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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
БО РЫС ДЖОН САН ПРА ПА НА ВАЎ ПА БУ ДА ВАЦЬ МОСТ 
ПА МІЖ БРЫ ТА НІ ЯЙ І ФРАН ЦЫ ЯЙ

Мі ністр за меж ных спраў Вя лі ка бры та ніі пра па на ваў 
прэ зі дэн ту Фран цыі па бу да ваць но вую транс парт ную 
ма гіст раль над Ла-Ман шам. 

На перагаворах з Эма ну э лем 
Мак ро нам у Берк шы ры Бо рыс 
Джон сан уз няў пы тан не аб бу даў-
ніц тве мос та, за явіў шы, што доб-
рыя транс парт ныя су вя зі жыц цё ва 
важ ныя для бу ду чых ад но сін дзвюх кра ін. Дзе ю чы ту нэль 
мож на лі чыць уся го толь кі пер шым эта пам у на ладж ван ні 
транс парт ных зно сін, ска заў мі ністр. За раз Бры та нія і Фран-

цыя злу ча ныя толь кі чы гу нач ным ту нэ лем, пра ка па ным 

пад Анг лій скім пра лі вам (бры тан ская наз ва Ла-Ман ша). 

Да рэ чы, са міт Мак ро на і бры тан ска га прэм' е ра Тэ рэ зы Мэй 

быў пер шым ві зі там вы бра на га ў мі ну лым го дзе прэ зі дэн та 

Фран цыі ў Вя лі ка бры та нію.

РЫ НАК КРЫП ТА ВА ЛЮТ АД НАЎ ЛЯ ЕЦ ЦА
Ры нак ліч ба вых ва лют пра цяг нуў ад наў лен не пас ля 

рэз ка га па дзен ня, пры гэ тым са мая па пу ляр ная ў 

све це крып та ва лю та біт койн ганд ля ва ла ся ка ля ад-

зна кі ў 11 ты сяч до ла раў, свед чаць да ныя тар гоў. 

Пас ля па дзен ня ні жэй за ад зна ку ў 10 ты сяч до ла раў у 

чац вер ён пе рай шоў да рос ту, пе ра вы ша ю чы паз ней ад-

зна ку ў $12 тыс. На дум ку кі раў ні ка да след ча га ад дзе ла 

Blосkсhаіn Саріtаl Спен се ра Бо га рта, біт койн па ка заў сваю 

здоль насць пе ра жы ваць уз ру шэн ні, та ды як менш буй ныя 

крып та ва лю ты ў гэ тыя дні былі пе ра ацэ не ны. Для мно гіх 

лю дзей сён ня, лі чыць экс перт, та кая ўстой лі васць — вы-
дат ная маг чы масць для па куп кі.

У БЕЛЬ ГІІ МІГ РАН ТЫ НА ПА ЛІ НА ПА ЛІ ЦЭЙ СКІ ПА ТРУЛЬ
Ка ля 40 не ле галь ных міг ран таў з Аф ры кі, якія ру ха лі-
ся тран зі там у Вя лі ка бры та нію, на па ла на па лі цэй скі 
па труль на ад ным з пры да рож ных пар кін гаў у ра ё не 
пры га ра да Бру се ля Гран Бі гар, па ве да міў прад стаў-
нік фе дэ раль най па лі цыі Пі тэр Дэ Ве ле. 

Па вод ле яго слоў, па лі цэй скія 
пры бы лі на аў та ста ян ку пас ля па-
ступ лен ня зван коў аб тым, што 
гру па міг ран таў-не ле га лаў спра-
буе за лез ці ў ку заў даль на бой на га 
транс пар ту, які на кі роў ва ец ца ў Вя-
лі ка бры та нію. Каб уці ха мі рыць міг ран таў, у су тыч цы з які мі 
лёг кія траў мы атры ма лі двое па труль ных, вар та выя па рад ку 
бы лі вы му ша ныя ад крыць агонь у па вет ра. Пас ля пры быц ця 
пад ма ца ван ня па лі цэй скі мі бы лі за тры ма ныя 16 вы хад цаў 
з Эрыт рэі, Эфі о піі і Су да на, па ве да мі лі ў па лі цыі.

ГЛЕ ДА ЧЫ НА ЗВА ЛІ 100 ЛЕП ШЫХ ФІЛЬ МАЎ УСІХ ЧА СОЎ
Па вод ле апы тан ня, якое бы ло пра ве дзе на жур на ліс-
та мі вы дан ня Іndіе Wіrе, пер шае мес ца за ня ла му зыч -
ная кар ці на «Ча раў нік кра і ны Оз» (1939 год) рэ жы-
сё ра Вік та ра Фле мін га. 

На ра хун ку гэ тай ле ген дар най кі на стуж кі — два «Ос-
ка ры». Акра мя та го, у 1998 го дзе яна тра пі ла ў дзя сят ку 
леп шых аме ры кан скіх філь маў. Дру гі ра док за няў «Гра-
ма дзя нін Кейн» (1941 год) рэ жы сё ра Ор са на Уэл са. Гэ тая 
аме ры кан ская дра ма на пра ця гу не каль кіх дзе ся ці год дзяў 
рэ гу ляр на пе ра ма га ла ў маш таб ных апы тан нях кі на пра фе-
сі я на лаў як «леп шы фільм усіх ча соў і на ро даў». На трэ цім 
мес цы раз мяс ціў ся фільм жа хаў «Прэч» (2017) Джор да на 
Пі ла. У кар ці не рас каз ва ец ца пра зна ём ства чар на ску ра га 
фа то гра фа з баць ка мі яго бе лай дзяў чы ны.

Утерянные страховые Полисы ЗАСО «ПРОМТРАНСИНВЕСТ» по ОСГО 
владельцев транспортных средств на территории РБ Серии ВВ №№ 3038497 
и 0551966 – считать недействительными

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ №№ 0198971, 0195210, 2259358, 0199096, 0551004, 
0556755, 0206389, 0562000, 0554843, 2268101;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1200827, 
1286012, 1481610, 1492096, 1492097, 1199109, 1613759-1613761, 1646735, 
1660578, 1674565, 1674577, 1674578, 1109201, 1161897, 1187418, 1187419, 
1623436, 1623439, 1610640, 1650737, 1688379, 1628430, 1628431;

– полис «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 
формы 2РН, 2РП серии БИ № 0005075;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 
2РН, 2РП серии НС №№ 0022191, 0022193, 0034285.

– полис «Добровольное страхование наземных транспортных средств 
(авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0067138;

– полис комбинированный «Добровольное страхование строений и 
домашнего имущества граждан; Добровольное страхование гражданской 
ответственности владельцев квартир» формы 2РН серии БИ № 0002504.

УНП 100782388

В связи с поступившим заявлением об объявлении Домутя Алексея 
Анатольевича, 27.06.1979 года рождения, уроженца города Минска, зареги-
стрированного по адресу: город Минск, улица Кольцова, дом 26, квартира 83 
(последнее известное место пребывания), умершим суд Заводского района 
г. Минска обращается с просьбой ко всем гражданам и юридическим лицам, 
располагающим сведениями о Домуте Алексее Анатольевиче, сообщить  
их в суд Заводского района г. Минска (г. Минск, проспект Партизанский, 
75а-17) в течение двух месяцев с момента публикации.

Коллективы Минского городского территориального фонда государ-
ственного имущества и коммунального унитарного предприятия «Мин-
ский городской центр недвижимости» выражают всем родным и близким 
сотрудников фонда «Гомельоблимущество» Лычевко Любови Петровны 
и Михаленко Александра Викторовича, трагически погибшим в автомобиль-
ной катастрофе, искренние соболезнования.

Это непоправимая утрата не только для родных и близких, но и для 
коллег, работавших вместе с ними в фонде «Гомельоблимущество». 
В эти печальные дни скорбим и разделяем боль их утраты. Светлая память 
нашим коллегам.

Та кое ра шэн не ад на га лос на пры-
няў учо ра Рэс пуб лі кан скі са вет 
«Бе лай Ру сі» на ІІІ з'ез дзе гра-

 мад ска га аб' яд нан ня ў Мін ску. 

Кі раў нік Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 

Ге надзь Да вы дзька ад зна чыў, 

што рас цэнь вае сваё абран не як 

вя лі кі аванс.

Да рэ чы, ця пер ужо экс-стар шы ня 

«Бе лай Ру сі» Аляк сандр РАДЗЬ КОЎ 

за стаў ся ў скла дзе Рэс пуб лі кан ска га 

са ве та ар га ні за цыі. У сва ім вы ступ лен ні 

на з'ез дзе ён ад зна чыў, што па тэн цы ял 

«Бе лай Ру сі» як гра мад ска га аб' яд нан-

ня яшчэ не вы чар па ны.

«За дзесяць га доў свай го іс на ван ня 

аб' яд нан не ста ла аў та ры тэт най гра мад-

ска-па лі тыч най ар га ні за цы яй і маг ло б 

вы сту паць як са ма стой ны суб' ект па лі-

тыч ных ад но сін, на прык лад, пе ра ўтва-

рыц ца ў пар тыю, — ска заў Аляк сандр 

Радзь коў. — Ад нак прад мет на вы ву ча-

ю чы тэн дэн цыі, якія ад бы ва юц ца ў су-

час ным хут ка змен лі вым све це, мож на 

за ўва жыць ві да воч нае ўзмац нен не раз'-

яд на нас ці су свет най су поль нас ці. Гэ та 

кі дае вы клік пры хіль ні кам тра ды цый ных 

па лі тыч ных пар тый, пры хіль ні кам ле-

вых і пра вых ідэа ло гій. Пра ве дзе ны ў 

хо дзе спра ва здач на-вы бар чай кам па ніі 

ана ліз па цвер дзіў, што з улі кам су час-

ных су свет ных тэн дэн цый у іс ну ю чай 

па лі тыч най сіс тэ ме па тэн цы ял «Бе лай 

Ру сі» як гра мад ска га аб' яд нан ня яшчэ 

не вы чар па ны».

На пя рэ дад ні з'ез да Ге надзь Да вы-

дзька так са ма вы ка заў ся пра перс пек-

ты вы зме ны ста ту су аб' яд нан ня. «Мэ та 

лю бой пар тыі — гэ та ба раць ба за ўла-

ду. «Бе лая Русь» за ўла ду не зма га ец-

ца, яна зма га ец ца за роск віт на ша га 

гра мад ства, — ад зна чыў ён. — «Бе лая 

Русь» — гэ та ар мія па тры ё таў, якая 

пра цуе на кан са лі да цыю і раз віц цё гра-

ма дзян скай су поль нас ці».

Ад нак зме ны ў ра бо це гра мад ска-

га аб' яд нан ня ў най блі жэй шы час ад-

бу дуц ца. Па вод ле слоў Аляк санд ра 

Радзь ко ва, «Бе лая Русь» пе ра ня се 

асноў ныя ак цэн ты сва ёй дзей нас ці на 

ідэа ла гіч нае су пра ва джэн не дзяр жаў-

ных ра шэн няў, а так са ма экс перт ную 

і ана лі тыч ную пра цу. Пла ну ец ца, што 
ар га ні за цыя дасць гра ма дзя нам маг-
чы масць удзель ні чаць у экс пер ты зе 
за ко на пра ек таў, аб мяр коў ваць іх на 
эта пе рас пра цоў кі. Та кім чы нам, упэў-
не ны экс-стар шы ня аб' яд нан ня, гэ та 
бу дзе спры яць раз віц цю гра мад скай 

пра ва свя до мас ці, па вы шэн ню да ве ру 
гра ма дзян, да па мо жа па пя рэдж ваць і 
вы ра шаць са цы яль ныя кан флік ты.

Ён так са ма ад зна чыў, што пра фе-
сій ны во пыт аб' яд нан ня мо жа быць на-
кі ра ва ны і на знеш ні кон тур, ка рыс ны 
пры вы зна чэн ні ас пек таў эка на міч на га 
і са цы яль на га па лі тыч на га раз віц ця. 
Акра мя та го, кад ра вы тэх ніч ны і тэх на-
ла гіч ны па тэн цы ял да зва ляе га ва рыць 
пра тое, што «Бе лая Русь» сён ня — ак-
тыў ны ўдзель нік у па лі тыч най, эка на-
міч най, са цы яль на-ду хоў най сфе рах 
жыц ця на ша га гра мад ства.

Аляк сандр Радзь коў так са ма ад зна-
чыў, што «Бе лая Русь» хо ча ўзяць пад 
па тра наж біз нес ма ло га і ся рэд ня га 

ўзроў ню. «Гэ та ра бо та дасць маг чы-
масць ства рыць да дат ко выя ўмо вы для 
раз віц ця на род на га прад пры маль ніц-
тва, за няць прад пры маль ную мо ладзь 
і за ха ваць жы вы ак тыў у кра і не», — 
да даў ён.

На ІІІ з'ез дзе аб' яд нан ня пад вя лі вы-
ні кі ра бо ты за 2012—2017 га ды, аб мер-
ка ва лі пры яры тэт ныя кі рун кі на перс-
пек ты ву, а так са ма за цвер дзі лі но выя 
рэ дак цыі ста ту та і пра гра мы. Акра мя 
гэ та га, абра ны рэс пуб лі кан скі са вет і
цэнт раль ная кант роль на-рэ ві зій ная 
ка мі сія гра мад ска га аб' яд нан ня.

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



Гра ма дзян ская су поль насцьГра ма дзян ская су поль насць  

«БЕ ЛАЯ РУСЬ» ПА КУЛЬ НЕ СТА ЛА ПАР ТЫ ЯЙ
А стар шы нёй ар га ні за цыі аб ра лі Ге на дзя Да вы дзьку

 Ка мен та рый у тэ му
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА:

— Ка лі бу дзе па сыл, не аб ход насць у гэ тым (у пе ра ўтва рэн ні ў пар тыю. — 
Аўт.), і яна на спее, та ды і маг чы ма бу дзе ства рэн не пар тыі. Па куль та ко га мы 
не ўба чы лі і не па чу лі. Зна чыць, па куль не час. У кра і не гра мад скае аб' яд нан не 
ся бе за рэ ка мен да ва ла.

Так са ма На тал ля Ка ча на ва ад зна чы ла, што за мі ну лую пя ці год ку ар га ні за-
цыя пры рас ла коль кас на, па спя хо ва вы ра ша ла па стаў ле ныя пе рад ёй за да чы. 
Што да ты чыц ца перс пек тыў, то На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі ла, што «Бе лая 
Русь» — гэ та доб ры кад ра вы рэ зерв для вер ты ка лі ўла ды.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мар' я на 
ШЧОТ КІ НА:

— Пы тан не пе ра ўтва рэн ня ў пар тыю вель мі скла да нае. Ка лісь ці ў «Бе лай 
Ру сі» бы ло ан ке та ван не — і боль шасць вы сту пі ла за гра мад скае аб' яд нан не. 
Усё ж та кі пар тыя — гэ та па лі ты ка, пар тый ная дыс цып лі на, пар тый ныя мэ ты, 
якія ўсе аба вя за ны вы кон ваць. Та му, на мой по гляд, гра мад скае аб' яд нан не 
«Бе лая Русь», вя до ма, ужо па спе ла для та го, каб стаць пар ты яй, але для гэ та га 
па трэб на во ля знут ры, гэ та зна чыць, са мо гра мад скае аб' яд нан не па він на пра 
гэ та за явіць: мы хо чам і мы га то выя.
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Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

ПЕР ШЫЯ 
ЭЛЕКТ РО БУ СЫ

Гэ тыя дзве кі тай скія ма шы ны ад ра зу атры ма лі 
ім ёны па на звах га ра доў, якія па сяб ра ва лі, — «Чан ша» 
і «Ма гі лёў». Учо ра яны пра вез лі пер шых па са жы раў 
па цэнт раль най ву лі цы Магілёва Пер ша май скай — ад 
пло шчы Сла вы да чы гу нач на га вак за ла.

Эле гант ныя на вы гляд ма шы ны, ство ра ныя ў Кі таі з пры-
мя нен нем вя ду чых тэх на ло гій, бы лі пе ра да дзе ны ў дар Ма гі-
лё ву ў го нар яго 750-год дзя. Ця пер яны бу дуць кур сі ра ваць на 
тра лей бус ным марш ру це № 4 па між чы гу нач ным вак за лам 
і па сёл кам Лю буж. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ра за вай 
за рад кі элект ро бу са ха пае на 200 кі ла мет раў ру ху. Агуль ная 
ўмя шчаль насць аў то бу са — 83 мес цы. Ру ха ец ца ён вель мі 
плаў на і амаль бяс шум на. У са ло не ёсць ві дэа ка ме ры з вы-
ва дам кар цін кі на эк ран у ка бі не кі роў цы.

— Я быў вель мі ра ды на ве даць Ма гі лёў і паў дзель ні чаць у 
за пус ку на шай тэх ні кі, — па ве да міў на ўра чыс тай цы ры мо ніі 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол КНР у Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь Цуй Цы мін. — За раз ад но сі ны па між Кі та ем і Бе ла рус-
сю — у леп шым раз віц ці. Прэ зі дэн ты на шых кра ін на да юць 
гэ та му вя лі кую ўва гу. Вель мі важ на су пра цоў ні чаць рэ гі ё на мі. 
Пра він цыя Ху нань і Ма гі лёў ская воб ласць змаг лі на ла дзіць 
па між са бой цес нае су пра цоў ніц тва.

Мэр Ма гі лё ва Ула дзі мір Цу ма раў ад зна чыў, што заў сё ды 

пры ем на атрым лі ваць та кія па да рун кі.

— Сяб роў ства з кі тай скім го ра дам Чан ша па ча ло ся ле тась, —

ад зна чыў ён. — Ле там у рам ках свят ка ван ня 750-год дзя Ма гі-

лё ва быў пад пі са ны да га вор аб уста наў лен ні парт нёр скіх уза е-

ма вы гад ных ад но сі наў. Мы пры кла дзём мак сі мум на ма ган няў, 

каб усе пра пі са ныя там пунк ты бы лі рэа лі за ва ныя.

Акрамя элект ро бу саў Ма гі лё ў атры маў ад кі тай ска га бо ку яшчэ 

восем ін ды ві ду аль ных до мі каў. Да Дня го ра да пла ну ец ца па бу да-

ваць не аб ход ныя ін жы нер ныя сет кі і са браць гэ тыя да мы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulуа@zvіаzdа.bу



Адо ра ным — пад трым ка
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў рас па ра-
джэн не, якім за цвер джа на ра шэн не са ве та спе цы яль-
на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па са цы яль -
най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў, 
па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Згод на з ра шэн нем, амаль 277 ты сяч руб лёў бу дуць на кі-
ра ва ныя на вы пла ту 179 сты пен дый сту дэн там і кур сан там 
уста ноў вы шэй шай аду ка цыі, 29 гра шо вых прэ мій пе ра мож-
цам між на род ных алім пі яд па ву чэб ных прад ме тах, кон кур саў 
твор чых да сяг нен няў і на ву ко ва-тэх ніч най твор час ці, 185 за ах-
воч валь ных прэ мій пе да га гіч ным і на ву ко вым ра бот ні кам, якія 
ўнес лі ўклад у раз віц цё здоль нас цяў та ле на ві тай мо ла дзі.

Так са ма ка ля 65 ты сяч руб лёў на кі ру юць на ўма ца ван не 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най і ме та дыч най ба зы сту дэнц кай на ву ко-
ва-да след чай ла ба ра то рыі «Струк ту ра і ды на мі ка бія ла гіч най 
раз на стай нас ці» БДУ ў мэ тах па вы шэн ня якас ці прак тыч най 
пад рых тоў кі сту дэн таў бія ла гіч ных спе цы яль нас цяў.


