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ВМС Укра і ны рас тлу ма чы лі ра шэн не 
на кі ра ваць ка та ры ў Кер чан скі пра ліў

Ка ман ду ю чы Ва ен на-мар скі мі сі ла мі Укра і ны Ігар Ва рон-

чан ка за явіў, што ба я выя ка та ры бы лі на кі ра ва ныя ў Кер-

чан скі пра ліў з мэ тай па ка заць, на што яны здоль ныя.

Ён ска заў, што ра шэн не ка ман да ван ня аб ад праў цы трох 

ка раб лёў у Азоў скае мо ра, якія пры пе ра хо дзе па ру шы лі 

мя жу РФ і бы лі за тры ма ныя ра сій скі мі па гра ніч ні ка мі, не 

бы ло па мыл ко вым.

«Па-пер шае, ужо быў пра ход ка раб лёў за бес пя чэн ня 

це раз Кер чан скі пра ліў. Тут тое ж са мае, — лі чыць ён. — 

Гру па ка та раў іш ла з бук сі рам — суд нам за бес пя чэн ня. 

А, па-дру гое, мы па він ны бы лі па ка заць свой твар у Кер чан-

скім пра лі ве і Азоў скім мо ры, па ка заць, на што здоль ныя 

гэ тыя ка та ры».

Ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў, кі раў нік ВМС Укра-

і ны за явіў, што не лі чыць гэ тыя ка та ры, якія бы лі са мы мі 

су час ны мі ў скла дзе ВМС Укра і ны, стра ча ны мі. «Укра і на 

не стра ці ла свае ка раб лі, яны бу дуць вы зва ле ныя», — па-

абя цаў ён.

Па лі цыя ФРГ пра вя ла во быск у штаб-ква тэ ры 
Dеutsсhе Bаnk па спра ве аб ад мы ван ні срод каў

Па лі цыя ФРГ пра вя ла ў чац вер во быск у штаб-ква тэ ры 

гер ман ска га Dеutsсhе Bаnk у Франк фур це-на-Май не па 

спра ве аб ад мы ван ні срод каў. Пра гэ та па ве да міў тэ ле ка-

нал N-TV.

Па яго звест ках, след чыя зай ма юц ца по шу кам до ка заў 

ажыц цяў лен ня не ле галь ных тран зак цый. У пра ку ра ту ры 

Франк фур та-на-Май не па цвер дзі лі, што во быс кі пра во-

 дзяц ца ў су вя зі з па да зрэн нем у ад мы ван ні срод каў. Ка мен-

та ры яў ад са мо га бан ка па куль ня ма.

Зу ра біш ві лі пе ра маг ла 
на вы ба рах прэ зі дэн та Гру зіі

Са ла мэ Зу ра біш ві лі 

пе ра маг ла ў дру гім ту ры 

вы ба раў прэ зі дэн та Гру-

зіі, на браў шы 59,52 % 

га ла соў, у Гры го ла Ва-

ша дзэ — 40,48 %. Пра 

гэ та па ве да мі ла ў чац-

вер ЦВК кра і ны.

Па яе звест ках, пас ля 

пад лі ку га ла соў на ўсіх 3705 вы бар чых участ ках за Зу ра-

біш ві лі пра га ла са ва лі 1 млн 147 тыс. 627 вы бар шчы каў, 

што скла дае 59,52 % га ла соў, за Ва ша дзэ — 780 тыс. 633, 

гэ та 40,48 % га ла соў.

У се ра ду ў Гру зіі прай шоў дру гі тур вы ба раў, у якім 

удзель ні ча лі не за леж ны кан ды дат у прэ зі дэн ты Са ла мэ 

Зу ра біш ві лі, пад тры ма ная кі ру ю чай пар ты яй «Гру зін ская 

ма ра», і кан ды дат у прэ зі дэн ты ад апа зі цый най пар тыі 

«Адзі ны на цы я наль ны рух» (АНР — пар тыя пры хіль ні каў 

экс-прэ зі дэн та Мі ха і ла Са акаш ві лі) і 10 са юз ных з АНР 

ар га ні за цый Гры гол Ва ша дзэ. Па звест ках ЦВК, вы ні ко-

вая яў ка на вы ба рах скла ла 56,23 % агуль най коль кас ці 

вы бар шчы каў.

Ра ней Зу ра біш ві лі за яві ла жур на ліс там, што для яе «бу-

дзе вель мі вя лі кай ад каз нас цю зай маць па са ду прэ зі дэн та 

Гру зіі», ад зна чыў шы, што «ча ка ла сва ёй пе ра мо гі на вы ба-

рах і ве ры ла ў пад трым ку вы бар шчы каў».

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка даў ін тэр в'ю ра сій ска-

му фе дэ раль на му дзяр жаў на му 

ін фар ма цый на му тэ ле ка на лу 

«Россия 24». У якас ці ін тэр в'ю е ра 

вы сту піў на мес нік ды рэк та ра тэ-

ле ка на ла Сяр гей Бры лёў, вя до мы 

тэ ле вя ду чы.

Раз мо ва ад бы ла ся ў рам ках цык ла ін-

тэр в'ю з кі раў ні ка мі дзяр жаў ЕА ЭС, вы-

хад яко га за пла на ва ны на ка на ле «Рос-

сия 24» на на ступ ным тыд ні, на пя рэ дад ні 

Санкт-Пе цяр бург ска га са мі ту кі раў ні коў 

дзяр жаў «пя цёр кі». Яшчэ ад на на го да для 

гу тар кі — ня даў няя су стрэ ча прэм' е раў 

кра ін Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за ў 

Мін ску. Акра мя та го, ра сій скі тэ ле вя ду чы 

рас тлу ма чыў бе ла рус кім ка ле гам, што 

ў яго жур на лісц кай бія гра фіі асо ба бе-

ла рус ка га лі да ра звя за на з еў ра зій скай 

ін тэ гра цы яй, бо пас ля пад пі сан ня Да га во-

ра аб ЕА ЭС у Маск ве ён за пі саў ін тэр в'ю 

як раз з Аляк санд рам Лу ка шэн кам.

Ін тэр в'ю з кі раў ні ком Бе ла ру сі бу-

дзе вы ка ры ста на на ка на лах Усе ра сій-

скай дзяр жаў най тэ ле ві зій най і ра дыё -

вяшчаль най кам па ніі ў двух фар ма тах: 

акра мя вы ха ду ў кла січ ным вы гля дзе на 

ка на ле «Россия 24», яго так са ма част ко-

ва мож на бу дзе ўба чыць ужо 1 снеж ня 

ў пра гра ме «Вес ці ў су бо ту» на тэ ле ка-

на ле «Россия 1» у су куп нас ці з рэ парт-

ажам з Бе ла ру сі.

Ін тэр в'ю ер ад зна чыў, што раз мо ва 

з бе ла рус кім лі да рам як заў сё ды бы ла 

над звы чай ці ка вая. «Калі гаворка ідзе 

аб пераломных момантах або важных 

этапах, як зараз у Еўрапейскім саюзе, 

ён сапраўды ідэальны субяседнік», — 

падкрэсліў Сяргей Брылёў.

Тэ ма мі ін тэр в'ю, акра мя ЕА ЭС, бы лі 

так са ма Бе ла русь, драй ве ры яе эка на-

міч на га рос ту і геа па лі тыч ная аб ста ноў-

ка ў све це. Раз мо ва з ра сій скім жур на-

ліс там доў жы ла ся ка ля па ло вы га дзі-

ны, асоб ныя яе эле мен ты мож на бу дзе 

ўба чыць і на бе ла рус кіх тэ ле ка на лах, у 

ін шых СМІ.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Трэ ба ска заць, што са ма 

ве рас нёў ская су стрэ ча ста ла 

ла гіч ным пра ця гам ды на мі кі, 

якую на бы ло ўза е ма дзе ян не 

дзвюх кра ін у апош нія два 

га ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

звя заў пры кмет нае па ляп-

шэн не ў парт нёр скіх ад но сі-

нах з па лі ты кай ця пе раш ня га 

Прэ зі дэн та Уз бе кі ста на. Пра 

гэ та ён ска заў і на су стрэ чы 

з па слом На сір джа нам Юсу-

па вым.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што су пра цоў ніц тва 

Бе ла ру сі з дру жа люб ным 

Уз бе кі ста нам раз ві ва ец ца 

вель мі доб ра і ін тэн сіў на. 

«Са мы га лоў ны вы нік уся го 

гэ та га, што мы на гна лі тое 

ад ста ван не ў на шым су пра-

цоў ніц тве, якое на за па сі ла ся 

за па пя рэд нія га ды. Я ўжо ка-

заў ва ша му прэ зі дэн ту, што 

гэ та ў асноў ным яго за слу-

га», — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Ад нос на ня даў на за цвер-

джа най да рож най кар ты па 

раз віц ці су пра цоў ніц тва кі-

раў нік Бе ла ру сі за пэў ніў, што 

аса біс та бу дзе кант ра ля ваць 

яе вы ка нан не. Ён па пра сіў 

па сла пе ра даць кі раў ні ку 

Уз бе кі ста на, што Бе ла русь 

«пры хіль ная поў най рэа лі за-

цыі гэ та га пла на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пра сіў прэ зі дэн та Уз бе кі-

ста на на ве даць на шу кра і ну 

ў лю бы зруч ны для яго час. 

«Мы яго бу дзем су стра каць 

як на ша га не прос та сяб ра, 

гэ та наш брат, ча ла век, які 

вель мі лю біць Бе ла русь. Гэ-

та мя не заў сё ды пад куп ляе, 

і ён са праў ды шчы ра ад но-

сіц ца да Бе ла ру сі, бо доб ра 

ве дае на шу кра і ну. Мы для 

вас бу дзем заў сё ды на дзей-

ным парт нё рам, і за кры тых 

тэм для су пра цоў ніц тва ня-

ма. Мно гае ўжо рас па ча та, і 

мно гае яшчэ зро бім», — за-

пэў ніў Прэ зі дэнт уз бек ска га 

па сла.

На сір джан Юсу паў па дзя-

ка ваў кі раў ні ку бе ла рус кай 

дзяр жа вы за вы со кую ацэн ку 

і шчы рыя сло вы. «Гэ та вя лі кі 

го нар сён ня быць пры ня тым 

ва мі, — ска заў ён. — Гэ та па-

ва га да ма ёй кра і ны, да май го 

прэ зі дэн та. Я, як па сол, лі чу 

сва ёй асноў най за да чай пры-

клас ці ўсе на ма ган ні для та го, 

каб па спя хо ва вы кон ваць усе 

тыя пы тан ні, якія бы лі пад ня-

тыя на на шай су стрэ чы ў ве-

рас ні ў Таш кен це. Да рож ная 

кар та, якая бы ла рас пра ца ва-

на ў ад па вед нас ці з ва шы мі 

ўка зан ня мі, ужо па ча ла рэа-

лі зоў вац ца».

* * *
Па сол Уз бе кі ста на аба-

зна чыў жур на ліс там не каль кі 

пы тан няў, якія бы лі аб мер ка-

ва ныя пад час гу тар кі з бе ла-

рус кім лі да рам.

«Хоць прай шло ня шмат 

ча су, але Аляк сандр Ры го ра-

віч лі чыць, што мы па він ны 

на даць ім пульс вы ра шэн ню 

ўсіх тых за дач і пы тан няў, якія 

бы лі аб га во ра ны на ве рас-

нёў скай су стрэ чы ў Таш кен-

це. Уз бек скі бок да гэ тых пы-

тан няў па ды хо дзіць дак лад на 

гэ так жа», — ска заў ён.

Па сол Уз бе кі ста на за ўва-

жыў, што ўжо ма юц ца пэў ныя 

вы ні кі: знач на вы рас та ва ра-

аба рот па між Бе ла рус сю і Уз-

бе кі ста нам, у па раў на нні з мі-

ну лым го дам у два з па ло вай 

ра зы па вя лі чы ла ся коль касць 

уз бек скіх сту дэн таў, якія на-

ву ча юц ца ў Бе ла ру сі. «У цэ-

лым гэ та вель мі перс пек тыў-

ны кі ру нак і гэ та тэн дэн цыя 

бу дзе, ка неш не, за ха ва ная ў 

на ступ ныя га ды», — упэў не-

ны дып ла мат.

Кі раў нік уз бек скай мі сіі ад-

зна чыў вель мі сяб роў скую і 

шчы рую аб ста ноў ку, у якой 

пра хо дзі ла гу тар ка з бе ла рус-

кім Прэ зі дэн там.

На пы тан не жур на ліс таў, 

ка лі мож на ча каць уз бек ска га 

лі да ра ў Бе ла ру сі, спа дар па-

сол ад ка заў: «У сту дзе ні бу-

дзе вы зна ча ны гра фік на ша га 

прэ зі дэн та. На на ступ ны год 

су стрэ ча ад бу дзец ца, і гэ та 

бу дзе пер шы афі цый ны ві зіт 

кі раў ні ка на шай дзяр жа вы ў 

Бе ла русь. Мы за раз да гэ та га 

вель мі дас ка на ла рых ту ем ся, 

бе ла рус кі бок так са ма».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ВАМ АД КА ЖУЦЬ 
КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ АСО БЫ
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу-

дуц ца 1 снеж ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы-

кан ка ме. На пы тан ні жы ха роў кра і ны з 9 да 12 

га дзін ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ана толь е віч КЛЕЦ. Тэл. 8-016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк-

сандр Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8-021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі-

мір Анд рэ е віч ДВОР НІК. Тэл. 8-023 233 12 37;

пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКАГА абл вы-

кан ка ма Іван Алёй за віч ЖУК. Тэл. 8-015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ры гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8-022 250 18 69;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка-

ма Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 8-017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8-017 222 44 44.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

НА ГНАЦЬ УПУ ШЧА НАЕ
У раз мо ве з па слом Уз бе кі ста на Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

за даў хут касць па на рошч ван ні ўза ем на га су пра цоў ніц тва
ДЗЕНЬ 

НА РА ДЖЭН НЯ 
ЛЕ СІ КА

Учо ра гра мад скас ці быў прад стаў ле ны 
та ліс ман ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Ім ста ла лі ся ня — Ле сік. З гэ та га ча су 

ме на ві та Ле сік з'яў ля ец ца ві зу аль ным 

воб ра зам, які бу дзе вы клі каць пра мую 

аса цы я цыю міль ё наў лю дзей па ўсім све це 

з на шай кра і най, а так са ма тым фак та рам, 

які аб' яд нае ва кол ся бе ўсіх гас цей і на тхніць 

удзель ні каў на яр кія пе ра мо гі.

Як і ва ўсіх та ліс ма наў, у Ле сі ка ёсць свая ле ген-

да, яна звя за на з каз кай пра «Ма лень ка га прын ца». 

Пас ля та го, як ма лень кі прынц па кі нуў пла не ту 

Зям ля, лі ся ня за су ма ва ла. Усе дум кі яго бы лі пра 

тое, як знай сці сяб роў. Яно пры нюх ва ла ся і пры-

слу хоў ва ла ся, ад гэ та га яго вуш кі ста лі боль шыя. 

Яно да сле да ва ла на ва кол ле ў по шу ках ад ка зу на 

пы тан не «Як жа зра біць так, каб у яго з'я ві лі ся сяб-

ры?». І ад ной чы, дзя ку ю чы сва ім вя лі кім вуш кам 

і моц ным лап кам, яно да ве да ла ся, што не дзе ў 

Бе ла ру сі іс нуе квет ка, якая вы кон вае ўсе жа дан ні. 

Гэ та ле ген дар ная бе ла рус кая Па па раць-квет ка. 

Лі ся ня ад пра ві ла ся ў Бе ла русь, каб знай сці Па-

па раць-квет ку і вы ка наць сваю ма ру. Шлях у яго 

быў ня бліз кі, яму да вя ло ся зра біць міль ён кро каў, 

у гэ тым мы мо жам пе ра ка нац ца, уба чыў шы яго 

фіт нес-бран за лет.

Пра тое, што 2019-ы бу дзе са мым яр кім го дам 

у яго жыц ці, ды і ў спар тыў ным жыц ці Еў ро пы, га-

во рыць над піс на ка зыр ку Ле сі ка. Зя лё ны ко лер на 

фут бол цы та ліс ма на азна чае раз віц цё і гар мо нію, а 

чор ныя шор ты — дыс цып лі ну і ра шу часць. Жоў тая 

шэрст ка ка жа аб яго жыц ця ра дас нас ці, сі нія ча ра ві кі 

свед чаць аб ня злом нас ці пер са на жа, а чыр во ны ко-

лер ад люст роў вае яго энер гіч насць.

На га да ем: каб вы браць та ліс ман ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, у кра і не быў зла джа ны кон курс. Са мы мі 

ак тыў ны мі ў ім ака за лі ся мін ча не, яны да сла лі ка ля 

500 ра бот. Так са ма ва ры ян ты та ліс ма на пры хо дзі лі 

з-за мя жы, пры тым не толь кі ад су се дзяў. На прык лад, 

у кон кур се пры няў удзел жы хар Егіп та.

Ад зна чым, што ўдзел у прэ зен та цыі та ліс ма на 

пры ня лі зор ныя па слы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў док тар 

Ра шэд Мус та фа Са рвар, алім пій скі чэм пі ён па вес-

ла ван ні на ка ноэ Аляк сандр Баг да но віч, прад стаў-

ні кі за меж ных дып ла ма тыч ных мі сій, мі ніс тэр стваў 

і ве дам стваў, зна ка мі тыя спарт сме ны, прад стаў ні кі 

шоу-біз не су і парт нё ры гуль няў, вы ха ван цы дзі ця чых 

SОS-вё сак і кан ды да ты ў ва лан цё ры.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры маў Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла Рэс-

пуб лі кі Уз бе кі стан у Рэс пуб лі цы Бе ла русь На сір джа-

на Юсу па ва. Гэ та су стрэ ча ста ла свое асаб лі вым пра-

ця гам ня даў ніх да моў ле нас цяў па між кі раў ніц твам 

дзвюх кра ін. У ве рас ні Прэ зі дэнт Бе ла ру сі з афі цый-

ным ві зі там на ве даў Таш кент, па вы ні ках ві зі ту кі раў-

ні ка мі ўра даў бы ла пад пі са на да рож ная кар та па раз-

віц ці су пра цоў ніц тва па між Бе ла рус сю і Уз бе кі ста нам 

і яшчэ ка ля двух дзя сят каў двух ба ко вых па гад нен няў 

і да ку мен таў.
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