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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
АД ПРАЎ ЛЕ НЫ Ў АД СТАЎ КУ ЎРАД КЫР ГЫЗ СТА НА

Прэ зі дэнт Кыр гыз скай Рэс пуб лі кі Са аран бай Жэ эн бе-

каў ад пра віў у ад стаў ку ка бі нет мі ніст раў кра і ны на ча ле 

з прэм' ер-мі ніст рам Са па рам Іса ка вым. Пра гэ та па ве да-

мі ла ў чац вер прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Прэ зі дэнт адоб рыў пры ня тае ра ней пар ла мен там ра-

шэн не аб вы каз ван ні не да ве ру ўра ду і пад пі саў указ аб 

ад стаў цы ка бі не та мі ніст раў», — за яві лі ў прэс-служ бе.

Дэ пу та ты кыр гыз ска га пар ла мен та на па ся джэн ні 

19 кра са ві ка пра га ла са ва лі за вы каз ван не не да ве ру ўра ду. 

Гэ та ра шэн не пад тры маў 101 дэ пу тат, су праць вы сту пі лі 

ўся го пяць ча ла век, па ве дам ляе ТАСС. У ад па вед нас ці з за-

ка на даў ствам кра і ны, пры ня тае дэ пу та та мі ра шэн не бы ло 

на кі ра ва на прэ зі дэн ту, які меў пра ва аль бо адоб рыць ад-

стаў ку каб мі на, аль бо не па га дзіц ца з пар ла мен та ры я мі.

З іні цы я ты вай вы ра жэн ня не да ве ру ўра ду вы сту пі лі 

ў чац вер прад стаў ні кі апа зі цый ных фрак цый пар ла мен та. 

Па іх сло вах, яны са бра лі не аб ход ныя для гэ та га под пі сы 

тра ці ны дэ пу та таў.

ПРА ВА АБА РОН ЦЫ АБ ВІ НА ВА ЦІ ЛІ ЛОН ДАН 
У СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НІ ЎДА РАМ БЕС ПІ ЛОТ НІ КАЎ ЗША 
ПА МІР НЫМ НА СЕЛЬ НІЦ ТВЕ

Ня ўра да вая ар га ні за цыя Аmnеstу Іntеrnаtіоnаl аб ві-

на ва ці ла Вя лі ка бры та нію ў са дзей ні чан ні аме ры кан-

скай ва ен най пра гра ме па вы ка ры стан ні бес пі лот ных 

ля таль ных апа ра таў (БПЛА), у вы ні ку якой у мно гіх 

кра і нах све ту гі не мір нае на сель ніц тва. Аб гэ тым па-

ве дам ля ец ца ў прэс-рэ лі зе, апуб лі ка ва ным учо ра на 

афі цый ным сай це пра ва аба рон чай ар га ні за цыі.

«Ча ты ры ба зы бры тан скіх ВПС у Ёрк шы ры, Кемб рыдж-

шы ры, Лін каль ншы ры і Норт гемп тан шы ры ў знач най сту-

пе ні да тыч ныя да ўда раў дро наў ЗША, якія па цяг ну лі за 

са бой ча ла ве чыя ах вя ры, — га во рыц ца ў па ве дам лен-

ні. — Вель мі не праз рыс тая ва ен ная пра гра ма па вы ка-

ры стан ні БПЛА ўжо пры вя ла да смер ці сот няў мір ных 

гра ма дзян».

Ар га ні за цыя пры во дзіць да ныя лон дан ска га Бю ро жур-

на лісц кіх рас сле да ван няў, па вод ле пад лі каў яко га з 2004 

го да ў вы ні ку пры мя нен ня ўдар ных БПЛА ЗША ў Аф-

га ні ста не, Па кі ста не, Са ма лі і Еме не за гі ну ла больш за 

1,5 тысячы мір ных жы ха роў.

Аmnеstу Іntеrnаtіоnаl за клі кае Вя лі ка бры та нію і ін шыя 

еў ра пей скія кра і ны кар ды наль на пе ра гле дзець сваю па-

лі ты ку ў сфе ры пра да стаў лен ня ЗША раз вед да ных і апе-

ра тыў най ва ен най да па мо гі.

СУД АБА ВЯ ЗАЎ ДЭ ВІ ДА КО ПЕР ФІЛЬ ДА 
РАС КРЫЦЬ ТА ЯМ НІ ЦУ ФО КУ СА

Аме ры кан скі суд у шта це Не ва да аба вя заў зна ка мі-

та га ілю зі я ніс та Дэ ві да Ко пер філь да рас крыць та ям-

ні цу фо ку са са знік нен нем гру пы лю дзей са сцэ ны. 

Пра гэ та па ве дам ляе ТАСС.

Суд зай маў ся 

раз гля дам спра вы 

су праць Ко пер філь-

да пас ля та го, як на 

ілю зі я ніс та па даў 

іск гра ма дзя нін Вя-

лі ка бры та ніі Гэ він 

Кокс, які сцвяр-

джае, што атры маў 
моц ныя траў мы пад час удзе лу ў ну ма ры са знік нен нем. 
Ад зна ча ец ца, што та ям ні цу фо ку са ў мэ тах вы ка нан ня 
па тра ба ван ня су да рас крыў прад зю сар шоу Ко пер філь да 
і яго бліз кі ся бар Крыс Ке нер. Ён пра дэ ман стра ваў тэх-
ні ку вы ка нан ня зна ка мі та га тру ка ў га тэ лі MGM Grаnd у 
Лас-Ве га се.

Як ака за ла ся, пад час тру ка, ка лі з пад ве ша най клет-
кі на сцэ не ад на ча со ва зні ка юць 12 ча ла век, асіс тэн ты 
ілю зі я ніс та вы вод зяць удзель ні каў па пра хо дах з цём ных 
штор, а за тым вяр та юць іх на зад. Ме на ві та ў хо дзе та ко га 
«па да рож жа» ў цем ры бры та нец Гэ він Кокс упаў і атры маў 

траў мы, на ля чэн не якіх, па яго за яве, ён па тра ціў аж но 

$400 тысяч. Та му Гэ він па даў у суд на Ко пер філь да і га-

тэль, па тра бу ю чы вы пла ты кам пен са цыі.

ЯК І РА НЕЙ ПА СУ БО ТАХ
На су вя зі з на сель ніц твам — Мін скі га рад-

скі і аб лас ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты. Гэ тым 

ра зам, 21 кра са ві ка, зван кі ад юры дыч ных 

асоб і прос тых гра ма дзян бу дуць пры маць 

на мес ні кі стар шы няў і кі раў ні кі спраў. У абл-

вы кан ка мах ад зна ча юць, што коль касць зва-

ро таў апош нім ча сам знач на зні зі ла ся. І ўсё 

час цей гу чаць сло вы па дзя кі за ўжо вы ра ша-

ныя пы тан ні.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 у су бо ту 
пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан-

ка ма Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8-016 

221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Пят ро віч ПЕ НІН. 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;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-

вы кан ка ма Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. 

Тэл. 8-015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Ры гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8-022 

250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лса ве та дэ пу та таў На тал-

ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8-017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Ігар Вік та ра віч ЮР КЕ ВІЧ. Тэл. 8-017 222 44 44.

У склад кі ру ю чай кам па ніі 

Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст-

ры яль на га пар ка ўвой дзе ня-

мец кая кар па ра цыя.

Кам па нія Duіsburger Hafen 

AG мо жа стаць ак цы я не рам 

СЗАТ «Кам па нія па раз віц ці 

ін дуст ры яль на га пар ка» ў ся-

рэ дзі не мая. Пра гэ та ў пра гра-

ме «Ты дзень» на тэ ле ка на ле 

СТБ па ве да міў на мес нік кі раў-

ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Мі ка лай Снап коў.

Га во ра чы аб тэр мі нах ува хо-

джан ня ў склад кі ру ю чай кам-

па ніі пар ка «Вя лі кі ка мень» ня-

мец кай кар па ра цыі, ён за явіў, 

што пад пі сан не да ку мен таў 

і пра вя дзен не тран зак цыі па 

куп лі ак цый ча ка ец ца ў ся рэ-

дзі не мая. «Па ся джэн не Са ве-

та ак цы я  не раў ад бы ло ся. Гэ тая 

здзел ка бы ла ўхва ле на яшчэ 

раз. Лі чу, што для пар ка яна 

з'яў ля ец ца эпа халь най», — пад-

крэс ліў на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та. «Мы па зі-

цы я ну ем ся бе, і так яно ёсць, як 

ска заў Сі Цзінь пін, што парк — 

жам чу жы на «По яса і шля ху». Як 

бы ні бы ло скла да на ва ўмо вах 

кан ку рэн цыі рэа лі за ваць гэ ты 

тэ зіс, ло гі ка прос тая: Урум чы 

(Сінь цзян-Уй гур ская аў та ном-

ная акру га), які па зі цы я ну ец ца 

як ла гіс тыч ны хаб на Шаў ко вым 

шля ху, а кан ца вы пункт — Дуй-

сбург», — ад зна чыў Мі ка лай 

Снап коў. Па вод ле яго слоў, дзве 

тра ці ны кан тэй нер ных цяг ні коў 

з Кі тая спы ня юц ца ў Дуй сбур-

гу, а па між імі — парк «Вя лі кі 

ка мень». Та му ла гіч на, што і кі-

тай скі, і ня мец кі ба кі ўдзель ні-

ча юць у пра ек це. Гэ та свед чыць 

аб тым, што яны бу дуць за ці каў-

ле ны на кі роў ваць гру зы ў парк, 

лі чыць Мі ка лай Снап коў.

Ул. інф



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

У АБА РО НУ 
ГРА МАД СТВА 

І ДЗЯРЖ БЯС ПЕ КІ
Змя нен ні ў За кон аб СМІ пры ня ты ў пер шым чы тан ні

Учо ра дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў на па ся джэн ні 

чац вёр тай се сіі шос та га склі кан ня раз гле дзе лі за ко-

на пра ект «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у не-

ка то рыя за ко ны Бе ла ру сі», які ў вы ні ку быў пры ня ты 

ў пер шым чы тан ні.

Па сло вах мі ніст ра ін фар ма цыі Аляк санд ра КАР ЛЮ-

КЕ ВІ ЧА, які вы сту піў дак лад чы кам па гэ тым пы тан ні, зме ны 

не аб ход ны для гар ма ні за цыі бе ла рус ка га за ка на даў ства ў 

га лі не ма са вай ін фар ма цыі з за ка на даў ствам дзяр жаў — 

удзель ніц Да мо вы аб ства рэн ні ЕА ЭС, а сам за ко на пра ект 

на кі ра ва ны на аба ро ну дзяр жаў ных і гра мад скіх ін та рэ саў, 

на цы я наль най бяс пе кі на шай кра і ны.

Што ўклю чае ў ся бе гэ ты да ку мент? Акра мя па шы рэн ня 

па ня цій на га апа ра ту і рас паў сюдж ван ня дзе ян ня За ко на 

аб СМІ на ін тэр нэт-рэ сур сы, сет ка выя вы дан ні атры ма юць 

маг чы масць ажыц цяў ляць дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю на доб-

ра ах вот най асно ве. Ка лі ж сро дак ма са вай ін фар ма цыі не 

за рэ гіст ра ва ны, то дзяр жаў ныя ор га ны ма юць пра ва ад мо-

віць у акрэ ды та цыі яго жур на ліс там.

Яшчэ ў За ко не аб СМІ ўста наў лі ва юц ца пра вы і аба вяз кі 

ўла даль ні ка ін тэр нэт-рэ сур саў, ся род якіх і ідэн ты фі ка цыя 

ка рыс таль ні каў. Да ку мен там так са ма аб мя жоў ва ец ца ўдзел 

за меж ных СМІ ў фар мі ра ван ні бе ла рус кай ме дыя-пра сто ры 

без на яў нас ці да зво лу. Ся род ці ка вых но ва ўвя дзен няў — 

тэ ле пе ра дач ай чын най вы твор час ці ў што тыд нё вым аб' ёме 

вя шчан ня па він на быць не менш за 30 %.

Ці ка васць у дэ пу та таў вы клі ка ла ідэн ты фі ка цыя ка рыс-

таль ні каў, у су вя зі з чым у мі ніст ра ін фар ма цыі спы та лі, ці 

не пя рой дуць ай чын ныя ка мен та та ры на ін шыя пля цоў кі пры 

ўс туп лен ні но ва ўвя дзен няў у сі лу. Аляк сандр Кар лю ке віч 

спра вяд лі ва ад зна чыў, што пра цэс ідэн ты фі ка цыі — гэ та не 

на ві на, яна іс нуе ў шмат лі кіх ін тэр нэт-пра ек тах і сён ня. «Ка лі 

спа жы вец і тыя ўдзель ні кі са цы яль ных се так, элект рон най 

пра сто ры апры ёры не бу дуць вы кон ваць за ка на даў чую ба зу 

і бу дуць сы хо дзіць у ней кую ін шую пра сто ру, я не ба чу ні чо га 

страш на га», — да даў ён.

Спы ніць ха бар ніц тва!
У ку лу а рах Па ла ты прад стаў ні коў мі ністр унут ра ных 

спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ рас ка заў пра сі ту а цыю з бы лым стар-

шы нёй Го мель ска га рай вы кан ка ма Аляк санд рам Сіт ні цай, 

які, па вод ле афі цый най ін фар ма цыі, на мі ну лым тыд ні быў 

зволь не ны за пра гу лы.

Па сло вах Шу не ві ча, бы ло га чы ноў ні ка за тры ма лі за ха-

бар. Ця пер ён пры цяг ва ец ца да кры мі наль най ад каз нас ці і 

зна хо дзіц ца ў след чым іза ля та ры на тэ ры то рыі на шай кра і ны. 

Кі раў нік МУС так са ма пра ін фар ма ваў, што Сіт ні ца ха ваў ся 

ў Ра сіі, ад нак там быў за тры ма ны пра ва ахоў ны мі ор га на мі, 

пас ля ча го доб ра ах вот на па кі нуў су сед нюю дзяр жа ву.

Так са ма мі ністр рас ка заў пра тое, як пра хо дзіць ра бо та 

над бе ла рус ка-ра сій скім па гад нен нем аб уза ем ным пры-

знан ні віз. Ён ад зна чыў, што ўнут ры дзяр жаў нае ўзгад нен не 

прой дзе на, ад нак кан крэт ныя тэр мі ны ра шэн ня не на зваў. 

На га да ем, па гад нен не аб уза ем ным пры знан ні віз рас пра-

цоў ва ец ца для бес пе ра шкод на га на вед ван ня фут боль ны мі 

ама та ра мі чэм пі я на ту све ту ў Ра сіі.

Акра мя гэ та га, Ігар Шу не віч па ве да міў, што кож ны су пра-

цоў нік вон ка вай служ бы бу дзе мець ві дэа рэ гіст ра тар, МУС 

у тым за ці каў ле ны. Гэ ты пра цэс ад бы ва ец ца ўжо ця пер — 

на прык лад, у 98 % су пра цоў ні каў ДАІ яны ёсць у служ бо вых 

аў та ма бі лях. Не па срэд ны пра цэс за куп кі ідзе па ста ян на, 

мі ніс тэр ства імк нец ца мі ні мі за ваць вы дат кі і шу кае тэн да-

ры, да даў ён.

Па доб ная ме ра не толь кі да па мо жа ўста на віць кант роль 

за дзе ян ня мі су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў, але і дыс-

цып лі нуе гра ма дзян, якія ўсту па юць у дыя лог са служ бо вай 

асо бай. Та кія за пі сы рэ аль на мо гуць да па маг чы ў вы ра шэн ні 

кан флік таў і спрэч ных сі ту а цый.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Дзве ты ся чы ліф таў, па вод ле да-

ных ва ша га ўра да, трэ ба мя няць (у 

Малдове — «Зв.»). Ліф ты ро бяць у 

нас, пры чым вый шлі з імі на кас міч ны 

ўзро вень. Ча му мы не мо жам тут іх 

збі раць? Мо жам. Трэ ба аў то бу сы — 

да вай це бу дзем ра зам вы раб ляць», — 

пра па на ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У той жа дзень Прэ зі дэнт Бе ла ру-

сі Аляк сандр Лу ка шэн ка і Прэ зі дэнт 

Мал до вы Ігар Да дон на ве да лі ін сты-

тут рас лі на вод ства «Па рум бень», 

дзе агле дзе лі вы стаў ку су час най бе-

ла рус кай сель гас тэх ні кі, аб мер ка ва лі 

з кі раў ніц твам ін сты ту та раз віц цё су-

пра цоў ніц тва ў гэ тай га лі не, а за тым 

на трак та рах за се я лі по ле ку ку ру зай. 

Прэ зі дэнт Мал до вы вы ка заў упэў-

не насць, што ўра джай бу дзе доб ры. 

Так са ма ён вы ка заў удзяч насць за 

бяз вы плат на па стаў ле ныя ў Мал до ву 

бе ла рус кія трак та ры.

У сваю чар гу, Аляк сандр Лу ка шэнка 

пад крэс ліў, што Бе ла русь і Мал до ва 

бу дуць раз ві ваць уза е ма дзе ян не ў се-

лек цыі на сен ня ку ку ру зы і ін шых сель-

гас куль тур. «Мы ба чым но выя кі рун кі 

для су пра цоў ніц тва, у пры ват нас ці гэ-

та га цэнт ра ву чо ных Мал до вы і бе ла-

рус кіх ву чо ных, і гэ та мя не ра дуе», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ігар Да дон ад зна чыў, што боль шая 

част ка ві на роб най пра дук цыі з Мал-

до вы па стаў ля ец ца ў Бе ла русь. Уліч-

ва ю чы вы со кую па пу ляр насць мал-

даў ска га ві на, ён па абя цаў на ву чыць 

Аляк санд ра Лу ка шэн ку вы рошч ваць 

ві на град. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пры няў 

за пра шэн не і па абя цаў на ве даць род-

ныя мяс ці ны мал даў ска га лі да ра, ка лі 

гэ та бу дзе атрым лі вац ца па гра фі ку.

На пры кан цы ві зі ту Бе ла русь і Мал-

до ва пад пі са лі да ку мен ты аб раз віц-

ці су пра цоў ніц тва ў та кіх сфе рах, як 

энер ге тыч ная, бан каў ская, су до вая, 

ахо ва зда роўя. Так, урад Бе ла ру сі і ка-

мер цый ны банк Mоldоvа Аgrоіndbаnk 

за клю чы лі да га вор аб умо вах вы да-

чы крэ ды таў для на быц ця ў Мал до ве 

бе ла рус кіх та ва раў. Да га вор аб на ву-

ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве заклю-

чаны па між ака дэ мі я мі на вук дзвюх 

кра ін. Шэ раг да ку мен таў пад пі са лі і 

кі раў ні кі бе ла рус кіх і мал даў скіх рэ-

гі ё наў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

БЕ ЛА РУС КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ — БЕ ЛА РУС КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ — 
ДЛЯ СЯБ РОЎДЛЯ СЯБ РОЎ

Пры яры тэ тыПры яры тэ ты  

ЭПА ХАЛЬ НАЯ ПА ДЗЕЯ 
ДЛЯ «ВЯ ЛІ КА ГА КА МЕ НЯ»

Ве дай на шыВе дай на шы   х!х!

Ма тэ ма ты ка ска ры ла ся 
бе ла рус кім дзяў ча там

На 7-й Еў ра пей скай ма тэ ма тыч най алім пі я дзе для 

дзяў чат у Іта ліі прад стаў ні цы бе ла рус кай шко лы за-

ва я ва лі ся рэб ра ныя ме да лі.

Між на род ныя ма тэ ма тыч ныя алім пі я ды (ІMО) пра во дзяц-

ца ў све це з 1959 го да. Па чы на ю чы з 2013 го да, удзел у Еў-

ра пей скай ма тэ ма тыч най алім пі я дзе для дзяў чат пры мае і 

бе ла рус кая ка ман да. Сё ле та па вы ні ках алім пі я ды бе ла рус кія 

ўдзель ні цы ста лі ўла даль ні ца мі трох ся рэб ра ных ме да лёў. 

У вы ні ко вай таб лі цы ка ман да Рэс пуб лі кі Бе ла русь за ня ла 

10-е мес ца, а ся род 36 еў ра пей скіх кра ін-удзель ніц — 8-е.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА




