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Пу цін і Трамп су стрэ нуц ца ў Па ры жы
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін пад час сва ёй ма ю чай 

ад быц ца па езд кі ў Па рыж 11 ліс та па да су стрэ нец ца з 

аме ры кан скім ка ле гам До наль дам Трам пам. Пра гэ та 

па ве да мі ла РІА «На ві ны» са спа сыл кай на па моч ні ка 

ра сій ска га прэ зі дэн та Юрыя Уша ко ва. Па яго сло вах, 

пад час кан суль та цый па між па моч ні кам прэ зі дэн та ЗША 

па нац бяс пе цы Джо нам Бол та нам і прад стаў ні ка мі ра сій-

скай знеш не па лі тыч най і ва ен на-па лі тыч най ка ман ды 

ба кі да сяг ну лі па пя рэд няй да моў ле нас ці аб маг чы мас ці 

пра вя дзен ня кан так ту двух прэ зі дэн таў у Па ры жы на 

ме ра пры ем ствах у су вя зі са ста год дзем за кан чэн ня Пер-

шай су свет най вай ны. Уша коў да даў, што ад па вед ную 

да моў ле насць Пу цін па цвер дзіў у хо дзе сва ёй гу тар кі з 

Бол та нам. Пла ну ец ца, што пас ля ўра чыс тых ме ра пры-

ем стваў у Па ры жы «прэ зі дэн ты пра вя дуць двух ба ко вую 

су стрэ чу». Юрый Уша коў па ве да міў РІА «На ві ны», што 

га вор ка мо жа іс ці аб «паў на вар тас най су стрэ чы», у якой 

акра мя прэ зі дэн таў возь муць удзел клю ча выя чы ноў ні кі з 

абод вух ба коў. Як вя до ма, апош няя су стрэ ча прэ зі дэн таў 

Пу ці на і Трам па прай шла 16 лі пе ня ў Хель сін кі, да гэ та га 

ад бы лі ся яшчэ дзве су стрэ чы — 7 лі пе ня 2017 го да на 

па лях са мі ту Гру пы двац ца ці ў Гам бур гу і ў ліс та па дзе 

та го ж го да на са мі це АТЭС у В'ет на ме.

Іта лія пай шла су праць Еў ра са ю за
Еў ра са юз за па тра ба ваў ад Іта ліі пе ра гле дзець ары-

ен ці ры бюд жэ ту, пе ра да юць «Вест кі. Эка но мі ка». Удак-

лад ня ец ца, што па тра ба ван не прад' яў ле на ў рам ках 

бес прэ цэ дэнт на га кро ку. У ад каз на гэ та па тра ба ван не 

прэм' ер-мі ністр Іта ліі Джу зэ пэ Кон тэ па ве да міў, што ў яго 

ўра да ня ма за па сно га пла на па бюд жэ це. Ён па абя цаў 

рас тлу ма чыць пра ект бюд жэ ту кра і ны на на ступ ны год 

еў ра ка мі са рам за не каль кі га дзін да та го, як тыя пры ня-

лі ра шэн не ад хі ліць бюд жэт Іта ліі. Пра гэ та па ве дам ляе 

Blооmbеrg. Кон тэ па ве да міў так са ма ў ін тэр в'ю агенц тву, 

што Іта лія пай шла су праць Еў ра са ю за, па коль кі не мае 

маг чы мас цяў для зме ны фак тыч ных рас хо даў, хоць у 

кра і ны ёсць «пэў ная гнут касць для зме ны ас пек таў пла-

на». Прэм' ер так са ма па ве да міў, што ка лі б да яго звяр-

ну лі ся з прось бай змя ніць сут насць, «гэ та бы ло б цяж ка, 

па коль кі ён не мо жа па га дзіц ца на гэ та». «Ня ма ні я ка га 

пла на Б. Я ка заў, што дэ фі цыт у 2,4 пра цэн та ВУП — гэ-

та па та лок», — па ве да міў Кон тэ. Вар та ад зна чыць, што 

гэ та пер шы вы па дак у гіс то рыі, ка лі Еў ра ка мі сія про сіць 

дзяр жа ву ЕС пе ра гле дзець бюд жэт ны план і прад ста віць 

на за цвяр джэн не но вы пра ект.

Са удаў ская Ара вія аб ры ну ла цэ ны на наф ту
За явы мі ніст ра энер ге-

ты кі Са удаў скай Ара віі Ха-

лі да аль-Фа лі ха пра на мер 

АПЕК на рас ціць зда бы чу 

да мак сі му му аб ры ну лі су-

свет ныя цэ ны на наф ту. Гэ-

тая кра і на мае на мер да-

ма гац ца іс тот на га зні жэн ня 

цэн на «чор нае зо ла та» з мэ тай на нес ці мак сі маль ную 

шко ду іран скай эка но мі цы і кам пен са ваць спад пра па-

но вы пас ля ўвя дзен ня санк цый у да чы нен ні да Іра на. 

Па ве дам ля ец ца, ца на на наф ту мар кі Brеnt упа ла на 

4 пра цэн ты і скла ла 76,65 до ла ра за ба раль, наф та мар кі 

WTІ стра ці ла ў ца не кры ху менш за 3,73 пра цэн та — да 

66,67 до ла ра за ба раль. Як па ве да міў аль-Фа ліх, АПЕК 

пла нуе на рас ціць зда бы чу наф ты з па чат ку ліс та па да. 

Экс пер ты ўпэў не ны, што па доб ныя дзе ян ні са удаў цаў 

пры вя дуць да та кой сі ту а цыі на рын ку наф ты, ка лі ца на 

за ба раль наф ты мо жа аб ры нуц ца да 68 до ла раў. На га-

да ем, ра ней Са удаў ская Ара вія аб вяс ці ла аб га тоў нас ці 

на рас ціць зда бы чу наф ты на 200—300 ты сяч ба ра ляў у 

дзень на су свет ны ры нак у на ступ ныя два ме ся цы ў мэ тах 

кам пен са цыі зні жэн ня зда бы чы наф ты ў Іра не. Ка ра леў-

ства ме ла на мер па вя лі чыць зда бы чу да ўзроў ню жніў ня, 

які скла даў 10,4 міль ё на ба ра ляў у дзень, каб за да во ліць 

рост по пы ту з бо ку азі яц кіх спа жыў цоў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прасцей 
атрымаць дапамогу

Сён ня па ўсёй кра і не — праф са юз ныя 
пра ва выя пры ёмы

Ва ўсіх ра ён ных і аб лас ных цэнт рах кра і ны юрыс ты 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі бяс плат на пра-

кан суль ту юць усіх ах вот ных па пы тан нях, звя за ных 

з аба ро най пра цоў ных пра воў і са цы яль на-эка на-

міч ных ін та рэ саў. Пры ёмы прой дуць як у ра ён ных, 

га рад скіх аб' яд нан нях праф са юзаў, так і не па срэд-

на ў ар га ні за цы ях, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

ра ё наў і га ра доў.

Толь кі за пер шае паў год дзе 2018 го да юрыс ты ФПБ 

пра вя лі амаль 80 ты сяч кан суль та цый па пра цоў ных і 

звя за ным з імі пы тан нях. Пры не па срэд ным удзе ле праф-

са юзаў ад ноў ле на на ра бо це 39 ча ла век, лю дзям вяр ну лі 

ня вы пла ча ных або не за кон на ўтры ма ных гра шо вых срод-

каў у су ме больш за 2 млн руб лёў.

З ліс та па да мі ну ла га го да ў шэ ра гу рэ гі ё наў пад час пра-

ва вых пры ёмаў да праф са юз ных юрыс таў да лу ча юц ца су-

пра цоў ні кі пра ку ра ту ры. Асаб лі вая ўва га на та кіх пры ёмах 

ад да ец ца вы ка нан ню най маль ні ка мі га ран тый у га лі не 

пра цы, па рад ку і тэр мі наў вы пла ты зар пла ты, а так са ма 

ўсіх сум, якія на ле жаць ра бот ні ку пры зваль нен ні.

Як ад зна ча юць у прэс-цэнт ры ФПБ, Фе дэ ра цыя праф-

са юзаў Бе ла ру сі па ста ян на пра во дзіць юры дыч ныя кан-

суль та цыі гра ма дзян. Звяр нуц ца мож на па тэ ле фо не, 

прый сці на аса біс ты пры ём, па кі нуць пісь мо вы або элект-

рон ны зва рот.

А на гэ тым тыд ні на ін тэр нэт-пар та ле ФПБ стар та ваў 

но вы сэр віс, на якім прад стаў ле ны праф са юз ныя юрыс ты 

па ўсіх рэ гі ё нах і га лі нах. Для зва ро ту ча ла ве ку да стат ко ва 

па зна чыць свой ра ён і сфе ру дзей нас ці, і пра гра ма са ма 

пра па нуе пра ва вых ін спек та раў, якія змо гуць най больш 

эфек тыў на яму да па маг чы. Мяр ку ец ца, што та кім чы нам 

чле нам праф са ю за ста не яшчэ пра сцей і хут чэй атры маць 

да па мо гу ква лі фі ка ва на га юрыс та.

Свят ла на БУСЬ КО.

УСЕ КНІ ГІ — ДА НАС
XXVІ Мін ская між на род ная кніж ная 

вы стаў ка-кір маш прой дзе ў лю тым 2019 го да
Тра ды цый ная кніж ная вы стаў ка-кір маш прой дзе ў Мін-

ску з 6 да 10 лю та га 2019 го да. Раз мо ва аб гэ тым іш ла 

на ар га ні за цый ным ка мі тэ це ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па ся джэн не вёў на мес нік мі ніст ра 

ін фар ма цыі кра і ны Ігар БУ ЗОЎ СКІ. Ад ра сам пра вя дзен-

ня прэ стыж на га кніж на га фо ру му бу дзе ад мі ніст ра цый ны 

комп лекс па пра спек це Пе ра мож цаў, 14. Кра і на — Га на-

ро вы госць вы стаў кі-кір ма шу ў 2019 го дзе — Злу ча ныя 

Шта ты Аме ры кі.

Асноў ны мі тэ ма мі на цы я наль най экс па зі цыі на кір ма шы 

ста нуць на ступ ныя аб ся гі: Год ма лой ра дзі мы, ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні, юбі леі кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры, ін шыя 

зна ка выя да ты ў жыц ці на шай кра і ны.

Ад бу дзец ца цы ры мо нія ўзна га родж ван ня пе ра мож цаў 

На цы я наль на га кон кур су «Мас тац тва кні гі». Прой дзе і чар-

го вы — пя ты па лі ку — Між на род ны сім по зі ум лі та ра та раў 

«Пісь мен нік і час». Пад час раз мо вы на ар га ні за цый ным 

ка мі тэ це га ва ры ла ся і пра шы ро кае вы ка ры стан не ў дні 

кір ма шу для рэа лі за цыі яго пра гра мы ін шых ста ліч ных 

пля цо вак. Най перш — біб лі я тэк, на ву чаль ных уста ноў.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ну і ну!Ну і ну!

«СПА ЛІЎ СЯ» НА СА ЛОД КІМ
Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы шу ку Са-

вец ка га РУ УС ста лі цы за тры ма лі не пра цу ю ча га 

ра ней су дзі ма га 37-га до ва га муж чы ну, які ў кра ме 

ад кры та скраў 188 плі так ша ка ла ду.

У мі лі цыю з за явай звяр ну лі ся ра бот ні кі гэ та га ганд лё-

ва га аб' ек та. Яны рас ка за лі, што ў кра му зай шоў на вед-

валь нік, а праз ней кі час адзін з су пра цоў ні каў за ўва жыў, 

як гра ма дзя нін ха вае та вар па кі шэ нях і пад курт ку. Ка лі 

зла мыс ні ка па клі ка лі, ён па чаў уця каць.

У ад но сі нах да за тры ма на га за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва за кра дзеж. Муж чы на мо жа атры маць па ка ран не ў 

вы гля дзе па збаў лен ня во лі на тэр мін да ча ты рох га доў.

ЛІ МОН ПАД ПІС ТА ЛЕ ТАМ...
У ад ной са ста ліч ных кра маў муж чы на па гра жаў 

ка сі ру пнеў ма тыч ным піс та ле там за ад мо ву па рэ-

заць яму... лі мон.

Па ін фар ма цыі След ча га ка мі тэ та, да ра бот ні ка кра мы 

па ды шоў гра ма дзя нін і па пра сіў ка сі ра па рэ заць лі мон, які 

ён на быў ра ней. Жан чы на, што ў той мо мант раз ліч ва ла 

па куп ні коў, з гэ тай на го ды ад мо ві ла муж чы ну. У ад каз 

па куп нік да стаў з кі шэ ні воп рат кі прад мет, па доб ны на 

піс та лет, на кі ра ваў яго ў бок ра бот ні ка кра мы і пры гра зіў 

ска рыс тац ца ім. Пра зда рэн не жан чы на па ве да мі ла ахо-

ве ганд лё ва га аб' ек та. Не ўза ба ве 31-га до ва га муж чы ну 

за тры ма лі. Вы свет лі ла ся, што ён быў на пад піт ку. Ра ней 

да кры мі наль най ад каз нас ці не пры цяг ваў ся. За ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва за ху лі ган ства, здзейс не нае з па-

гро зай вы ка ры стан ня зброі. Гра ма дзя нін зна хо дзіц ца пад 

хат нім арыш там.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бі ле ты мо гуць быць вер-

ну тыя ў вы пад ку ад ме ны 

Еўра пей скіх гуль няў або ад-

мо вы ва ўез дзе ў Бе ла русь 

па пад ста вах, пра ду гле джа-

ных за ка на даў ствам. Пры 

вяр тан ні ўла даль ні ку вяр-

та ец ца кошт бі ле та роў ны 

кош ту яго на быц ця. Як па-

ве дам ля ла ся ра ней, ды зайн 

квіт коў ужо рас пра ца ва ны і 

за цвер джа ны.

Мяр ку ец ца, што блі жэй 

да стар ту спа бор ніц тваў бі-

ле ты мож на бу дзе на быць 

не толь кі ў ін тэр нэ це, але і 

ў ка сах Мін ска і ін шых га-

ра доў Бе ла ру сі, а так са ма ў 

400 пунк тах аф лайн-про да-

жаў сет кі парт нё раў кам па ніі 

«Ты кетп ро».

Да ку мен там так са ма за-

цвер джа на па ла жэн не аб 

па рад ку вы да чы за клю чэн-

няў, якія па цвяр джа юць вы-

ка ры стан не, спа жы ван не, 

пры знан не не пры дат нас ці 

та ва раў для іх да лей ша-

га вы ка ры стан ня, іх бяс-

плат ную раз да чу, уру чэн не 

ўдзель ні кам ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў 2019 го да ў якас ці 

ўзна га род ных ат ры бу таў, 

зні шчэн не і (або) без зва рот-

ную стра ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Го мель шчы на ча кае ўдзель ні каў фо ру му

ЗА ПА ВЕТ НЫЯ БІ ЛЕ ТЫ 
СТА НУЦЬ ДА СТУП НЫЯ

Урад за цвер дзіў да ту стар ту 
і пра ві лы про да жу бі ле таў на ІІ Еў ра пей скія гуль ні

Усе бе ла рус кія воб лас ці і 14 украін -

скіх пры муць удзел у прад стаў-

лен ні па тэн цы я лу эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва пад час І Фо ру му 

рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны, які 

ад бу дзец ца 25—26 каст рыч ні ка 

ў Го ме лі.

Экс па зі цыя раз гор нец ца на дзвюх 

пля цоў ках у го ра дзе над Со жам. Свае 

маг чы мас ці пра дэ ман стру юць 57 украін-

 скіх і 89 бе ла рус кіх кам па ній. Прой дуць 

прэ зен та цыі рэ гі ё наў, прад пры ем стваў, 

кам па ній і ар га ні за цый, а так са ма пе-

ра мо вы і кан суль та цый ныя са ве ты з 

удзе лам звыш 250 прад стаў ні коў біз-

не су і дзе ла вых ко лаў.

На па ся джэн ні, на прык лад, Дняп-

роў ска га ба сей на ва га са ве та аб мяр ку-

юць рас пра цоў ку пра ек та пла на кі ра-

ван ня ба сей нам ра кі Днепр. Стра тэ гі яй 

бу дуць вы зна ча ны дзе ян ні бе ла рус ка га 

і ўкра ін ска га ба коў, якія да ты чац ца ма-

ні то рын гу во даў, кант ро лю якас ці ва-

ды, вы ка нан ня гід ра ла гіч на га рэ жы му і 

гэ так да лей. Так са ма бу дуць вы ву чац-

ца вы ні кі ін вен та ры за цыі вод ных аб' ек-

таў Го мель скай воб лас ці. Пла ну ец ца 

аб мер ка ваць ка ар ды на цыю пы тан няў 

ахо вы і ўстой лі ва га вы ка ры стан ня 

транс гра ніч ных пры ро да ахоў ных тэ-

ры то рый.

Бе ла рус кія і ўкра ін скія на ву коў цы 

бу дуць вес ці раз мо ву пра но выя ме та-

ды ба раць бы з усы хан нем хва ё вых ля-

соў на кан фе рэн цыі «Перс пек тыў ныя 

кі рун кі і ме ха ніз мы раз віц ця су пра цоў-

ніц тва ў га лі не на ву кі і тэх на ло гій». У ёй 

пры муць удзел па дзе вяць на ву ко вых 

ін сты ту таў Укра і ны і Бе ла ру сі. Бу дзе 

раз гля дац ца ў тым лі ку маг чы масць 

кас міч на га зан дзі ра ван ня на са джэн-

няў для вы яў лен ня па шко джан ня на 

ран ніх ста ды ях, а так са ма су пра цоў-

ніц тва ў воб лас ці ге не ты кі, се лек цыі, 

ле са ад наў лен ня, пры ро да ка ры стан ня. 

Яшчэ ад ной ак ту аль най тэ май, якую 

аб мяр ку юць спе цы я ліс ты дзвюх краін, 

ста не ўза е ма дзе ян не па ба раць бе з 

ляс ны мі па жа ра мі транс гра ніч на га ха-

рак та ру.

На пра ця гу двух дзён больш за 

100 прад стаў ні коў вы шэй шай шко лы 

Бе ла ру сі і Укра і ны бу дуць аб мяр коў-

ваць ак ту аль ныя пы тан ні ўза е ма дзе-

ян ня і па шы рэн ня парт нёр скіх ста сун-

каў.

У гэ тыя дні бу дзе пра ца ваць кір маш 

пра дук цыі і вы ра баў дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва. Свае ра бо ты на 

ім пра па ну юць ра мес ні кі з Чар ні гаў-

шчы ны і Го мель шчы ны, а так са ма з 

ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Уні каль ныя 

аб ра ды і тра ды цыі пра дэ ман стру юць 

на пад вор ках у го ра дзе май строў. 

Больш за 500 ар тыс таў з Бе ла ру сі і 

Укра і ны пры муць удзел у кан цэр це 

друж бы 25 каст рыч ні ка.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў, квіт кі бу дуць 

пра да вац ца з 1 снеж ня 2018 года да 30 чэр ве ня 

2019 го да. Іх рэа лі зуе бі лет ны апе ра тар, а так са ма 

ту рар га ні за цыі пры ака зан ні імі тур пас луг з ад на ча-

со вым про да жам квіт коў. Бі лет афарм ля ец ца на фір-

мен ным блан ку і па ві нен утрым лі ваць аба вяз ко выя 

рэ кві зі ты, у тым лі ку наз ву ме ра пры ем ства, кошт і 

ну мар бі ле та. Па ад ным бі ле це (ко піі элект рон на га 

бі ле та) да пус ка ец ца ад на ра зо вы ўезд у Бе ла русь 

толь кі ад на го за меж на га гра ма дзя ні на або асо бы 

без гра ма дзян ства.


