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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

БЕ ЛЫ ДОМ НА ЗВАЎ КОШТ СЦЯ НЫ 
НА МЯ ЖЫ З МЕК СІ КАЙ

Кі раў нік апа ра ту Бе ла га до ма Джон Ке лі ў ін тэр-
в'ю тэ ле ка на лу Fox News за явіў, што бу даў ніц тва 
сця ны на мя жы з Мек сі кай абы дзец ца пры клад на 
ў $20 млрд. 

Ён ад зна чыў, што прэ зі-
дэнт ЗША До нальд Трамп 
не ад маў ля ец ца ад ідэі па-
бу до вы сця ны і атры ман ня 
на гэ та срод каў ад Мек сі кі. 
Ад нак, па сло вах Ке лі, гро-
шы на сця ну мо гуць быць 
атры ма ны не на ўпрост ад 

мек сі кан ска га ўра да. За раз Трамп раз гля дае ва ры янт атры-
ман ня гро шай праз NAТА (па гад нен не аб сва бод ным ганд лі 
па між ЗША, Ка на дай і Мек сі кай) або апла ту віз.

ТУР ЦЫЯ ПРЫ ВЯ ЛА АР МІЮ Ў СТАН 
ПА ВЫ ША НАЙ БО Е ГА ТОЎ НАС ЦІ

Генш таб Тур цыі рас па ра дзіў ся пры вес ці вой скі на 
мя жы з Сі ры яй у стан па вы ша най ба я вой га тоў нас ці, 
пе рад ае Anadolu. 

Па ве дам ля ец ца, што на мя жу з Сі ры яй пры бы ла бро-
не тэх ні ка. Ра ней прэ зі дэнт Тур цыі Рэ джэп Та іп Эр да ган 
за явіў, што ту рэц кая ар мія мо жа на пра ця гу тыд ня па чаць 
апе ра цыю на тэ ры то рыі сі рый скіх кур даў у рэ гі ё нах Ман-
бідж і Аф рын.

52 ЧА ЛА ВЕ КІ ЗГА РЭ ЛІ Ў АЎ ТО БУ СЕ 
Ў КА ЗАХ СТА НЕ

52 ча ла ве кі за гі ну лі ў вы ні ку ўзга ран ня аў то бу-
са ў Ак цю бін скай воб лас ці на за ха дзе Ка зах ста на, 

паведам ляе Reuters са спа сыл кай на прад стаў ні ка 
Ка мі тэ та па над звы чай ных сі ту а цы ях МУС Рус ла на 

Іман ку ла ва. 

Аў то бус за га рэў ся ў Ір гіз скім ра ё не на тра се Са ма ра — 
Шым кент ка ля вёс кі Ка лы бай. «У са ло не зна хо дзі лі ся 55 па-
са жы раў і 2 ва дзі це лі», — па ве да міў Іман ку лаў. Па вод ле 
яго слоў, пя ця рым, у тым лі ку двум ва дзі це лям, уда ло ся 
вы брац ца з аў то бу са, ім ака за на да па мо га. «Па пя рэд не ўсе, 
хто за гі нуў, — гра ма дзя не Уз бе кі ста на. Ва дзі це лі — гра ма-
дзя не Ка зах ста на», — ска заў Іман ку лаў. Па вод ле ін фар ма-
цыі ка зах скіх вы дан няў, «Іка рус» на кі роў ваў ся з Уз бе кі ста на 
ў Ра сію. Згод на з па пя рэд няй вер сі яй, у аў то бу се за мкну ла 
пра вод ку, пас ля ча го ма шы на за га рэ ла ся.

ПУЧ ДЭ МОН ЗНОЎ УЗ НА ЧА ЛІЦЬ 
УРАД КА ТА ЛО НІІ?

Пры хіль ні кі не за леж-
нас ці Ка та ло ніі атры ма лі 
пер шую пе ра мо гу ў рэ-
гі я наль ным пар ла мен-
це — на па са ду спі ке ра 
абра ны прад стаў нік се-
па ра тыс таў, кан ды дат 
ад пар тыі «Ле выя рэс-
пуб лі кан цы Ка та ло ніі» 
Ра жэ То рэ. 

У най блі жэй шыя дзе сяць ра бо чых дзён дэ пу та ты пра-

вя дуць кан суль та цыі па маг чы май кан ды да ту ры стар шы ні 

Жэ не ра лі та та (мяс цо ва га ўра да). Пер шыя дэ ба ты па гэ тым 

пы тан ні па він ны ад быц ца да кан ца сту дзе ня. «Пуч дэ мон 

(Кар лес Пуч дэ мон — ко ліш ні прэ зі дэнт Жэ не ра лі та та. — 

«Зв.») мо жа быць зноў абра ны на па са ду кі раў ні ка аў та но-

міі, але для гэ та га яму не аб ход на аса біс та пры сут ні чаць у 

пар ла мен це», — за ўва жыў Euronews пра фе сар кан сты ту-
цый на га пра ва (Уні вер сі тэт Бар се ло ны) Эду ард Ройг.

Гра мад скае яд ро кра і ны
Сён ня сваю ра бо ту па чаў ІІІ З'езд рэс пуб лі кан ска га гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь». Яго дэ ле га там і ўдзель ні кам 
пры ві тан не на кі ра ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«З усіх рэ гі ё наў кра і ны ваш прад стаў ні чы фо рум са браў шчы-
рых па тры ё таў, лю дзей ак тыў най жыц цё вай па зі цыі, якіх аб' яд ноў вае 
імк нен не быць ка рыс ны мі гра мад ству і дзяр жа ве, — ад зна чыў Прэ-
зі дэнт. — Ство ра ная па на род най іні цы я ты ве, «Бе лая Русь» ста ла 
па-са праўд на му ма са вым ру хам, ад ным са слу поў гра ма дзян скай 
су поль нас ці, яд ром зда ро вых і кан струк тыў ных сіл на шай кра і ны. Ва-
ша цес нае ўза е ма дзе ян не з ор га на мі ўла ды і ра бо та з роз ны мі сла я мі 
на сель ніц тва да па ма га юць за бяс печ ваць па спя хо вае пра вя дзен не 
са цы яль на-эка на міч най па лі ты кі дзяр жа вы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў пе ра ка на насць, што і на да лей аў-
та ры тэт, ро ля гэ та га аб' яд нан ня ня ўхіль на бу дуць уз рас таць. Кі раў нік 
дзяр жа вы па жа даў дэ ле га там і ўдзель ні кам з'ез да плён най пра цы і 
да лей шых пос пе хаў на ка рысць род най Бе ла ру сі.

Та кая пра фе сія — 
лю дзей ра та ваць

Сён ня бе ла рус кія ра та валь ні кі ад зна ча юць сваё пра фе сій нае 
свя та. Ра бот ні каў і ве тэ ра наў ор га наў і пад раз дзя лен няў па 
над звы чай ных сі ту а цы ях па він ша ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Ва ша служ ба — спра ва моц ных і муж ных лю дзей, ад да ных сва ёй спра-
ве, якія ва ло да юць вы со кай ква лі фі ка цы яй і ба га тым во пы там, — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы ў він ша ван ні. — Кож ны ра та валь нік з го на рам вы кон вае 
свой служ бо вы аба вя зак і ў лю бую хві лі ну га то вы прый сці на да па мо гу 
лю дзям, якія тра пі лі ў бя ду, ча сам ры зы ку ю чы ўлас ным жыц цём».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў асаб лі вую ўдзяч насць усім ве тэ-
ра нам МНС, мно гія з якіх і сён ня пе ра да юць свой бяс цэн ны во пыт 
ма ла дым ра бот ні кам. Прэ зі дэнт упэў не ны, што су пра цоў ні кі ор га наў 
па над звы чай ных сі ту а цы ях і на да лей бу дуць сум лен на слу жыць Ай-
чы не, ума цоў ва ю чы яе бяс пе ку.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

У ГАН КОНГ — БЕЗ ВІЗ

ДЫЯ ЛОГ З УЛА ДАЙ
Як па каз вае во пыт, су бот нія тэ ле фон ныя лі ніі да-
па ма га юць апе ра тыў на вы ра шыць праб лем ныя сі-
ту а цыі, якія ўзні ка юць у лю дзей. Упер шы ню та кі 
дыя лог ад быў ся ка ля двух га доў та му. За гэ ты час 
знач на па вы сі ла ся эфек тыў насць ра бо ты са зва ро-
та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 20 сту-
дзе ня ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах з 9.00 да 12.00, 
у гэ тую су бо ту іх пра вя дуць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Юрый Іо сі-
фа віч НАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8-016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8-021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 
Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8-023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лса ве та дэ пу та таў Ігар 
Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8-015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Анд-
рэй Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8-022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 
Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8-017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Анд рэй Вік та ра віч 
ШО РАЦ. Тэл. 8-017 222 44 44.

Дып ла ма тыч ная 
ап ты мі за цыя
Прэзідэнт пры няў 
кіраўніка МЗС

Цэнт раль ны апа рат Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў ска ра ці лі пры клад на на трэць, за меж-
ныя ўста но вы — на 15 %. Так са ма Бе ла русь 
пла нуе за крыць ген кон суль ствы ў Адэ се, 
Гдань ску і Мі ла не. Пры гэ тым больш ува гі 
ця пер бу дуць на да ваць ра бо це ў тых краі-
нах, якія пры но сяць най боль шую ад да чу. 
Учо ра тэ мы ап ты мі за цыі ў МЗС і раз віц цё 
знеш не эка на міч най дзей нас ці, у тым лі ку 
ад но сі н з Еў ра пей скім са юзам, аб мяр коў ва-
лі ся пад час су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі з кі раў ні ком ве дам-
ства Ула дзі мі рам Ма ке ем.

— Я ду маю, што вы ха це лі аб мер ка ваць са мной 
пы тан ні ап ты мі за цыі МЗС, ка лі там ёсць ней кія не да-
моў ле нас ці, не сты коў кі, ня ўзгод не нас ці. Я га то вы да 
та го, каб мы кан чат ко ва маг лі пры няць ра шэн ні, ка лі 
ёсць пы тан ні, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — Больш 
за ўсё мя не ці ка вяць праб ле мы знеш не эка на міч най 
дзей нас ці. Я зна ё мы з вы ні ка мі, але мяр кую, у вас 
ёсць больш дак лад ная ін фар ма цыя. 

Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў ся перс пек ты ва мі 
ў пла не ды вер сі фі ка цыі знеш ня га ганд лю і дзей-
нас ці на шых па соль стваў.

Ула дзі мір Ма кей, у сваю чар гу, ад зна чыў, што ў 
раз віц ці знеш не эка на міч най дзей нас ці па вы ні ках 
2017 го да на зі ра юц ца ста ноў чыя тэн дэн цыі.

— Ад быў ся рост экс пар ту на 23%. Пры чым на 
дзве трэ ці так скла ла ся за кошт рос ту цэн, але на 
ад ну трэць — за кошт фі зіч на га рос ту экс пар ту. 
Та му ў цэ лым гэ та мож на лі чыць ста ноў чай тэн-
дэн цы яй, — ад зна чыў мі ністр.

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



Уважаемые Владельцы (физические лица) 

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием 

банковской платежной карточки, благотворительных счетов 

(далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 

по которым отсутствуют операции в течение одного года (кроме 

зачисления процентов), не включая срока наложения ареста либо 

приостановления операций по Счету (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 

Республики Беларусь банк вправе прекратить обязательства по договору об 

открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотренных 

указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций в 

течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока нало-

жения ареста либо приостановления операций по Счету, а также предупре-

ждаем о прекращении обязательств Банка по соответствующим договорам 

по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего уведомления. 

Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием 

банковской платежной карточки будут прекращены Банком по истечении 

шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей 

банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, Вы 

не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 

прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 

перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 

счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного за-

конодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 

неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном 

счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-

делении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить 

по телефону:

148 – в стационарной сети;

5-148-148 – в мобильных сетях;

(+375 29/44) 5-148-148 – для международных звонков. 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 

на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 

ОАО «БПС-Сбербанк»

Акра мя гэ та га, прэс-сак ра тар рас-
ка заў пра ін шыя між на род ныя на ві-
ны. Так, на па чат ку на ступ на га тыд ня 
Бе ла русь на ве дае спе цы яль ны прад-
стаў нік Пар ла менц кай асамб леі АБ-
СЕ па Ус ход няй Еў ро пе Кент Харстэд. 
Гэ та яго пер шы ві зіт у на шу кра і ну на 
но вай па са дзе. Пад час су стрэч, што 
ма юць ад быц ца, ак цэнт бу дзе зроб-
ле ны на аб мер ка ван ні рэкамендацыі 
Бю ро па дэ ма кра тыч ных ін сты ту тах і 
пра вах ча ла ве ка АБ СЕ па пы тан нях 
удас ка на лен ня вы бар ча га пра цэ су 

ў Бе ла ру сі. За пла на ва ны шэ раг су-
стрэч, у тым лі ку з мі ніст рам за меж-
ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Ма-
ке ем, са стар шы нёй Цэнт рвы бар ка ма 
Лі дзі яй Яр мо шы най, кі раў ніц твам Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі. Акра мя та го, у пра-
гра ме ві зі ту пра ду гле джа на на ве даць 
БелГПП, Парк вы со кіх тэх на ло гій і Кі-
тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк 
«Вя лі кі ка мень».
На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу



13 лю та га ўсту пае ў сі лу па гад нен не па-
між ура да мі Бе ла ру сі і Ган кон га, спе-
цы яль на га ад мі ніст ра цый на га ра ё на 
Кі тая, аб ад ме не ві за вых па тра ба ван-
няў. Пра гэ та на бры фін гу па ве да міў 
на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі і 
ліч ба вай дып ла ма тыі — прэс-сак ра тар 
МЗС Дзміт рый МІ РОН ЧЫК. У ад па вед-
нас ці з да ку мен там бе ла ру сы і сталыя 
жыхары Ганконга атры ма юць пра ва 
сва бод на ўяз джаць, вы яз джаць і пра-
яз джаць тран зі там на пра ця гу не больш 
за 14 дзён.

АфіцыйнаАфіцыйна  

На ву ка — 
ся род кве так

«Фес ты валь на ву кі — 2018» 
прой дзе ў Мін ску ў ве рас ні

Ма ла дзёж ная іні цы я ты ва бы ла пад тры ма на на Агуль-
ным схо дзе Са ве та ма ла дых ву чо ных НАН Бе ла ру сі. 
Пла ну ец ца, што «Фес ты валь на ву кі», у якім пры муць 
удзел школь ні кі, сту дэн ты, на ву ко выя су пра цоў ні кі, 
мін ча не і гос ці ста лі цы, прой дзе на ба зе Цэнт раль на га 
ба та ніч на га са ду ў рам ках свят ка ван ня Дня го ра да. На 
тэ ры то рыі са ду раз гор нуц ца спе цы яль ныя зо ны, дзе 
мож на бу дзе пра слу хаць па пу ляр ныя лек цыі аб раз віц-
ці бе ла рус кай на ву кі, па зна ё міц ца з апош ні мі рас пра-
цоў ка мі бе ла рус кіх ву чо ных, экс па на та мі му зея на ву кі, 
аку нуц ца ў ат мас фе ру на ву ко вых ла ба ра то рый.

— Мы ўскла да ем на мо ладзь вя лі кія над зеі, та му пад-
трым ка ма ла дых ву чо ных — пры яры тэт у дзей нас ці На цыя-
наль най ака дэ міі на вук, — пад крэс ліў у сва ім вы ступ лен ні 
на па ся джэн ні Агуль на га схо ду Са ве та ма ла дых ву чо ных 
стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік Ула дзі мір 
ГУ СА КОЎ. — Сён ня мы га то выя раз гля даць усе ма ла дзёж-
ныя ідэі, іні цы я ты вы і пра па но вы.

Кі раў ніц тва Ака дэ міі на вук пра па на ва ла мо ла дзі ак тыў на 
ўклю чыц ца ў рэа лі за цыю са мых знач ных пра ек таў НАН Бе ла-
ру сі па пры яры тэт ных кі рун ках раз віц ця на ву кі, ся род якіх ума-
ца ван не асноў бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, фар мі ра ван не ІT-краі-
ны, рас пра цоў ка ай чын на га элект ра ма бі ля і на за па шваль ні ка 
элект ра энер гіі, ства рэн не но вых кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў, 
на на- і бія тэх на ло гіі, іна ва цый ныя тэх на ло гіі ў АПК, бес пі лот ныя 
ля таль ныя апа ра ты, но выя энер га сіс тэ мы ды ін шыя.

Сён ня ў ар га ні за цы ях НАН Бе ла ру сі пра цу юць больш за 
2 ты ся чы 200 ма ла дых на ву коў цаў. Што год шэ ра гі су пра-
цоў ні каў Ака дэ міі на вук па паў ня юць 300—350 ма ла дых да-
след чы каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by


