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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
СNN: ЗША НА РОШЧ ВА ЮЦЬ ВА ЕН НУЮ 
ПРЫ СУТ НАСЦЬ У ЧОР НЫМ МО РЫ З МЭ ТАЙ 
ПРО ЦІ ДЗЕ ЯН НЯ РА СІЙ СКАЙ ФЕ ДЭ РА ЦЫІ

Злу ча ныя Шта ты на-

рошч ва юць сваю ва ен-

ную пры сут насць у Чор-

ным мо ры, лі ча чы гэ та 

не аб ход ным ад ка зам на 

ўзрос лую ак тыў насць Ра-

сіі ў рэ гі ё не. Пра гэ та па-

ве да міў тэ ле ка нал СNN 

са спа сыл кай на ва ен ныя кры ні цы.

У су бо ту эс мі нец ВМС ЗША Саrnеу ўвай шоў у Чор нае 

мо ра, да лу чыў шы ся да яшчэ ад на го аме ры кан ска га ба я-

во га ка раб ля, які зна хо дзіц ца там. Як за явіў ка ман ду ю чы 

6-м фло там ВМС ЗША ві цэ-ад мі рал Крыс та фер Грэ дзі, 

ра шэн не «на кі ра ваць ад ра зу два ка раб лі ў Чор нае мо-

ра бы ло пры ня тае за га дзя, а не ў якас ці рэ ага ван ня на 

што-не будзь».

Ад на з кры ніц тэ ле ка на ла пад крэс лі ла, што з да па-

мо гай та ко га кро ку Ва шынг тон, у пры ват нас ці, спра буе 

да біц ца та го, каб ва ен ная пры сут насць ЗША ў Чор ным 

мо ры ста ла но вай нор май для Ра сіі, жа да ю чы та кім чы-

нам «па мен шыць ад чу валь насць» Маск вы ў ад но сі нах да 

ак тыў нас ці аме ры кан скіх уз бро е ных сіл у рэ гі ё не. СNN 

сцвяр джае, што Ра сія вост ра рэ агуе на пры сут насць уз-

бро е ных сіл ЗША ў гэ тым ра ё не, бо асце ра га ец ца, што 

гэ та мо жа па да рваць яе ўлас ныя ва ен ныя маг чы мас ці. 

«Вы на кі роў ва е це ка раб лі ў Чор нае мо ра, і яны [рус кія] 

ад чу ва юць, што ім па гра жа юць яшчэ больш», — цы туе 

тэ ле ка нал прад стаў ні ка ва ен ных ко лаў ЗША.

Па сло вах кры ніц, гэ та, у пры ват нас ці, тлу ма чыць усё 

больш час тыя вы пад кі «не бяс печ ных пе ра хо паў» ра сій-

скі мі зні шчаль ні ка мі аме ры кан скіх раз вед са ма лё таў над 

нейт раль ны мі во да мі Чор на га мо ра.

СТУ ДЭН ТЫ ЗЛА ДЗІ ЛІ ЛЯ ЖА ЧЫ ПРА ТЭСТ КА ЛЯ 
БЕ ЛА ГА ДО МА

На ву чэн цы па тра бу-

юць зра біць больш жорст-

кім кант роль за аба ро там 

зброі ў кра і не. У Ва шынг-

то не ак цыя прай шла 

прос та ка ля сцен Бе ла га 

до ма: сям нац цаць на ву чэн цаў (ме на ві та столь кі бы ло 

рас стра ля на на мі ну лым тыд ні ў Парк лен дзе) ляг лі на 

ас фальт, а іх та ва ры шы тры ма лі пла ка ты з пы тан нем: 

«Мы — на ступ ныя ах вя ры?».

Рэ ак цыі па куль не па сту пі ла, прэ зі дэн та ЗША ў рэ зі дэн-

 цыі не бы ло. Між тым ста ла вя до ма, што за апош ні год 

Ні ка лас Круз, які аб ві на вач ва ец ца ў за бой стве, на быў дзе-

сяць адзі нак зброі. Ме на ві та та му ма ні фе стан ты ві на ва цяць 

у тра ге дыі ФБР, якое не ад рэ ага ва ла на па доб ныя дзе ян ні.

ЗША ЗА КЛІ КА ЛІ УКРА І НУ 
«ВЫ КА НАЦЬ АБЯ ЦАН НІ МАЙ ДА НА»

Дзярж дэ парт амент ЗША звяр нуў ся да ўлад Укра і ны 

ў га да ві ну Май да на, каб за клі каць да да лей ша га пра вя-

дзен ня рэ фор маў, пе рад ае РІА «На ві ны».

«Укра і на рас па ча ла ў апош нія га ды шмат важ ных 

кро каў, але трэ ба яшчэ пра ра біць ня ма ла пра цы, каб 

вы ка наць абя цан ні Май да на і рэа лі за ваць па тэн цы ял 

Укра і ны. Злу ча ныя Шта ты за клі ка юць лі да раў Укра і ны 

пад во іць на ма ган ні, каб рэа лі за ваць глы бо кія, усе аб дым-

ныя і ак ту аль ныя рэ фор мы, не аб ход ныя для бу даў ніц-

тва ста біль най, дэ ма кра тыч най, квіт не ю чай і сва бод най 

кра і ны», — га во рыц ца ў за яве афі цый на га прад стаў ні ка 

Дзярж дэ парт амен та Хі зэр На ўэрт.

Яна так са ма пад крэс лі ла, што аме ры кан скае кі раў-

ніц тва га на рыц ца пад трым кай «еў ра пей ска га вы ба ру 

Укра і ны».

У са ка ві ку-кра са ві ку гэ та га го да 

Між на род ная фі нан са вая кар па-

ра цыя (МФК), што ўва хо дзіць у 

Гру пу Су свет на га бан ка, пла нуе 

па чаць рэа лі за цыю но вай пра гра-

мы кан суль та цый най да па мо гі на-

шай кра і не. Пра гэ та па ве да мі ла 

кі раў нік прад стаў ніц тва кар па ра-

цыі ў Бе ла ру сі Воль га Шчар бі на.

«Сён ня мы раз гля да ем пад рых тоў ку 

но вай пра гра мы кан суль та цый най да-

па мо гі Бе ла ру сі. Яна бу дзе на цэ ле на на 

ўдас ка на лен не дзе ла во га ася род дзя, 

ін вес ты цый на га клі ма ту, і мы раз гля да-

ем не каль кі кам па не нтаў, якія маг лі б 

увай сці ў та кую пра гра му. Мяр ку ец ца, 

што яна бу дзе раз лі ча на на ча ты ры 

га ды», — ад зна чы ла кі раў нік прад стаў-

ніц тва. Па яе сло вах, больш ак тыў на 

рэа лі зоў ваць пра гра му пач нуць ужо ў 

са ка ві ку-кра са ві ку 2018-га.

Адзін з кам па не нтаў но вай пра-

гра мы — гэ та ўдас ка на лен не ўмоў 

вя дзен ня біз не су на тэ ры то рыі Бе ла-

 ру сі з пунк та гле джан ня зні жэн ня ад-

мі ніст ра цый ных бар' е раў. Дру гі — гэ та 

раз віц цё кан ку рэн цыі і са дзей ні чан не 

ан ты ма на па ліс тыч най дзей нас ці, каб 

у кам па ній бы лі роў ныя маг чы мас ці 

вес ці свой біз нес у Бе ла ру сі не за леж-

на ад фор мы ўлас нас ці.

Воль га Шчар бі на звяр ну ла ўва гу, 

што су стрэ ча з бе ла рус кі мі дэ пу та та мі 

з'яў ля ец ца вель мі важ най. «Мы ба чым, 

на коль кі па вы сі ла ся ак тыў насць дэ-

пу тац ка га кор пу са пры пад рых тоў цы 

но вых за ка на даў чых ак таў, і ха це лі б 

больш цес на з імі су пра цоў ні чаць», —

ад зна чы ла яна.

Па сло вах стар шы ні Па ста ян най ка мі-

сіі Па ла ты прад стаў ні коў па эка на міч най 

па лі ты цы Ула дзі сла ва ШЧЭ ПА ВА, дэ пу-

та ты хо чуць аб мер ка ваць з прад стаў ні ка-

 мі МФК тэ мы, звя за ныя з нар мат вор-

чым пра цэ сам, а так са ма па ляп шэн нем 

ін вес ты цый на га клі ма ту. Тым больш што 

пла ну ец ца пра вя дзен не пар ла менц кіх 
слу хан няў аку рат па дру гім пунк це. «І мы 
з за да валь нен нем за про сім прад стаў ніц-

тва МФК для іх удзе лу», — пад крэс ліў 

пар ла мен та рый.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



З на го дыЗ на го ды  

КНІ ГА 
ЧА КАЕ
Да пра вя дзен ня ХХV Мін скай між на род най кніж най 
вы стаў кі-кір ма шу пад рых тоў ка амаль скон ча на
— Прак тыч на, да яе мы ўжо пад рых та ва ныя на 95 пра цэн-

таў, за ста ло ся да шлі фа ваць не ка то рыя гра ні. Я спа дзя ю ся, 

што сён ня-заўт ра на сай це мі ніс тэр ства бу дзе апуб лі ка ва на 

пра гра ма ме ра пры ем стваў, — рас ка за ла пад час прэс-кан фе-

рэн цыі на чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і па лі гра фіч най 

дзей нас ці Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Але на ПАЎ ЛА ВА.

Вы стаў ка-кір маш бу дзе пра ца ваць з 28 лю та га па 4 са ка-

ві ка ў ад мі ніст ра цый ным комп лек се на пра спек це Пе ра мож-

цаў, 14. На 20 лю та га за яў кі на ўдзел прый шлі ад 32 кра ін, 

сваю пры сут насць па цвер дзі лі 34 пісь мен ні кі з 21 кра і ны.

— Гэ та над звы чай доб ры для нас па каз чык, бо за апош нія 

ча ты ры га ды не ма гу ўспом ніць та кой коль кас ці за ці каў ле ных 

гас цей. З улі кам прад стаў ні коў ад па соль стваў, мож на раз ліч-

ваць, што на між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў «Пісь мен нік і 

час» бу дзе ка ля 50 удзель ні каў, — ад зна чы ла Але на Паў ла ва.

З за меж ных кра ін вель мі ак тыў ны мі па ка за лі ся бе па-

 соль ствы Ра сіі, Іта ліі, Вя лі ка бры та ніі, Поль шчы, Гер ма ніі. 

І хоць пло шча пля цоў кі, дзе бу дзе пра хо дзіць вы стаў ка, не

зме ніц ца, на сы ча насць ці ка вы мі су стрэ ча мі абя цае быць 

на вы шы ні. Што дзень ар га ні за та ры абя ца юць ка ля 60 ме-

ра пры ем стваў, так што знай сці неш та на свой густ змо жа 

кож ны на вед валь нік. Тым больш, што ўва ход на вы стаў ку, 

як і ў мі ну лыя га ды, поў нас цю ад кры ты і бяс плат ны.

Асаб лі вы госць сё лет няй між на род най вы стаў кі — Рэс-

пуб лі ка Сер бія, акра мя прад стаў ні коў ула ды гэ тай кра і ны, 

Бе ла русь на ве да юць чац вё ра пісь мен ні каў-сер баў. З на ша га 

бо ку ад бу дзец ца прэ зен та цыя не каль кіх вы дан няў, пры све-

ча ных лі та ра ту ры гэ тай кра і ны, а бе ла рус кія лі та ра тур ныя 

ча со пі сы вы пус ці лі з та кой на го ды тэ ма тыч ныя ну ма ры.

Што да ты чыц ца ай чын ных кніг, то для на вед валь ні каў 

ужо пад рых та ва лі сваю пра дук цыю та кія зна ка выя вы да-

вец твы, як «Мас тац кая лі та ра ту ра» і «Бе ла рус кая Эн цык-

ла пе дыя», ці ка вую прэ зен та цыю абя цае сё ле та па ка заць 

На цы я наль ная біб лі я тэ ка. Да рэ чы, па бы ваць на вы стаў цы 

— доб рая на го да су стрэц ца з бе ла рус кі мі аў та ра мі, сё ле та 

Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі бу дзе прад стаў ляць не толь кі 

вя до мыя кні гі і за слу жа ных дзея чаў. Чы та чы па зна ё мяц ца з 

твор час цю лі та ра та раў з аб лас ных ад дзя лен няў СПБ.

Ка лі хто не па спеў на ўра чыс тас ці, пры све ча ныя 500-год дзю 

бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, той мае шанц пад ха піць «апош ні 

акорд» на вы стаў цы-кір ма шы. На цэнт раль най вы ста вач най 

пля цоў цы прой дзе прэ зен та цыя ўсіх зна ка вых вы дан няў, пры-

све ча ных гэ тай тэ ме. Бу дзе там і дру кар скі ста нок ХVІ ста год-

дзя, які экс па ну ец ца ці не апош ні раз для шы ро кай пуб лі кі.

Па сло вах Але ны Паў ла вай, га лоў ныя тэ мы ў пра гра мах 

бе ла рус кіх удзель ні каў, акра мя 500-год дзя кні га дру ка ван ня, 

рас кры юць пе рад на вед валь ні ка мі яшчэ і асаб лі вас ці ма лой 

ра дзі мы, як яе ба чаць май стры сло ва. «Бе ла русь — раз гор-

ну тая кні га» і «Мас тац кае сло ва — сяб роў ства без ме жаў» 

ста нуць сло га на мі ме ра пры ем ства.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ



«Той уз ро вень ад но сін, 

які ў нас іс нуе з ва шай кра і -

най, дру жа люб най нам

кра і най, нель га пры знаць 

зда валь ня ю чым. Тым 

больш на фо не зні жэн ня 

ганд лё ва-эка на міч ных су-

вя зяў», — ад зна чыў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Ле тась аб' ём двух ба ко-

ва га та ва ра аба ро ту склаў 

$1,96 млн. Асноў ныя па зі цыі 

бе ла рус ка га экс пар ту — ка-

лій ныя ўгна ен ні і кан цы ляр-

скія вы ра бы, з Ал жы ра ім-

парт уюц ца ле ка выя срод кі і 

са да ві на. У знач най сту пе ні 

та кі ўзро вень двух ба ко вых

эка на міч  ных ад но с ін 

аб умоў ле ны тым, што ў ганд-

лі з Еў ра пей скім са юзам Ал-

жыр мае льгот ныя ўмо вы ў 

вы гля дзе ну ля вой та рыф най 

стаў кі. А аб' ём бе ла рус ка га 

экс пар ту з 2015 го да знач на 

ўпаў: ал жыр скі ўрад пры няў 

ме ры па аб ме жа ван ні ім пар-

ту з-за эка на міч на га спа ду, 

вы клі ка на га зні жэн нем су-

свет ных цэн на наф ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

раз ліч вае, што ві зіт мі ніст-

ра мо жа даць сур' ёз ны ім-

пульс для раз віц ця ад но сін і 

ад наў лен ня та ва ра аба ро ту, 

які ка лісь ці скла даў больш 

за $200 млн.

Бе ла русь мо жа пра па на-

ваць гэ тай паў ноч на аф ры-

кан скай кра і не шэ раг та ва-

раў, у якіх яна за ці каў ле на. 

У тым лі ку ма лоч ныя пра-

дук ты. Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што «з пунк та гле джан ня 

ла гіс ты кі, Ал жыр вы гля дае 

вель мі пры ваб на». Та му кі-

раў нік дзяр жа вы за пэў ніў 

су раз моў ні ка, што, ка лі з 

ал жыр ска га бо ку бу дзе 

са дзей ні чан не, мы га то вы 

пра ца ваць і ў сфе ры пра-

мыс ло вас ці, і ў АПК. «І не 

прос та па стаў ляць вам 

пра дук цыю сель скай гас-

па дар кі, тую ж ма лоч ную 

пра дук цыю, але і ства раць 

ад па вед ныя ма гут нас ці 

ра зам з ва мі на тэ ры то рыі 

Ал жы ра», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, перс пек-

тыў ным мо жа быць ва ен-

на-тэх ніч нае су пра цоў ніц-

тва. Што да ты чыц ца ма-

шы на бу да ван ня, то Ал жыр 

зай мае ся род кра ін Аф ры кі 

пер шае мес ца па пло шчы, 

та му ра бо та для роз най 

тэх ні кі і бу даў ні чых кам па-

ній там зной дзец ца. «Сло-

вам, мы ад кры ты і га то выя 

да лю бо га су пра цоў ніц -

тва», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Аб дэль ка дэр Ме са хель 

па га дзіў ся, што ўзро вень 

эка на міч ных ад но сін па-

між кра і на мі на шмат ні жэй-

шы за тыя, якія мы маг лі б 

мець. І ад зна чыў, што мэ та 

яго ві зі ту — на ла дзіць сён-

ня эка на міч нае ўза е ма дзе-

ян не і зра біць яго больш ін-

тэн сіў ным.

***
Пас ля су стрэ чы з Прэ зі-

дэн там Бе ла ру сі Аб дэль ка-

дэр Ме са хель на кі ра ваў ся 

ў Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў, дзе прай шла су стрэ-

ча з кі раў ні ком бе ла рус ка га 

знеш не па лі тыч на га ве дам-

ства Ула дзі мі рам Ма ке ем. 

Ба кі пад пі са лі пер шыя ў гіс-

то рыі двух ба ко вых ад но сін 

між ура да выя па гад нен ні — 

аб ства рэн ні су мес най ка-

мі сіі па ганд лё ва-эка на міч-

ным і на ву ко ва-тэх ніч ным 

су пра цоў ніц тве і аб ад ме не 

віз для ўла даль ні каў дып ла-

ма тыч ных і служ бо вых (афі-

цый ных) паш пар тоў.

Ула дзі мір Ма кей ад зна-

чыў, што пе ра га во ры бы лі 

вель мі кан крэт ныя і прад-

мет ныя. У вы ні ку ба кі да-

мо ві лі ся, што пер шае па-

ся джэн не ство ра най ка мі сіі 

прой дзе да кан ца гэ та га го-

да ў Ал жы ры, а так са ма за-

пла на ва лі зра біць «да рож-

ную кар ту» ганд лё ва-эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

МЭ ТА — АД НА ВІЦЬ УЗ РО ВЕНЬ ТА ВА РА АБА РО ТУ

ООО «ГИРИЗ»
ГИДРАВЛИКА: гидроцилиндры, насосы, распределители

РВД и комплектующие

Напорные рукава и шланги

Техпластины

Ремонт гидравлических узлов

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ

Самые конкурентные цены

В НАЛИЧИИ МНОГО ТЕХНИКИ ПО ЦЕНАМ ВЕСНЫ 2017 ГОДА

Плуги, бороны, прицепы и полуприцепы. Запчасти к ним.

ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ВСТРЕЧНЫМИ ПОСТАВКАМИ, 
ДОГОВОРАМИ ПЕРЕВОДА ДОЛГА.

+375 44 765 08 65 г. Заславль, ул. Советская, 122, каб 126

girza.by УНП 691586696

На гэ тым тыд ні з ві зі там у на шай кра і не зна хо дзіц ца 

мі ністр за меж ных спраў Ал жы ра Аб дэль ка дэр Ме са-

хель. Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-

ка су стрэў ся са спа да ром Ме са хе лем і аб мер ка ваў, 

якія сфе ры мо гуць да зво ліць вы вес ці эка на міч ныя 

ад но сі ны з гэ тай паў ноч на аф ры кан скай кра і най на 

но вы ўзро вень.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДЭ ПУ ТА ТЫ — З УВА ГАЙ ДА БІЗ НЕ СУ

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего открытому акционерному обществу 

«Черейщина» (УНП 300039150)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Комбайн картофелеуборочный полупри-
цепной ПКК-2-02, 2006 года выпуска начальная цена 
5 849,10 рублей

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Лепельский р-н, аг. Черейщина (территория хозяй-
ства)

Место, дата и время 
проведения торгов

14.03.2018 г. в 12.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1). 
Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимиро-
вич, тел./факс. (80212) 610424, (8033) 6879148. 

www.vitebskjust.gov.by

Условия 
и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 13.03.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов от 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бе-
ларусь «Об исполнительном производстве» возме-
щение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги (по-
купателем)


