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Тра ды цый ныя пра мыя тэ-

ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

26 каст рыч ні ка ў абл вы кан ка-

мах і Мін гар вы кан ка ме. З 9.00 
да 12.00 у су бо ту іх пра вя дуць:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА 
абл вы кан ка ма Ге ор гій Мі ка ла е віч 
ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА-
ГА абл вы кан ка ма Ба рыс Сяр ге е віч 
ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА-

ГА абл вы кан ка ма Анд рэй Ва сі ле віч 

КА НЮШ КА. 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;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ-

СКА ГА абл вы кан ка ма Рус лан Вік-

та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 

250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА 

абл вы кан ка ма Іван Ста ні сла ва віч 

МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА 

гар вы кан ка ма Ар цём Мі ка ла е віч 

ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.

У Іс па ніі экс гу ма ва лі астан кі Фран сіс ка Фран ка
Спе цы я ліс ты экс гу ма ва лі ў чац вер 

астан кі іс пан ска га дык та та ра Фран сіс ка 

Фран ка (1892—1975), якія бы лі па ха ва-

ны ў ма ну мен таль ным комп лек се «Да-

лі на па лег лых» ка ля Мад ры да. Пра гэ та 

па ве да мі лі ва ўра дзе кра і ны.

Каб да стаць тру ну, у якой 44 га ды 

та му быў па ха ва ны Фран ка, пад ня лі 

гра ніт ную плі ту ва гой у 1,5 то ны, што 

па кры ва ла ма гі лу.

Ула ды Іс па ніі за ба ра ні лі вы ка ры стан-

не ма біль ных тэ ле фо наў у хо дзе пра цэ ду ры. Акра мя та го, 

усе пры сут ныя па він ны бы лі прай сці праз ме та ла шу каль нік. 

Прад стаў ні коў СМІ на экс гу ма цыю не пус ці лі. Як ча ка ец ца, у 

хут кім ча се рэшт кі дык та та ра на вер та лё це бу дуць да стаў ле-

ны на мо гіл кі ў Эль-Па рда-Мін га ру бія. Там ад бу дзец ца пе ра-

па ха ван не каў дыльё, пе рад па ха ван нем прой дзе служ ба. На 

цы ры мо ніі да зво лі лі пры сут ні чаць 22 сва я кам Фран ка. Но вае 

мес ца па ха ван ня дык та та ра бу дзе зна хо дзіц ца ў скле пе, дзе 

ў 1988 го дзе бы ла па ха ва на яго жон ка Кар мэн По ла.

Экс гу ма цыя Фран ка ста ла ад ной з пер шых іні цы я тыў, 

агу ча ных са цы я ліс тыч ным ура дам прак тыч на ад ра зу пас ля 

пры хо ду да ўла ды ле там 2018 го да. Для гэ та га каб мін адоб-

рыў дэ крэт, які меў на ўва зе ўня сен не пэў ных змя нен няў у 

за кон аб гіс та рыч най па мя ці.

Зной дзе ныя ў пры чэ пе гру за ві ка ў Анг ліі 
39 за гі ну лых бы лі гра ма дзя на мі Кі тая

Усе 39 ча ла век, це лы якіх бы лі ў се ра ду зной дзе ны ў 

пры чэ пе гру за ві ка ў Эсэк се, па вод ле мер ка ван няў бры тан-

скай па лі цыі, бы лі гра ма дзя на мі Кі тая. Пра гэ та га во рыц ца ў 

па ве дам лен ні, рас паў сю джа ным прэс-служ бай па лі цэй ска га 

ўпраў лен ня граф ства Эсэкс. «Бы ло ўста ноў ле на, што ся род 

за гі ну лых во сем жан чын. Ёсць пад ста вы мер ка ваць, што ўсе 

яны з'яў ля юц ца гра ма дзя на мі Кі тая. Па па да зрэн ні ў за бой-

стве за тры ма ны адзін ча ла век, які пра цяг вае за ста вац ца 

пад вар тай», — ска за на ў па ве дам лен ні. У па лі цыі так са ма 

ўдак лад ні лі, што ўсе, хто за гі нуў, — да рос лыя, та ды як ра ней 

па ве дам ля ла ся, што ся род іх быў адзін пад ле так.

За апош нія су ткі па лі цыя пра вя ла во быс кі па трох ад-

ра сах у паў ноч на ір ланд скім граф стве Ар ма, на тэ ры то рыі 

яко га, па звест ках вя шчаль най кар па ра цыі «Бі-бі-сі», пра-

жы вае адзі ны па да зра ва ны, 25-га до вы жы хар Паў ноч най 

Ір лан дыі. Па лі цыя вы ву чае маг чы мую да тыч насць ма ла до-

га ча ла ве ка да дзей нас ці гру по вак, якія спе цы я лі зу юц ца 

на пе ра воз цы не ле галь ных міг ран таў у Еў ро пу.

За раз асо бы за гі ну лых і аб ста ві ны іх смер ці вы свят ля юц-

ца. У якас ці па пя рэд няй пры чы ны бры тан скія СМІ на зы ва-

юць пе ра аха ла джэн не. Тэм пе ра ту ра ўнут ры фу ры-рэ фры-

жэ ра та ра, у якой бы лі зной дзе ны це лы, зна хо дзі ла ся на 

ад зна цы мі нус 25 гра ду саў па Цэль сію.

Пяс коў: Пу цін кі ру ец ца Кан сты ту цы яй 
У пы тан ні тэр мі ну зна хо джан ня на вы шэй шай дзяр жаў най 

па са дзе прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін кі ру ец ца Кан сты ту цы-

яй Ра сіі, а не ўзрос там. Пра гэ та за явіў жур на ліс там прэс-

сак ра тар ра сій ска га лі да ра Дзміт рый Пяс коў, ад каз ва ю чы 

на пы тан не, які ўзрост Пу цін лі чыць для ся бе гра ніч ным для 

ра бо ты на па са дзе кі раў ні ка дзяр жа вы. «Ра бо та прэ зі дэн та 

рэг ла мен ту ец ца Кан сты ту цы яй РФ, — на га даў афі цый ны 

прад стаў нік Крам ля. — Ба чан не ў яго (Пу ці на. — «Зв.») за-

клю ча ец ца ў пры трым лі ван ні Кан сты ту цыі».

Кан сты ту цыя РФ не ўста наў лі вае гра ніч на га ўзрос ту зна-

хо джан ня прэ зі дэн та на па са дзе. Асноў ны за кон за ба ра-

няе толь кі зай маць гэ тую па са ду асо бам, ма ла дзей шым за 

35 га доў. Так са ма ён аб мя жоў вае зна хо джан не на па са дзе 

прэ зі дэн та Ра сіі больш чым дву ма тэр мі на мі за пар.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ВЫ КЛЮЧ НА 
РА ЗУМ НЫЯ СТАЎ КІ
Але пад за клад па тры ма на га смар тфо на 

гро шай ужо не да дуць
У на шай кра і не ўвод зяц ца зме ны ў рын ку мік-

ра па зык. Доў га ча ка ны да ку мент, які па вы сіць 

да ступ насць фі нан са ван ня для на сель ніц тва, на-

кі ра ва ны на аба ро ну пра воў спа жыў цоў па слуг 

мік ра фі нан са вых ар га ні за цый. Пра гэ та рас ка за-

лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

На цы я наль на га бан ка, ка мен ту ю чы пад пі са ны 

кі раў ні ком дзяр жа вы Указ № 394 «Аб пра да стаў-

лен ні і пры цяг нен ні па зык».

На га да ем, што ця пер мік ра фі нан са выя ар га ні за цыі 

не аб ме жа ва ныя ў па ме ры пра цэн таў, а так са ма штра-

фаў і пе няў, якія яны вы стаў ля юць сва ім клі ен там, якія 

да пус ка юць пра тэр мі ноў ку ў па га шэн ні па зы кі.

Прэ зі дэнц кі ўказ па ві нен урэ гу ля ваць гэ тае пы тан не. 

У прэс-служ бе Нац бан ка ад зна чы лі, што но ва ўвя дзен ні 

мяр ку юць да лей шае зні жэн не па зы ко вай на груз кі на 

клі ен таў праз аб ме жа ван ні су мы пра цэн таў і ня ўстой кі, 

якія на ліч ва юц ца па да га во рах мік ра па зы кі. Мак сі маль-

ны па мер пра цэн таў за ўвесь пе ры яд ка ры стан ня гра-

шо вы мі срод ка мі не мо жа пе ра вы шаць двух ра зо вы 

па мер асноў на га доў гу, а ня ўстой ка (штраф, пе ня) за 

па ру шэн не ўмоў — па ло ву па ме ру асноў на га доў гу. 

«Аб ме жа ван не за кра не ўсе да га во ры мік ра па зы кі, у тым 

лі ку за клю ча ныя да мо ман ту ўступ лен ня ў сі лу Ука за 

№ 394», — рас тлу ма чы лі ў Нац бан ку.

Пры гэ тым фі нан са выя ўла ды кра і ны за ба ра ні лі вы-

да чу мік ра па зык не ка мер цый ны мі ар га ні за цы я мі, якія 

ство ра ныя ў фор ме фон даў.

Каб вы клю чыць асоб ныя ня доб ра сум лен ныя 

прак ты кі, аб мя жоў ва ец ца спектр рэ чаў, якія вы сту-

па юць прад ме там лі зін гу па да га во рах. Імі змо гуць 

стаць толь кі транс парт ныя срод кі і жы лыя па мяш-

кан ні. Ана ліз па ка заў, што пад вы гля дам да га во раў 

зва рот на га лі зін гу тэ ле фо наў, смарт фо наў і ін шай бы-

та вой тэх ні кі фак тыч на да ва лі ся гро шы ў па зы ку пад 

за вы ша ныя пра цэнт ныя стаў кі без на леж на га ін фар-

ма ван ня спа жыў цоў.

Акра мя та го за ма ца ва ныя пра вы спа жыў цоў па слуг, 

у тым лі ку ў част цы атры ман ня поў най і дак лад най ін-

фар ма цыі аб умо вах да га во ра мік ра па зы кі, пра віль на га 

раз лі ку пра цэн таў. Ва ўка зе пра пі са ныя паў на моц твы 

Нац бан ка па кі рун ку прад пі сан няў мік ра фі нан са вым 

ар га ні за цы ям у вы пад ках па ру шэн ня імі за ка на даў ства. 

Уста ноў ле ны па тра ба ван ні да рэ кла мнай дзей нас ці па 

вы да чы па зык, а так са ма да ін фар ма цыі, якая раз мя-

шча ец ца на сай тах мік ра фі нан са вых ар га ні за цый.

Асноў ныя па ла жэн ні зга да на га ўка за ўсту па юць у 

сі лу праз шэсць ме ся цаў пас ля афі цый на га апуб лі ка-

ван ня. Гэ ты час да ец ца На цы я наль на му бан ку і Са ве ту 

Мі ніст раў, каб пры вес ці нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты 

ў ад па вед насць.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вы ба ры-2019Вы ба ры-2019

ПА ЛА ТА 
ПРАД СТАЎ НІ КОЎ: 

ЖАН ЧЫ НЫ І МО ЛАДЗЬ?
Ся род га лоў ных пры чын ад мо вы ў 

рэ гіст ра цыі кан ды да та ў дэ пу та ты — 

не дак лад насць дэк ла ра цый і не са-

праўд ныя под пі сы.

Акру го выя вы бар чыя ка мі сіі за рэ гіст ра-

ва лі 560 кан ды да таў у дэ пу та ты з 703 прэ-

тэн дэн таў. Аб гэ тым па ве да мі ла стар шы ня 

Цэнт раль най ка мі сіі Бе ла ру сі па вы ба рах 

і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду-

маў Лі дзія ЯР МО ШЫ НА ў ві дэа ін тэр в'ю на 

сай це На цы я наль на га прэс-цэнт ра.

Кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма ад зна чы ла, што 

част цы па тэн цый ных кан ды да таў — 22 ах-

вот ным — бяс спрэч на ад моў ле на ў рэ гіст-

ра цыі. У гэ тых прэ тэн дэн таў не бы ло пра ва 

звяр нуц ца з за ява мі, па коль кі іх вы лу чы лі 

гра мад скія аб' яд нан ні, якім за кон не на дае 

пра воў вы лу чэн ня кан ды да таў у дэ пу та ты.

«У су хім ас тат ку больш за ўсё за ста ло ся 

кан ды да таў ад па лі тыч ных пар тый — больш 

за ча ты рыс та. Ас тат нія — кан ды да ты, вы лу-

ча ныя шля хам збо ру под пі саў, і ад пра цоў-

ных ка лек ты ваў», — звяр ну ла ўва гу Лі дзія 

Яр мо шы на. Па яе сло вах прэ тэн дэн ты ад 

па лі тыч ных пар тый ад моў атры ма лі ня шмат. 

Як пра ві ла, яны звя за ныя з не дак лад нас цю 

дэк ла ра цый аб да хо дах і ма ё мас ці.

У гра ма дзян, якія вы лу ча лі ся шля хам 

збо ру под пі саў, вы со кі пра цэнт не са праўд-

ных под пі саў. Час цей гэ та не ад мыс ло вая 

фаль сі фі ка цыя, а па мыл кі ў пад піс ных ліс тах 

праз ня ве дан не за ко на, пад крэс лі ла кі раў-

нік ЦВК.

«Не ка то рыя кан ды да ты па па тра ба ван-

нях, якія прад' яў ляе за кон, прос та не мо гуць 

вы бі рац ца ў дэ пу та ты. На прык лад, каб стаць 

дэ пу та там пар ла мен та, трэ ба па ста ян на 

пра жы ваць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі», — ад-

зна чы ла Лі дзія Яр мо шы на.

Шэ раг аб лас ных вы бар чых ка мі сій ужо 

раз гле дзе лі скар гі. У вы пад ку не за да во ле-

нас ці прэ тэн дэн таў на дэ пу тац кі ман дат іх 

шлях ля жыць у аб лас ны ці Мін скі га рад скі 

суд, ра шэн ні якіх — кан чат ко выя.

Па ін фар ма цыі кі раў ні ка Цэнт рвы бар-

кама, больш за ўсё кан ды да таў у дэ пу та ты 

пра цу юць у сфе ры пра мыс ло вас ці і транс-

пар ту, на дру гім мес цы — прад стаў ні кі га лі ны 

куль ту ры і аду ка цыі, трэ цяе — у ра бот ні каў 

дзярж струк тур. Удзель ні ча юць у вы ба рах 

пен сі я не ры, якія не пра пус ка лі і па пя рэд нія 

кам па ніі.

У па раў на нні з кам па ні яй 2016 го да ся род 

за рэ гіст ра ва ных кан ды да таў па вя лі чы ла ся 

коль касць жан чын, мо ла дзі да 30 га доў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У КА ЗАХ СТАН — 
З АФІ ЦЫЙ НЫМ 

ВІ ЗІ ТАМ
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка аса біс та пра во дзіў 

у мін скім аэ ра пор це Прэ зі дэн та Ку бы Мі ге ля 

Ма рыа Дыя са-Ка не ля Бер му дэ са і ад пра віў ся 

з афі цый ным ві зі там у Ка зах стан. У Нур-Сул-

та не яго ка ля са ма га тра па су стра каў кі раў нік 

кра і ны — Ка сым-Жа март Та ка еў. Та кія дзе ян ні 

лі да раў — зна кі асаб лі вай па ша ны і сяб роў скіх 

ад но сін па між імі.

Пас ля пры лё ту Аляк сандр Лу ка шэн ка ўсклаў квет кі 

да ма ну мен та «Аба рон цы Ай чы ны», дзе звы чай на ад-

бы ва юц ца ўра чыс тас ці да Дня Пе ра мо гі. Учо ра ве ча-

рам лі да ры кра ін аб мер ка ва лі ўза е ма дзе ян не пад час 

не фар маль най вя чэ ры. Сён ня пач нуц ца афі цый ныя пе-

ра мо вы. Пла ну ец ца, што асаб лі вы ак цэнт на су стрэ чы 

зро бяць на ганд лё ва-эка на міч ным парт нёр стве, па шы-

рэн ні пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, уза е ма дзе ян ні ў сфе-

ры транс пар ту і вы со кіх тэх на ло гій. Ча ка ец ца так са ма 

за клю чэн не па гад нен ня аб па стаў цы і пе ра пра цоў цы ў 

Бе ла ру сі ка зах стан скай наф ты.

Учо ра ў Нур-Сул та не ад быў ся бе ла рус ка-ка зах стан-

скі біз нес-фо рум, пры мер ка ва ны да афі цый на га ві зі ту. 

Як рас ка заў жур на ліс там Бел ТА стар шы ня Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты Ула дзі мір Ула хо віч, там 

за клю ча ны кант рак ты на 75 міль ё наў до ла раў ЗША.

У пры ват нас ці, Бе лАЗ пад пі саў па гад нен не аб су мес-

най вы твор час ці пра дук цыі з прад пры ем ствам «Астана-

Бе лаз Сэр віс К», «Гом сель маш» і «Аг ра маш хол дынг 

KZ» за клю чы лі па гад нен не аб рэа лі за цыі пра дук цыі, 

хол дынг «Баб руй скаг ра маш» да мо віў ся аб па стаў ках 

з кам па ні я мі «Аг ра Біз нес Ка зах стан» і «Ак су ат». Мін-

скі трак тар ны за вод пад пі саў ча ты ры па гад нен ні аб 

су мес най вы твор час ці пра дук цыі — з та ва рыст ва мі 

«Ка зах стан ская Аг ра Іна ва цый ная кар па ра цыя», «Ганд-

лё вы дом Бе ла рус кі трак тар», «Се мАЗ» і «Кам па зіт 

Груп Ка зах стан». Ана ла гіч ны да ку мент за клю чыў Мін скі 

аў та ма біль ны за вод з HyundaіTransAuto.

Так на зы вае бе ла рус ка-ту рэц кія 

ад но сі ны Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Тур цыі ў Бе ла ру сі 

Кез бан Ніл ва на ДА РА МА. Пад час 

су стрэ чы ў На цы я наль ным прэс-

цэнт ры з на го ды Дня Рэс пуб лі кі 

Тур цыі і за кан чэн ня яе дып ла ма-

тыч най мі сіі яна рас ка за ла, што 

вель мі ха це ла за ва я ваць сэр цы 

бе ла ру саў. Але ад бы ло ся на ад-

ва рот. «Бе ла рус кі на род за ва я-

ваў маё сэр ца», — пры зна ла ся 

па сол.

Кез бан Ніл ва на Да ра ма пад вя ла 

вы ні кі сва ёй ра бо ты за ча ты ры га ды, 

рас ка за ла пра ды на мі ку двух ба ко вых 

ад но сін у сфе ры ін вес ты цый, біз не су, 

ту рыз му.

Асно ву ганд лё ва га парт нёр ства 

кра ін скла да юць кан так ты біз нес-

ко лаў. У тым лі ку, дзя ку ю чы ім, уза ем-

ны та ва ра аба рот рас це з го ду ў год і 

ў 2018-м склаў адзін міль ярд до ла раў 

ЗША. Но вая мэ та, якую па ста ві лі лі-

да ры дзяр жаў, — ліч ба ў 1,5 міль яр да. 

На дум ку па сла, да сяг нуць яе маг чы-

ма ў тэр мін ад двух да пяці га доў.

Пры гэ тым жур на ліс ты па ці ка ві-

лі ся, як ураў на ва жыць двух ба ко вы 

ган даль і па зба віц ца знач най пе ра ва гі 

Тур цыі ў саль да. «Па куль вя дзец ца 

ра бо та над трэ ці мі та вар ны мі гру па мі, 

трэ ба ўліч ваць і ла гіс ты ку па ста вак, 

па коль кі да стаў ка та ва ру так са ма мо-

жа знач на ад бі вац ца на яго ца не», — 

па ве да мі ла Кез бан Ніл ва на Да ра ма. 

Зай ма ец ца зба лан са ван нем ганд лю 

і ра бо чая гру па, ство ра ная пры між-

ура да вай ка мі сіі.

Перс пек ты ву ту рэц кія парт нё ры 

для бе ла рус ка га біз не су ба чаць у зо-

не сва бод на га ганд лю кра і ны з ЕС 

і вы гад ным раз мя шчэн ні па блі зу з 

азіяц кім і аф ры кан скім рэ гі ё на мі. На-

ша дзяр жа ва ў сваю чар гу — зруч ны 

парт нёр для вы ха ду на ры нак ЕА ЭС.

Вя лі кі па тэн цы ял ма юць ін вес ты цыі. 

У Бе ла ру сі ўжо пра цу юць 139 кам па ній 

з ту рэц кім ка пі та лам, са мы маш таб ны 

пра ект з 1,3 міль яр да до ла раў ЗША 

ін вес ты цый — у сфе ру тэ ле ка му ні ка-

цый. Але ці ка вяць парт нё раў і ла гіс-

ты ка, сель ская гас па дар ка, зда бы ча 

мі не раль ных угна ен няў, кас ме ты ка, бу-

даў ні чыя ма тэ ры я лы, ра бо чыя ма шы-

ны і ме ха ніз мы, аў та кам плек ту ю чыя.

Бе ла рус кі біз нес так са ма ба чыць 

перс пек ты вы на ту рэц кім бе ра зе. 

У го ра дзе Кы ры ка ле ра зам з азер-

бай джан скі мі ка ле га мі пра цуе вы-

твор часць па збор цы трак та роў. Раз-

гля да юц ца маг чы мас ці па ар га ні за цыі 

вы твор час ці спе цы яль най, бу даў ні-

чай, да рож на-ўбо рач най тэх ні кі. Кам-

па нія ца цак «Па лес се» бу дуе сваю 

фаб ры ку ў Тур цыі. Гэ та дасць маг-

чы масць па стаў ляць цац кі і ў су сед нія 

кра і ны. Па шы рыць спектр маг чы мых 

пра ек таў да па мо жа і дру гі ін вес ты-

цый ны фо рум у 2020 го дзе.

І ка неш не, Тур цыя — адзін з са мых 

улю бё ных ку рор таў. У 2018 го дзе з 

пры рос там сем пра цэн таў кра і ну на-

ве да лі 245 ты сяч ту рыс таў з Бе ла ру сі. 

Ад чу ва ю чы гэ тую тэн дэн цыю, рас це 

і коль касць авія рэй саў па марш ру це 

Мінск—Стам бул, з вяс ны іх бу дзе ўжо 

14 у ты дзень.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ВАЖ НЫЯ ЗВАН КІ

CупрацоўніцтваCупрацоўніцтва

Прык лад кан струк тыў на га дыя ло гу


