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У 2020 го дзе ў кра і не пла ну юць 

за пус ціць тры су мес ныя бе ла рус-

ка-кі тай скія прад пры ем ствы па 

вы твор час ці кам плек ту ю чых для 

лег ка вых аў то, па ве да міў на мес-

нік мі ніст ра пра мыс ло вас ці Сяр-

гей ГУНЬ КО. Ён рас тлу ма чыў, што 

но выя за во ды бу дуць вы раб ляць 

ру ха ві кі ўнут ра на га зга ран ня, цеп-

ла аб мен ні кі-ра ды я та ры, эле мен ты 

ін тэр' еру. Раз мес цяць прад пры ем-

ства на тэ ры то ры ях, пры лег лых да 

за во да «Бел Джы». Пра ек ты пла ну-

ец ца вы вес ці на поў ную вы твор-

чую ма гут насць у 2020 го дзе.

«Акра мя та го, мы за ці каў ле ны ў рэа-

лі за цыі пра ек таў з ня мец кай кам па ні яй 

Sіеmеns і кі тай скай СRRС па бу даў ніц-

тве за во да па вы твор час ці элект ра ру-

ха ві коў для Бе лА За, МТЗ, «Бел ка мун-

ма ша». Мы ба чым, што гэ ты кі ру нак 

раз ві ва ец ца вель мі ды на міч на», — ад-

зна чыў Сяр гей Гунь ко.

Па вод ле яго слоў, сён ня іс нуе вы со-

кая па трэ ба ў элект рыч ных ру ха ві ках 

для трам ва яў, тра лей бу саў і элект ро-

бу саў. «Так са ма мы раз гля да ем ідэю 

ства рэн ня элект рыч на га трак та ра для 

МТЗ», — да даў за ммі ніст ра.

Важ ныя па дзеі для вы твор цаў ад бу-

дуц ца пад час Бе ла рус ка га пра мыс ло -

ва га фо ру му — 2018, які прой дзе з 

29 мая да 1 чэр ве ня ў ста лі цы. У рам ках

ме ра пры ем ства пла ну юц ца сек цый-

ныя па ся джэн ні, дзе бе ла рус кія і за-

меж ныя кам па ніі аб мя ня юц ца во пы-

там у сфе ры ап ты мі за цыі вы твор чых 

пра цэ саў. Так са ма прад стаў ні кі за ці-

каў ле ных прад пры ем стваў аб мяр ку-

юць пы тан ні ар га ні за цыі вы твор час цяў 

кам плек ту ю чых для лег ка вой аў та тэх-

ні кі ў Бе ла ру сі.

«Пад на шы тра ды цый ныя прад пры ем-

ствы мы аба зна чым пра ек ты, якія за ці каў-

ле ны ў ла ка лі за цыі пра дук цыі, па чы на ю чы 

ад ру ха ві коў да дэ ка ра тыў ных эле мен таў 

са ло на аў то. Так са ма на па ся джэн нях мы 

за пра ша ем да су пра цоў ніц тва біз нес», — 

ад зна чыў Сяр гей Гунь ко.

На фо ру ме прад ста вяць на прам кі 

ма шы на бу да ван ня, буй ных вы твор цаў 

аў та ма біль най сель гас тэх ні кі. Ды рэк тар 

вы ста вач на га прад пры ем ства «Экс па-

фо рум» Аляк сандр Ста ры каў ад зна чыў, 

што акра мя бе ла рус кіх кам па ній бу дуць 

прад стаў ле ны ка лек тыў ныя ра сій скія 

экс па зі цыі Свярд лоў скай, Кур ган скай, 

Пскоў скай, Бран скай аб лас цей і го ра да 

Но ва сі бір ска. Так са ма свае экс па зі цыі 

прад ста вяць кам па ніі Кі тая, Укра і ны, 

Шве цыі. На фо ру ме прой дзе больш за 

50 пра грам ных ме ра пры ем стваў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

АЙ ЧЫН НЫЯ ЭЛЕКТ РА РУ ХА ВІ КІ 
І КАМ ПЛЕК ТУ Ю ЧЫЯ ДЛЯ АЎ ТО

У Мінп ра ме рас ка за лі аб перс пек тыў ных пра ек тах най блі жэй шай бу ду чы ні

На слы хуНа слы ху  

ТОЙ ЯШЧЭ «КАДР»,
ці Ад ка ме ры — у ка ме ру?
У да чы нен ні да бы ло га ген ды рэк та ра на цы я наль най 

кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва за зло ўжы ван ні служ бо вы мі паў на моц тва мі 

пры вы ка ры стан ні бюд жэт ных срод каў, вы дзе ле ных 

Мі ніс тэр ствам куль ту ры на вы твор часць паў на мет раж-

на га іг ра во га філь ма «З 8 Са ка ві ка, муж чы ны».

Як па ве да мі ла стар шы опер упаў на ва жа ны па асаб лі-

ва важ ных спра вах ГУ БЭЗ кры мі наль най мі лі цыі МУС 

Ве ра ні ка ПА СМЕЦ ЦЕ ВА, уста ноў ле на, што ў 2012 го дзе 

па між Мі ніс тэр ствам куль ту ры і РУП «На цы я наль ная кі на-

сту дыя «Бе ла русь фільм» быў за клю ча ны да га вор на су-

мес ную вы твор часць і вы ка ры стан не філь ма «З 8 Са ка ві ка, 

муж чы ны» агуль ным кош там амаль 3 міль ё ны руб лёў (1,5 

міль ё на до ла раў).

Ула даль ні кам вы ключ на га пра ва на фільм і ін шыя ма ё мас-

ныя пра вы вы сту пі ла Мі ніс тэр ства куль ту ры, якое за тра ці ла 

з бюд жэ ту на вы твор часць філь ма больш за 1 міль ён руб лёў 

(500 ты сяч до ла раў), кі на сту дыя вы дзе лі ла ўлас ных срод каў 

амаль 1 міль ён руб лёў.

У кра са ві ку 2013 го да бы лы ге не раль ны ды рэк тар на цы я -

наль най кі на сту дыі ад асо бы кі на сту дыі за клю чае да га вор 

на вы твор часць філь ма з ра сій скай кам па ні яй ТАА «Мас кіт», 

якой бы ло ін вес та ва на больш за 1 міль ён руб лёў.

Паз ней кі раў нік кі на сту дыі, зло ўжы ва ючы служ бо вы мі паў-

на моц тва мі, на ўмыс на за клю чыў у каст рыч ні ку 2013 го да 

да га вор з трэ цяй асо бай (так са ма ра сій скім суб' ек там гас па-

да ран ня) на кі на тэ ат раль ны па каз на зва на га філь ма на тэ ры-

то рыі ўся го све ту, а ў сту дзе ні 2014 го да пад пі саў да дат ко вае 

па гад нен не аб пе ра да чы ім вы ключ на га пра ва на фільм.

Пры гэ тым па да зра ва ны за га дзя ве даў, што пра ва ўла-

даль ні кам філь ма «З 8 Са ка ві ка, муж чы ны» на той мо мант 

з'яў ля ла ся Мі ніс тэр ства куль ту ры і толь кі з лі пе ня 2014 го да 

пас ля пад пі сан ня ак та пры ём кі філь ма кі на сту дыя атры-

мае бяз вы плат нае вы ключ нае пра ва на яго з аба вяз ко вай 

умо вай аб на кі ра ван ні пры быт ку ад вы ка ры стан ня філь ма 

на раз віц цё філь ма вы твор час ці з да лей шым на кі ра ван нем 

што га до вых спра ва здач у Мі ніс тэр ства куль ту ры.

Та кім чы нам, бы лы ды рэк тар РУП «На цы я наль ная кі на-

сту дыя «Бе ла русь фільм», бу ду чы служ бо вай асо бай, якая 

зай мае ад каз ную па са ду, сва і мі дзе ян ня мі пры чы ніў іс тот ную 

шко ду дзяр жаў ным і гра мад скім ін та рэ сам, якая пра яві ла ся 

ў стра це мі ніс тэр ствам і кі на сту ды яй пра воў на са ма стой-

нае вы ка ры стан не філь ма на тэ ры то рыі ўсіх кра ін све ту, 

пры чы нен ні страт у вы гля дзе не атры ман ня пры быт ку ад ка-

мер цый на га вы ка ры стан ня філь ма, не на кі ра ван ні на зва на га 

пры быт ку на раз віц цё ай чын най кі не ма та гра фіі і за па во лен ні 

яе рэ фар ма ван ня, па гар шэн ні эка на міч на га ста но ві шча кі-

на сту дыі, пад ры ве яе дзе ла вой рэ пу та цыі.

У вы ні ку, згод на з ін фар ма цы яй з ін тэр нэт-кры ніц, ра сій-

скі бок атры маў амаль 3 міль ё ны до ла раў ад вы ка ры стан ня 

філь ма «З 8 Са ка ві ка, муж чы ны», уклаў шы ў яго ства рэн не 

500 ты сяч до ла раў, а Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі і На-

цы я наль ная кі на сту дыя, вы дат ка ваў шы на ства рэн не філь-

ма 1 міль ён до ла раў, пры быт ку ад вы ка ры стан ня фільм не 

атры ма лі, больш за тое, па збаў ле ны та ко га пра ва ця гам 

най блі жэй шай перс пек ты вы.

Да та го ж у ця пе раш ні час прад пры ем ствы-рэ зі дэн ты Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці вы му ша ны 

вы куп ляць пра ва пра ка ту філь ма на тэ ры то рыі кра і ны ў за-

меж ных юры дыч ных асоб, якім ТАА «Мас кіт» за ўзна га ро-

джан не да ве ры ла рэа лі за цыю пра ка ту кі на пра дук ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Ста сун кам 
з Чар ні гаў шчы най — 
чвэрць ста год дзя

У ІІІ Між на род ным фо ру ме ін вес ты цый і экс пар ту 

ў Чар ні гаў скай воб лас ці ўзя ла ўдзел дэ ле га цыя Го-

мель шчы ны на на ча ле са стар шы нёй абл вы кан ка ма 

Ула дзі мі рам Двор ні кам. Удзель ні ка мі гэ та га фо ру му 

ста ла ка ля 170 прад стаў ні коў з Укра і ны, Бе ла ру сі, 

Поль шчы, Літ вы, Лат віі, Япо ніі, Кі тая.

Як па ве да мі ла прэс-сак ра тар Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Воль га Ра бі ко ва, гіс то рыя су пра цоў ніц тва па ча ла ся 

ў 1993 го дзе з пад пі сан ня да мо вы па між абл вы кан ка мам і 

Чар ні гаў скай аб лас ной ад мі ніст ра цы яй.

За апош нія два га ды знеш не ганд лё вы аба рот Го мель скай 

воб лас ці з рэ гі ё на мі су сед няй паўд нё вай кра і ны склаў амаль $1 

млрд. Го мель шчы на ім парт уе шпа ле ры, тка ні ны з по лі эфір ных 

ва лок наў, пра жу, аб ста ля ван не да тру ба пра вод най ар ма ту ры 

і іншае. По пы там так са ма ка рыс та юц ца ўгна ен ні, звад ка ва ны 

газ, жыт няя му ка, шкло, ша ка лад ная пра дук цыя.

У воб лас ці ця пер пра цуе 111 прад пры ем стваў з укра ін скім 

ка пі та лам. Агуль ны аб' ём ін вес ты цый за апош нія сем га доў 

склаў амаль $65 млн. Сё ле та ў СЭЗ «Го мель-Ра тон» за рэ гіст-

ра ва ны но вы рэ зі дэнт па вы твор час ці элект рыч ных пе чаў —

з ін вес ты цый ным пра ек там на 4 млн еў ра.

Ся род перс пек тыў ных кі рун каў — су пра цоў ніц тва ў 

пра мыс ло вас ці, сель скай гас па дар цы, на ву цы і ту рыз ме. 

Ула дзі мір Двор нік вы ка заў упэў не насць, што якас на но вы 

ім пульс ад но сі нам дзвюх дзяр жаў дасць за пла на ва ны на 

каст рыч нік фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны ў Го ме лі. Між 

тым дэ ле га цыя Чар ні гаў скай воб лас ці збі ра ец ца пры няць 

удзел у Го мель скім эка на міч ным фо ру ме 25 мая, дзе бу дзе 

ак ту а лі за ва на між рэ гі я наль ная да мо ва.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ААН ЗА НЕ ПА КО Е НЫЯ РЭЗ КІМ РОС ТАМ 
КОЛЬ КАС ЦІ БЕ ЖАН ЦАЎ З КРА ІН 
ЦЭНТ РАЛЬ НАЙ АМЕ РЫ КІ

Упраў лен не вяр хоў на га ка-

мі са ра ААН па спра вах бе жан-

цаў ад зна чае рэз кі рост коль-

кас ці бе жан цаў з паў ноч ных 

кра ін Цэнт раль най Аме ры кі, 

за яві ла прэс-сак ра тар УВКБ Ка ця ры на Кі ці дзі. «Звыш 

294 ты сяч прось бі таў пры тул ку і бе жан цаў з паў ноч ных 

кра ін Цэнт раль най Аме ры кі за рэ гіст ра ва ныя па ўсім све-

це ў кан цы мі ну ла га го да. Гэ та на 58 пра цэн таў больш, 

чым па за ле тась, і ў 16 ра зоў больш, чым бы ло ў кан цы 

2011 го да», — за яві ла яна. Пры гэ тым толь кі ў мі ну лым 

го дзе бы ло за рэ гіст ра ва на 130,5 ты ся чы за пы таў на атры-

ман не ста ту су бе жан цаў. У ААН ад зна ча юць, што лю дзі 

бя гуць «ад гвал ту і пе ра сле даў», мно гія з іх су ты ка юц ца 

на сва ім шля ху з вя лі кай не бяс пе кай і цяж кас ця мі.

ІТА ЛІЯ ПРАД'ЯВІЛА ЕЎ РА СА Ю ЗУ ЎЛЬТЫ МА ТУМ
Но вы ўрад Іта ліі вы пус ціў эка на міч ную пра гра му, 

у якой Еў ра са ю зу вы стаў ля юц ца пэў ныя па тра ба ван ні, 

а ме на ві та спі саць 250 міль яр даў еў ра на цы я наль на га 

доў гу, а так са ма ад мя ніць аб ме жа ван ні па ўзроў ні дзярж-

доў гу і дэ фі цы ту бюд жэ ту, якія, на дум ку італь ян цаў, 

даў но ўжо іс ну юць толь кі на па пе ры, пе рад ае РІА На ві ны. 

У ад ва рот ным вы пад ку Іта лія га то вая ад мо віц ца ад еў ра 

на ка рысць лі ры. У чар на вым ва ры ян це ка а лі цый на га па-

гад нен ня па між пар ты я мі «Пяць зо рак» і «Лі га Поў на чы», 

якія на бра лі на вы ба рах 4 са ка ві ка най боль шую коль-

касць га ла соў, ужо пра ду гле джа ны кан крэт ныя тэх ніч-

ныя пра цэ ду ры пе ра хо ду да на цы я наль най італь ян скай 

ва лю ты ў вы пад ку ад мо вы ЕС пай сці на су страч.

ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ НЬЮ-ЁРК СКАЙ ФОН ДА ВАЙ 
БІР ЖЫ ЎПЕР ШЫ НЮ СТА НЕ ЖАН ЧЫ НА

Заўт ра прэ зі дэн там 

Нью-Ёрк скай фон да вай 

бір жы (NYSE) упер шы ню 

ста не жан чы на. Гэ тую па-

са ду зой ме га лоў ны апе-

ра цый ны ды рэк тар бір жы 

Стэй сі Ка нін гам, пі ша га-

зе та The Wall Street Journal са спа сыл кай на прад стаў ні ка 

Іntercontіnental Exchange Іnc. (ІCE) — хол дын га вай кам па ніі 

NYSE. Та кім чы нам, на ча ле бір жы ўста не жан чы на ўпер-

шы ню за 226 га доў іс на ван ня NYSE. Дру гую па знач нас-

ці аме ры кан скую бір жу — NASDAQ Іnc. — са сту дзе ня 

2017-га так са ма ўзна чаль вае жан чы на, Адэ на Фрыд ман. 

43-га до вая Стэй сі Ка нін гам — па аду ка цыі спе цы я ліст па 

ар га ні за цыі пра мыс ло вай вы твор час ці. Прак тыч на ўсю 

сваю кар' е ру яна ад пра ца ва ла ў NYSE, па чаў шы ў 1994 го-

дзе з па са ды ста жо ра. «Я па лю бі ла гэ тае мес ца з пер шых 

дзён пра цы і вель мі ра да за раз, што бу ду ім кі ра ваць», — 

ска за ла Ка нін гам жур на ліс там. Як вя до ма, Нью-Ёрк ская 

фон да вая бір жа бы ла ство ра на ў 1792 го дзе. На ёй тар гу-

юц ца ак цыі больш як чатырох тысяч кам па ній.

ВЯР НУ ЛІ СЯ 
З МЕ ДА ЛЯ МІ
У мек сі кан скім го ра дзе Кан кун 

за вяр шыў ся чэм пі я нат све ту па му ай-тай
— У спаборніцтвах пры ня лі ўдзел больш за 500 

спарт сме наў з 82 кра ін, — па ве да міў га лоў ны трэ нер 

на цы я наль най збор най ка ман ды па ўсход ніх адзі-

на бор ствах, за слу жа ны трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мі ха іл СЦЯ ПА НАЎ. — Бе ла русь прад стаў ля лі 11 бай-

цоў. Ва ўзна га род ным за лі ку на ша ка ман да за ня ла 

пя тае мес ца, са сту піў шы Ра сіі, Тай лан ду, Укра і не, Шве-

цыі. Бе ла рус кія спарт сме ны за ва я ва лі восем ме да лёў 

(два за ла тыя, тры ся рэб ра ныя, тры брон за выя).

Чэм пі ён кай све ту ў ва га вой ка тэ го рыі да 45 кілаграмаў 

ста ла ін струк тар па спор це пер шай ка тэ го рыі спар тыў-

най ка ман ды ўнут ра ных вой скаў стар шы сяр жант Алё на 

Ляш ке віч. Ты тул трох ра зо вай чэм пі ён кі све ту Ляш ке віч 

за ва я ва ла, пе ра мог шы ў фі на ле са пер ні цу з Мек сі кі.

Акра мя гэ та га, яна бы ла пры зна на най леп шай спарт-

смен кай ся род жан чын, стаў шы ўла даль ні цай Куб ка.

Брон за выя ме да лі ў скар бон ку збор най па кла лі ін-

струк тар па спор це дру гой ка тэ го рыі спар тыў най ка ман ды 

ўнут ра ных вой скаў стар шы на Ма рыя Ва лент (60 кг), Ма-

рыя Бе луш (75 кг) і Дзі я на Емяль я на ва (звыш 75 кг).

Муж чын ская част ка ка ман ды так са ма за ва я ва ла 

ча ты ры ме да лі. Зо ла та ў ка тэ го рыі да 67 кілаграмаў 

вый граў чэм пі ён све ту 2017 го да Дзміт рый Ва рац. Каб 

аба ра ніць ле таш ні ты тул, яму да вя ло ся пра вес ці ча ты-

ры баі. У апош ні дзень спа бор ніц тваў Дзміт рый біў ся за 

зван не чэм пі ё на све ту з прад стаў ні ком Венг рыі. У вы-

ні ку па ач ках наш спарт смен здо леў абы сці са пер ні ка і 

аба ра ніць свой ты тул.

Стар шы ня гра мад скай ар га ні за цыі «Бе ла рус кая 

фе дэ ра цыя кік бок сін га і тай ланд ска га бок са», на-

мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў — ка ман ду ю чы 

ўнут ра ны мі вой ска мі ге не рал-ма ёр Юрый КА РА ЕЎ 

вы со ка аца ніў вы ступ лен не збор най: «Усе бай цы вы кла-

лі ся па мак сі му ме, ча сам ро бя чы не маг чы мае ва ўмо вах 

ка рот кай клі ма тыч най і ча са вай адап та цыі. Асоб на ха чу 

ад зна чыць пра цу трэ не раў Мі ха і ла Сця па на ва, Яў ге на 

Даб ра твор ска га, Юрыя Бу ла та і Ві та ля Ці шу ра ва, а так са-

ма ўра ча ка ман ды Але га Яра шэ ві ча. За раз раз гля да ец ца 

пы тан не аб пра вя дзен ні што га до вых трэ ні ро вач ных збо-

раў не па срэд на ў Тай лан дзе, як гэ та прак ты ку юць ка ман-

ды тых жа Ра сіі і Укра і ны. А на пе ра дзе ў на шай збор най 

чэм пі я нат Еў ро пы, які прой дзе 29 чэр ве ня ў Пра зе».

Аляк санд ра ГЕ РА СІ МЁ НАК.

Чэмпіёнка Алёна ЛЯШКЕВІЧ 
с трэнерам Міхаілам СЦЯПАНАВЫМ.


