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Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за пра сіў Сі Цзінь пі на 
на ве даць Бе ла русь

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус-

ка га на ро да і ся бе аса біс та па він ша ваў Стар шы ню Кі тай-

скай На род най Рэс пуб лі кі Сі Цзінь пі на і дру жа люб ны на род 

гэ тай кра і ны з на цы я наль ным свя там — Днём аб вя шчэн ня 

КНР, па ве да мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Упэў не ным кро кам на блі жа ю чы ся да 70-га до ва га юбі лею 
ства рэн ня но ва га Кі тая, кі раў ніц тва і гра ма дзя не кра і ны дэ ман-
стру юць цвёр дую ра шу часць да маг чы ся па бу до вы квіт не ю чай, 
ста біль най і пе ра да вой дзяр жа вы. З кож ным днём Кі тай ская 
На род ная Рэс пуб лі ка ўскла дае на ся бе ўсё боль шую ад каз-
насць за лёс сва іх са юз ні каў, з які мі су мес на ажыц цяў ляе рэа-
лі за цыю маш таб на га пра ек та «По яс і шлях», — га во рыц ца ў 
він ша ванні.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ад но сі ны да вер на га ўсе ба-
ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства і ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц-
тва па між Бе ла рус сю і Кі та ем вый шлі на но вы ві ток раз віц ця.

У рам ках рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, да сяг ну тых пад час су-
стрэ чы двух лі да раў у Цын даа 10 чэр ве ня 2018 го да, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за пра сіў Сі Цзінь пі на пры няць удзел у гла баль ным 
фо ру ме «Адзін по яс, адзін шлях», які пла ну ец ца пра вес ці на ле та ў 
Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень». «Бу-
ду шчы ра ра ды вам на гэ тым зна ка вым між на род ным ме ра пры-
ем стве. Упэў не ны, да дзе ная па дзея на дасць да дат ко вы ім пульс 
рэа лі за цыі іні цы я ты вы «По яс і шлях», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Коль касць ах вяр зем ле тра сен ня і цу на мі 
ў Ін да не зіі пе ра вы сі ла 1200 ча ла век

Коль касць за гі ну лых 
у вы ні ку зем ле тра сен ня 
і цу на мі на ін да не зій скім 
вост ра ве Су ла ве сі пе ра-
вы сі ла 1,2 тыс. ча ла век. 
Пра гэ та па ве дам ляе вы-
дан не Thе Strаіts Tіmеs 
са спа сыл кай на да ныя 

На цы я наль на га агенц тва па по шу ку і вы ра та ван ні.
«Ра та валь ні кі ча ка юць па ве лі чэн ня коль кас ці ах вяр, па-

коль кі ста лі па сту паць да ныя з ра ё на Дун га ла (пра він цыя 
Цэнт раль ны Су ла ве сі), дзе за ля гаў ачаг зем ле тра сен ня 
маг ні ту дай 7,4», — ад зна чае га зе та. Ра ней па ве дам ля ла-
ся пра 832 за гі ну лых у го ра дзе Па лу, ад мі ніст ра цый ным 
цэнт ры пра він цыі. Акра мя та го, ра нен ні атры ма лі больш 
за 900 ча ла век, якіх эва ку і ра ва лі са ма лё та мі ва ен на-
транс парт най авія цыі.

Зем ле тра сен не маг ні ту дай 7,4 ад бы ло ся ў пра він цыі 
Цэнт раль ны Су ла ве сі 28 ве рас ня, на пра ця гу амаль два іх 
су так бы ло за фік са ва на ка ля 170 паў тор ных штурш коў. Моц-
ныя пад зем ныя штурш кі ста лі пры чы най уз нік нен ня цу на мі, 
вы шы ня хва ляў пад час яко га скла да ла тры-пяць мет раў. 

Ад нак Агенц тва ме тэа ра ло гіі, клі ма ту і геа фі зі кі праз 
30 хві лін пас ля пер шых штурш коў ад мя ні ла па гро зу цу-

на мі, бо пры бо ры не здо ле лі за фік са ваць на блі жэн не 
сты хіі.

Сер бія пры вя ла ар мію ў поў ную ба я вую 
га тоў насць з-за дзе ян няў Ко са ва

Прэ зі дэнт Сер біі Аляк сандр Ву чыч за га даў пры вес ці 
ўзбро е ныя сі лы Сер біі ў поў ную ба я вую га тоў насць. Пра 
гэ та па ве дам ляе серб скае агенц тва ТА НЮГ. За гад пе ра-
да дзе ны на чаль ні ку генш та ба ар міі Сер біі.

На го дай да гэ та га ста лі дзе ян ні ко саў скіх па лі цэй скіх 
на ад мі ніст ра цый най мя жы Сер біі і Аў та ном на га краю 
Ко са ва і Ме то хія. Па вод ле ін фар ма цыі серб ска га тэ ле-
ка на ла РТС, 60 су пра цоў ні каў спец на за па лі цыі Ко са ва 
RОSU па ды шлі да Га зі вод ска га во зе ра, якое за бяс печ вае 
ва дой ГЭС «Га зі во да», і за ня лі Цэнтр эка ло гіі і спор ту ў 
аб шчы не Зу бін Па ток. Па вод ле ін фар ма цыі МУС Сер біі, 
дзе ян ні RОSU су пра ва джа лі ся за тры ман ня мі «сер баў, якія 
не здзейс ні лі якіх-не будзь пра ва па ру шэн няў».

Па тры во зе пад ня тыя і пад раз дзя лен ні спец на за серб-
скай па лі цыі, па ве да міў кі раў нік МУС Ня бой ша Стэ фа на-
віч. Сі ту а цыя за ста ец ца на пру жа най, але па ве дам лен няў 
аб но вых ін цы дэн тах па куль ня ма, ад зна чае тэ ле ка нал 
РТС. Рух на пад' ез дзе да ГЭС не пе ра кры ва ўся.

Ды рэк тар Кан цы ля рыі па пы тан нях Ко са ва і Ме то хіі 
пры ўра дзе Сер біі Мар ка Джу рыч на пра мую аб ві на ва ціў у 
гэ тых дзе ян нях прэ зі дэн та Ко са ва Ха шы ма Та чы. Па вод ле 
яго слоў, ко саў скія спец на за ўцы арыш та ва лі ўсіх, хто быў 

на да ро зе, якая вя дзе да ГЭС «Га зі во да», а за тым за тры-
ма лі сер баў, якія зна хо дзі лі ся ў Цэнт ры эка ло гіі і спор ту. 
Джу рыч па абя цаў не па кі нуць гэ тыя дзе ян ні без ад ка зу. 
Па вод ле яго слоў, прэ зі дэнт Сер біі ця пер пра во дзіць на-
ра ды з на чаль ні кам генш та ба кра і ны.

Рэс пуб лі ка Ко са ва — част ко ва пры зна ная дзяр жа ва. 

Сер бія не пры знае яе не за леж насць і на зы вае гэ ты рэ гі-

ён Аў та ном ным кра ем Ко са ва і Ме то хія, хоць фак тыч на 

ўла да мі Сер біі Ко са ва не кант ра лю ец ца. На поў на чы рэс-

пуб лі кі пра жы ва юць сер бы.

Урад Лі бе рыі па ве да міў аб стра це 
104 мільёнаў лі бе рый скіх до ла раў

Зда ры ла ся гэ та не з-за 
ня ўда лых ін вес ты цый або 
мах ляр ства, гро шы згу бі лі-
ся ў лі та раль ным сэн се.

Банк но ты на гэ тую су му 
бы лі за ка за ныя цэнт раль ным бан кам Лі бе рыі ў за меж най 
дру кар ні і пра па лі па да ро зе ў кра і ну. Рас сле да ван не па-
куль не да ло вы ні каў.

У Ін дыі ў жніў ні так са ма зда рыў ся скан дал ва кол гро шай, 
але па ін шай пры чы не: га зе та Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst па-
ве да мі ла, што ін дый скія ру піі бу дуць дру ка вац ца ў Кі таі.

Урад Ін дыі аб верг гэ тае па ве дам лен не, за явіў шы, што на 
са май спра ве ў Ін дыі ўсе на яў ныя гро шы дру ку юц ца ў ча ты-
рох ін дый скіх дру кар нях ва ўмо вах па вы ша най бяс пе кі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«На ша кра і на для Кі тая — 
пра ве ра ны ча сам, ста біль ны 
і на дзей ны парт нёр у Еў ра-
пей скім рэ гі ё не. Гэ та ме-
ра пры ем ства па цвяр джае 
га тоў насць Бе ла ру сі на паў-
няць іні цы я ты ву Шаў ко ва га 
шля ху кан крэт ны мі пра ек-
та мі — транс парт ны мі, ла-
гіс тыч ны мі, інф ра струк тур-
ны мі», — ад зна чыў Вік тар 
Шэй ман.

Па вод ле яго слоў, пункт 
мыт на га афарм лен ня (ПМА) 
«Вя лі кі ка мень» уяў ляе са-
бой вы со ка тэх на ла гіч ны аб'-
ект, які ад па вя дае ўсім су-
час ным між на род ным па тра-
ба ван ням. У ПМА ство ра ны 
ўсе ўмо вы для кам форт на га 
мыт на га афарм лен ня гру-
заў. На па чат ко вым эта пе ў 

зо не мыт на га кант ро лю ад-
на ча со ва мо гуць зна хо дзіц-
ца 125 гру за вых аў то. Пла-
ну ец ца, што прай сці пра цэ-
ду ру мыт на га афарм лен ня 
ў ПМА змо гуць не менш за 
20 ты сяч аў та ма бі ляў у год.

«Ужо па ча ла ся ра бо-
та над перс пек тыў ны мі 
пра ек та мі па па шы рэн ні 
склад ской інф ра струк ту ры, 
ла гіс тыч най зо ны пар ка, бу-
даў ніц тве ра ба ты за ва на га 
тэр мі на ла», — да даў Вік тар 
Шэй ман.

У сваю чар гу стар шы-

ня Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мі тэ та Юрый СЯНЬ КО 

па ве да міў, што ў «Вя лі кім 
ка ме ні» ёсць маг чы масць 
апра цоў кі та ва раў, якія бу-
дуць пры бы ваць як аў та-

ма біль ным, так і авія цый-
ным транс пар там, бо по бач 
зна хо дзіц ца На цы я наль ны 
аэ ра порт Мінск. У перс пек-
ты ве бу дуць апра цоў вац ца і 
тыя гру зы, якія пе ра во зяц ца 
па чы гун цы.

На тэ ры то рыі ПМА раз-
ме шча ны склад ча со ва га 
за хоў ван ня і мыт ны склад. 
Пло шча кож на га з іх скла-
дае пяць ты сяч квадратных 
метраў. Ёсць маг чы мас ці па-

шы рэн ня як зо ны 
мыт на га кант ро-
лю, так і склад скіх 
па мяш кан няў.

Ад крыц цю но-
ва га пунк та мыт на га афарм-
лен ня па пя рэд ні ча лі кан-
струк тыў ныя пе ра га во ры і 
пад пі сан не па гад нен няў з 
кі раў ніц твам мыт най служ-
бы КНР, пра вя дзен не шэ ра-
гу су стрэч і ме ра пры ем стваў 
на тэ ры то рыі Кі тая і Бе ла ру-

сі, да сяг нен не да моў ле нас-
цяў аб ін фар ма цый ным аб-
ме не, су пра цоў ніц тве па ўсіх 
кі рун ках мыт най спра вы.

Для ПМА пра ду гле джа на 
шы ро кая спе цы я лі за цыя па 
ажыц цяў лен ні мыт ных апе ра-
цый. Тут бу дуць афарм ляц ца 

та ва ры, што пе ра мя шча юц ца 
аў та ма біль ным транс пар там; 
та ва ры, што змя шча юц ца пад 
мыт ную пра цэ ду ру сва бод най 
мыт най зо ны; вы лі чаль ныя 
ма шы ны, кам п'ю та ры, тэ ле-
фо ны, тэ ле ві за ры і ін шыя.

На пя рэ дад ні ў ПМА бы-
лі пра ве дзе ны кант роль ныя 
ме ра пры ем ствы па тэс ці ра-
ван ні па да чы і афарм лен ня 
элект рон ных мыт ных да ку-
мен таў. Сім ва ліч на, што ад-
крыц цё мыт на га тэр мі на ла 
су па ла з га лоў ным дзяр жаў-
ным свя там Кі тая — Днём 
утва рэн ня КНР.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

Фота БелТА.

У мі ну лую су бо ту 

за вяр шыў ся ві зіт Прэ зі дэн та 

ў Та джы кі стан.

У аэ ра пор це Ду шан бэ бе ла рус ка-
га лі да ра пра во дзі ў аса біс та Прэ зі-
дэнт Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мон. 
Ба кі пад вя лі вы ні кі ві зі ту, які быў 
пры све ча ны не толь кі ра бо це ў рам-
ках СНД, але так са ма і бе ла руска-
та джык ска му су пра цоў ніц тву.

Ра ней у той жа дзень бе ла рус кі 
і та джык скі Прэ зі дэн ты су стрэ лі ся, 
каб аб мер ка ваць най больш важ ныя 
пра ек ты ў рам ках двух ба ко ва га ўза-
е ма дзе ян ня. На су стрэ чы кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы па цвер дзіў 
га тоў насць на шай кра і ны пры няць 
ак тыў ны ўдзел у пла не ін дуст ры я лі-
за цыі Та джы кі ста на.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі, Бе ла русь га то ва ўнес ці той 
уклад, які па трэ бен для Та джы кі-
ста на, і вы ка наць тую ра бо ту, пра 
якую да мо ві лі ся ў маі ў хо дзе афі-
цый на га ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру-
сі ў гэ тую кра і ну. Бе ла рус кі лі дар 
так са ма за явіў, што на ша кра і на 
поў ная ра шу час ці вы ка наць свае 
аба вя за цель ствы аб су мес най 

вы твор час ці трак тар най тэх ні кі 
ў го ра дзе Гі сар. Акра мя та го, ён 
да даў, што бу дзе пра да дзе на 300 
трак та роў бе ла рус ка-та джык скай 
вы твор час ці і ў Аф га ні стан, гэ та 
зна чыць, ра бо та вя дзец ца і на су-
сед нія дзяр жа вы.

Так са ма кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы па дзя ка ваў пры ма ю ча-
му бо ку за цеп лы ню і гас цін насць. 
У сваю чар гу, Эма ма лі Рах мон ад-
зна чыў, што май скія да моў ле нас ці 
па спя хо ва рэа лі зу юц ца, на да дзе ны 
ма гут ны ім пульс двух ба ко вым ад но-
сі нам, а за вод у Гі са ры за пус ка ец ца 
ў поў ным аб' ёме. Да рэ чы, у ба коў 
ма юц ца да моў ле нас ці аб уза е ма дзе-
ян ні ў ін шых сфе рах — на прык лад, 
са да вод стве, кан так ты ўжо на ла-
джа ны.

Пад час на вед ван ня збо рач най 
вы твор час ці трак тар най тэх ні кі ў Гі-
са ры Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Та джы-
кі ста на да мо ві лі ся аб да лей шым 
раз віц ці пра мыс ло вай ка а пе ра цыі 
на та джык скіх пля цоў ках. Дэ ле га-
цыя агле дзе ла вы твор чы цэх і тэ ры-
то рыю прад пры ем ства. Яшчэ адзін 
важ ны мо мант — ба кі да сяг ну лі па-
гад нен ня ў сфе ры па дат ка аб кла дан-

ня, што знач на па вы сіць кан ку рэн-
та здоль насць су мес на вы раб ле най 
пра дук цыі. На дум ку Эма ма лі Рах-
мо на, збі раць трэ ба не толь кі трак та-
ры — гэ та мо гуць быць і кам бай ны, 
тэх ні ка для ка му наль най гас па дар кі 
з маг чы мас цю на ступ на га экс пар ту 
і на рын кі трэ ціх кра ін.

У час на вед ван ня прад пры ем ства 
сло ва ўзяў і ге не раль ны ды рэк тар 
Мінск ага трак тар на га за во да Фё дар 
Да ма цен ка. Ён вы ка заў ся аб перс-
пек ты вах па ла ка лі за цыі на вы твор-
час ці ў Гі са ры і атры ман ні сер ты фі-
ка таў на вы ка нан не шэ ра гу ра бот 
не па срэд на ў Та джы кі ста не. Маг-
чы мы су мес ны вы пуск на вяс но га 
аб ста ля ван ня, а так са ма ад крыц цё 
лі ніі па збор цы са ма ход ных гор ных 
ка сі лак, да даў ён.

Яшчэ ад ным пунк там марш ру ту 
бе ла рус кай дэ ле га цыі ста лі ві на-
град ныя гас па дар кі «Ба гі са мон» і 
«Ва тан» у Тур сун за дэў скім ра ё не. 
Кі раў ні кі дзяр жаў агле дзе лі схо ві-
шча ві на гра ду, бе ла рус ка му лі да ру 
рас ка за лі ўсё аб мяс цо вых сар тах і іх 
асаб лі вас цях. Вя до ма, не абы шло ся 
без дэ гус та цыі.

Па вод ле Бел ТА.

ПЛЁН НЫ ВІ ЗІТ

ПА СКА РЭН НЕ РУ ХУ НА ШАЎ КО ВЫМ ШЛЯ ХУПА СКА РЭН НЕ РУ ХУ НА ШАЎ КО ВЫМ ШЛЯ ХУ
У «Вя лі кім ка ме ні» ад крыў ся пункт мыт на га афарм лен няУ «Вя лі кім ка ме ні» ад крыў ся пункт мыт на га афарм лен ня

Раз віц цё транс парт ных ка лі до раў і ўдас ка на лен не 

ла гіс тыч най інф ра струк ту ры ў Бе ла ру сі з удзе лам кі-

тай скіх кам па ній з'яў ля ец ца пры яры тэт най за да чай. 

Пра гэ та па ве да міў кі раў нік спра ў Прэ зі дэн та Вік тар 

ШЭЙ МАН пад час ура чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця 

пунк та мыт на га афарм лен ня ў ін дуст ры яль ным пар-

ку «Вя лі кі ка мень».


