні ве лі ра ваць рост цэн на наф ту да $ 70 за 

ба раль, упэў не ны ана лі ты кі.

Пла ну ец ца, што ўжо ў чэр ве ні ад бу дзец ца ві зіт Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі ў Кі тай. У го ра дзе Цын даа прой дзе са міт 

Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. Ча ка ец ца, што 

на па лях фо ру му бу дзе ар га ні за ва на су стрэ ча кі раў ні ка 

бе ла рус кай дзяр жа вы са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі нам. 

Каб аб мер ка ваць пад ра бяз нас ці пад рых тоў кі да гэ тай 

па дзеі, бы ла зла джа на су стрэ ча Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

і Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла КНР у Бе ла ру сі 

Цуй Цы мі на.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што за пра сіў кі тай ска га дып-

ла ма та, каб па ра іц ца па не ка то рых пы тан нях на шых ад но сін 

на пя рэ дад ні ві зі ту ў Цын даа. «На пя рэ дад ні ма ёй па езд кі ў 

КНР у Бе ла ру сі бу дзе ча ла век, які зай мае дру гі пост у іе рар-

хіі Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі. Мы так са ма аб мяр ку ем з 

ім пы тан ні бе ла рус ка-кі тай скіх уза е ма ад но сін. А па коль кі вы 

ча ла век са мы да свед ча ны з усіх кі тай скіх гра ма дзян у на шых 

ад но сі нах, ва ло да е це ўсёй паў на той ін фар ма цыі, я так са ма 

ха цеў бы аб мер ка ваць з ва мі шэ раг мо ман таў не толь кі на пя-

рэ дад ні гэ та га ві зі ту ў КНР, але і па га ва рыць аб стра тэ гіі на шых 

ад но сін», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што на шы кра і ны ма юць 

стра тэ гіч ны ўзро вень су пра цоў ніц тва — і гэ тым усё ска за на. 

Прэ зі дэнт пра па на ваў аб мер ка ваць і праб лем ныя пы тан ні. «Без 

праб лем не бы вае. Та му што маш таб су пра цоў ніц тва вель мі 

знач ны, асаб лі ва ў «Вя лі кім ка ме ні». Ха цеў бы па чуць ваш 

пункт гле джан ня, ва ша ба чан не. Мо жа, мы дзесь ці не да пра цоў-

ва ем. Асаб лі ва з на ша га бо ку. Мы ўлі чым гэ та ў су пра цоў ніц тве 

з ва мі», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

МАШ ТАБ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА АБА ВЯЗ ВАЕ

Цуй ЦЫ МІН, Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі:

— На пя рэ дад ні са мі та ШАС ад бу дзец ца знач ны для або-

д вух ба коў ві зіт на мес ні ка Стар шы ні Кі тай скай На род най 

Рэс пуб лі кі Ван Ці ша ня. Гэ та бу дзе пры клад на на пры кан цы 

мая. Ві зіт ад бу дзец ца па за пра шэн ні прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла ру сі Анд рэя Ка бя ко ва. Па дзея вель мі важ ная, бо пас ля 

вы бран ня на па са ду на мес ні ка Стар шы ні для Ван Ці ша ня 

гэ та пер шы ві зіт за мя жу. Ён свед чыць пра тое, што на ша 

кі раў ніц тва ўдзя ляе знач ную ўва гу да лей ша му раз віц цю 

ўза е ма ад но сін Бе ла ру сі і Кі тая.

У апош нія га ды на бе ла рус ка-эк ва-

дор скія ад но сі ны ўплы ва лі не каль кі 

фак та раў. У Эк ва до ры бы лі знач-

на ска ро ча ны рас ход ныя ар ты ку-

лы дзярж бюд жэ ту, за ма ро жа ны 

на цы я наль ныя пра ек ты, ус ту піў у 

сі лу да га вор аб сва бод ным ганд лі 

з Еў ра са ю зам. Але пры ўсім гэ тым 

уза ем ны та ва ра аба рот вы рас, ня-

хай і за кошт эк ва дор ска га ім пар-

ту. Пра тое, як на да лей раз ві ваць 

двух ба ко вае су пра цоў ніц тва і вы-

раў ноў ваць яго, іш ла гу тар ка па між 

Прэ зі дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам і мі ніст рам за меж ных 

спраў і міг ра цыі Эк ва до ра Ма ры яй 

Фер нан да Эс пі но са Гар сэс.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

па між Бе ла рус сю і Эк ва до рам скла лі ся 

доб рыя па лі тыч ныя ад но сі ны. У нас па-

доб ныя па зі цыі па між на род ным па рад ку 

дня, мы эфек тыў на су пра цоў ні ча ем ва 

ўсіх між на род ных ар га ні за цы ях, асаб лі-

 ва ў Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый. 

«І мы га то вы пад тры маць ва шу кан ды да-

ту ру на па са ду стар шы ні чар го вай се сіі 

Ге не раль най Асамб леі ААН», — за явіў 

бе ла рус кі лі дар.

«У нас з Эк ва до рам та кі пе ры яд, ка лі 

трэ ба бы ло б пад верг нуць рэ ві зіі на шы 

ад но сі ны. Па гля дзець, што атры ма ла ся, 

маг чы ма, ад ча гось ці ад мо віц ца і на ме-

ціць кан крэт ны план дзе ян няў на най блі-

жэй шую перс пек ты ву, тым больш што ў 

Эк ва до ры, бліз кай нам кра і не, апош нім 

ча сам ад бы лі ся пэў ныя па лі тыч ныя рэ-

фор мы, і яны яшчэ не скон ча ныя, на коль-

кі я ін фар ма ва ны, і я вель мі спа дзя ю ся, 

што ў гэ ты вель мі важ ны пе ры яд, фар мі-

ру ю чы гэ ты план, вы з на шым мі ніст рам 

да мо ві це ся ў тым лі ку і аб кан так тах на 

вы шэй шым уз роў ні. Але вы ве дай це, што 

мы заўж ды ра ды ба чыць ва ша га Прэ зі-

дэн та ў Бе ла ру сі. У лю бы зруч ны для яго 

час», — пад крэс ліў кі раў нік бе ла рус кай 

дзяр жа вы.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

ас но вай двух ба ко вых ад но сін, а та му і 

ас но вай «да рож най кар ты» ста сун каў, 

па він на стаць ганд лё ва-эка на міч нае су-

пра цоў ніц тва. «Па га дзі це ся, што нам не 

вар та браць на ся бе аба вяз кі, якія мы не 

змо жам вы ка наць: ні Эк ва дор, ні Бе ла-

русь. Та му і па трэб на рэ ві зія ўся го зроб-

ле на га і ста рых пла наў. Але тым не менш 

на шы пла ны стра тэ гіч ныя, на перс пек ты-

ву, па він ны быць да стат ко ва на пру жа-

ныя. Мы па він ны ўзяць на ся бе аба вяз кі, 

каб і та ва ра аба рот ды вер сі фі ка ваць, і 

па вы сіць яго», — да даў Прэ зі дэнт. Але 

важ на, каб дзве краіны бы лі парт нё ра мі 

не толь кі на сло вах. «Я вель мі раз ліч ваю 

на рэ аль ны план дзе ян няў на перс пек ты-

ву», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Па сло вах кі раў ні ка знеш не па лі тыч на-

га ве дам ства Эк ва до ра, кра і ны знач на пра-

су ну лі ся ў двух ба ко вым су пра цоў ніц тве, 

але не да стат ко ва. «Ёсць яшчэ шмат та го, 

што мы па він ны зра біць ме на ві та су мес-

 ны мі на ма ган ня мі», — ад зна чы ла яна. 

У Эк ва до ра вя лі кі ін та рэс і ў пад пі сан ні ўсё-

 аб дым на га па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве 

з Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам, у якім 

Бе ла русь іг рае знач ную ро лю.

***

Так са ма мі ністр за меж ных спраў Эк-

ва до ра Ма рыя Фер нан да Эс пі но са Гар сэс 

су стрэ ла ся з мі ніст рам за меж ных спраў 

Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Ма ке ем, пе рад ае 

БелТА. На пе ра га во рах яна пад крэс лі-

ла, што Бе ла русь і Эк ва дор за 25 га доў 

дып ла ма тыч ных ад но сін да сяг ну лі мно га-

га, але для раз віц ця трэ ба зра біць яшчэ 

больш.

Пас ля пе ра га во раў мі ніст раў за меж-

ных спраў Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла-

ру сі і Мі ніс тэр ства куль ту ры і спад чы ны 

Эк ва до ра пад пі са лі па гад нен не аб су пра-

цоў ніц тве ў сфе ры куль ту ры. Под пі сы пад 

да ку мен там па ста ві лі мі ністр куль ту ры 

Юрый Бон дар і кі раў нік знеш не па лі тыч-

на га ве дам ства Эк ва до ра. У ім ска за на, 

што ба кі бу дуць імк нуц ца да ўста наў лен-

ня пра мых кан так таў, а так са ма да па ма-

гаць адзін ад на му ў раз віц ці ўза е ма дзе-

ян ня ў куль тур най сфе ры.

Акра мя та го, з кі раў ні ком знеш не-

па лі тыч на га ве дам ства Эк ва до ра су-

стрэў ся і стар шы ня Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.

Ён ад зна чыў, што важ ны ўклад у 

раз віц цё двух ба ко вых ад но сін па він ны 

ўнес ці пар ла мен та рыі абедз вюх кра ін. 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка на га даў, што ў 

2016 го дзе бы ло пад пі са на па гад нен не 

аб су пра цоў ніц тве па між пар ла мен та-

мі. «У нас ужо ство ра на та кая пра ва вая

сіс тэ ма для раз віц ця су пра цоў ніц тва, — 

ска заў стар шы ня Па ла ты прад стаў-

 ні коў. — Важ ным ін стру мен там у гэ тым 

кі рун ку з'яў ля юц ца і гру пы друж бы, якія 

сфар мі ра ва ны пры пар ла мен тах на шых 

дзяр жаў. Каб на рошч ваць у цэ лым на ша 

су пра цоў ніц тва, нам трэ ба знач на ак ты-

ві за ваць ра бо ту гэ тых груп. Маг чы ма, 

трэ ба рас пра ца ваць план дзе ян няў або 

да рож ную кар ту».

На яго дум ку, рэ аль на раз ві ваць су-

пра цоў ніц тва ў га лі не ту рыз му, аду ка цыі, 

су мес ную ра бо ту на між на род най арэ не, 

а так са ма па між рэ гі ё на мі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ,

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

ПРА АНА ЛІ ЗА ВАЦЬ І ЗРА БІЦЬ ВЫ СНО ВЫ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да  

«НА ВУ ЛІ ЦЫ 
ДОЖДЖ — 
У КВА ТЭ РЫ 
ПА ТОП»

Пры ёмы гра ма дзян — маг чы масць 
уба чыць не да пра цоў кі на мес цах
Дзе сяць зва ро таў раз гле дзеў стар шы ня Мі н-

абл вы кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА пад час вы-

яз но га пры ёму гра ма дзян у Ма ла дзеч не. «Та кія 

су стрэ чы эфек тыў ныя, па коль кі да зва ля юць 

уба чыць не да пра цоў кі ўла ды і пры няць ад па-

вед ныя ра шэн ні, — ад зна чыў Ана толь Мі хай ла-

віч. — У роз ных ра ё нах Мін шчы ны пы тан ні, якія 

хва лю юць лю дзей, іс тот на не ад роз ні ва юц ца. 

Гэ та зя мель ныя ад но сі ны, якія шмат га доў не 

вы ра ша юц ца, ка му наль ныя пы тан ні, што да ты-

чац ца ўмоў пра жы ван ня лю дзей, пра ця кан не 

да хаў у жы лых да мах, прось бы ўза ко ніць са-

ма воль нае бу даў ніц тва. Шмат зва ро таў з ра ё-

наў ін ды ві ду аль най і ка а пе ра тыў най за бу до вы 

па ўлад ка ван ні інф ра струк ту ры».

І ў Ма ла дзеч не не абы шло ся без гэ та га. У пры-

ват нас ці, Іра і да Ге на дзеў на з га рад ско га па сёл ка 

Ра даш ко ві чы прый шла на пры ём ад імя жы ха роў 

ву ліц Со неч най, Ка ха ноў ска га і Ко ла са. Ву лі цы па-

ча лі за бу доў вац ца яшчэ ў 1991 го дзе. Але да гэ та га 

ча су тут ад сут ні ча юць не аб ход ныя ка му ні ка цыі. Ра-

ён ін ды ві ду аль най за бу до вы мес ціц ца ў ні зі не, на 

глі ніс тых гле бах. Та му пас ля даж джу або вес на во га 

раз вод дзя тут ні прай сці ні пра ехаць, ва да ця чэ ў 

пад ва лы, на ага ро ды. Не аб ход на ўлад ка ваць сіс тэ мы 

во да ад во ду, а так са ма ка на лі за цыі.

Са праў ды, та кая праб ле ма іс нуе, па цвер дзіў вы-

кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та ра дзяр жаў на га прад-

пры ем ства «Упраў лен не ка пі таль на га бу даў ніц тва 

Ма ла дзе чан ска га ра ё на» Анд рэй Ка зун ка. Ён рас-

тлу ма чыў, што пра ект па доб ра ўпа рад ка ван ні гэ та га 

ра ё на рас пра ца ва ны, але ён са ста рэў і па тра буе 

ка рэк ці роў кі.

Стар шы ня Ра даш ко віц ка га па сял ко ва га вы кан ка-

ма Вік тар Не ка за каў да даў, што вы ру ча ныя за тры 

га ды 156 тыс. руб лёў ад про да жу зя мель ных участ каў 

з аў кцы ё наў пай шлі на ўлад ка ван не ву ліц. Але для та-

го, каб пры вес ці іх у на леж ны стан, не аб ход ны знач на 

боль шыя срод кі.

Вы слу хаў шы мер ка ван ні ўсіх ба коў, Ана толь Іса-

чан ка да ру чыў Вік та ру Не ка за ка ву пра вес ці сход 

жы ха роў і пра па на ваць ім так са ма паў дзель ні чаць 

у агуль най спра ве, па пя рэд не вы зна чыў шы аб' ём і 

кошт ра бот. «Мы да па мо жам з бюд жэ ту. А вы зра бі це 

так, каб лю дзям бы ло кам форт на пра жы ваць».

Та кі ад каз за да во ліў за яў ні цу. Яна вы ка за ла ўпэў-

не насць, што жы ха ры ўня суць па сіль ны ўклад у доб-

ра ўпа рад ка ван не.

Ста ні слаў Час ла ва віч і Та дэ вуш Ста ні сла ва віч 

пра жы ва юць у ад ным з да моў па ву лі цы Ма ла дзёж-

най. Яны звяр ну лі ся да гу бер на та ра, каб па са дзей ні-

чаў у ра мон це да ху. Праб ле ма з «ба ра дой» цяг нец ца 

ўжо шмат га доў. Ку ды толь кі не звяр та лі ся, але сі-

ту а цыя не мя ня ец ца: на ву лі цы дождж — у ква тэ рах 

па топ. У вы ні ку ад па ста ян най віль га ці псу ец ца мэб-

ля, ма ё масць, на сце нах і сто лі з'я ві ла ся цвіль. Та му 

пад ру кой заў сё ды вёд ры, та зы. Жыль цы па ста ян на 

кле яць шпа ле ры, фар бу юць пад ло гу, су шаць рэ чы, 

адзен не. Да на ступ на га ліў ня...

Праў да, ка му наль ні кі спра ба ва лі вы ра шыць праб-

ле му, ды кож ны чар го вы пры езд за кан чваў ся, што 

на зы ва ец ца, ла тан нем дзі рак. На чаль нік ад дзе ла 

жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі рай вы кан ка ма 

Сяр гей Бо хан ад зна чыў, што ка пі таль ны ра монт да ху 

за пла на ва ны на чац вёр ты квар тал гэ та га го да. Але 

лю дзі хва лю юц ца, што пач нуц ца во сень скія даж джы, 

якія пе ра шко дзяць спра ве. Ана толь Іса чан ка да ру чыў 

ЖКГ не за цяг ваць з ра мон там і вы ка наць усе ра бо ты 

да пер ша га ве рас ня.

Але на Тур гун бе каў на і Ва лян ці на Ула дзі мі ра ўна 

рас ка за лі, што не так даў но за цвер джа на но вая ін-

струк цыя апла ты за ка ры стан не ін тэр на там. У вы ні ку 

да во дзіц ца што ме сяц вы клад ваць за пра жы ван не і ка-

му наль ныя па слу гі па 160—180 руб лёў пры зар пла це 

ў 300 руб лёў. На тыя ка пей кі, што за ста юц ца, лю дзі 

лі та раль на вы жы ва юць. Жан чы ны звяр та лі ся ў ад па-

вед ныя служ бы, каб ім зні зі лі су му. Але ў ад каз па чу лі, 

што ўтры ман не ін тэр на та страт нае, што з іх вы ліч ва-

юць і за ка ры стан не агуль ны мі мес ца мі. «Ча му яно 

страт нае? — здзіў ля лі ся ка бе ты. — Лю дзі за аса біс тыя 

срод кі ро бяць ра монт, мя ня юць вок ны, дзве ры». За яў-

ні цы пра сі лі кі раў ні ка цэнт раль на га рэ гі ё на ад мя ніць 

гэ тае ра шэн не. Гу бер на тар ад зна чыў, што не мае та кіх 

паў на моц тваў. Ра зам з тым ён да ру чыў спе цы я ліс там 

дэ та лё ва вы ву чыць праб ле му, пра ана лі за ваць, якія 

фак та ры ўплы ва юць на не пры быт ко васць. А на пра-

ця гу двух тыд няў даць за яў ні цам ад каз.

Шмат якія пы тан ні гра ма дзян вы ра шы лі ся пад час 

пры ёму. Ін шыя гу бер на тар узяў на аса біс ты кант роль.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ




