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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
РА СІЯ І СА УДАЎ СКАЯ АРА ВІЯ 
РЫХ ТУ ЮЦЬ ГРАН ДЫ ЁЗ НУЮ ЗДЗЕЛ КУ

Га лоў ным ньюс мей ке-

рам у наф та вым сек та ры 

на гэ тым тыд ні стаў са у-

даў скі крон прынц Му ха-

 мед. Спад чын нік ка ра ля 

Са лма на за явіў у ін тэр в'ю 

агенц тву Rеutеrs, што Ра-

сія і Са удаў ская Ара вія, якія зай ма юць пер шыя два мес-

цы ў рэй тын гу вы твор цаў наф ты, вя дуць пе ра га во ры аб 

пра даў жэн ні тэр мі ну дзе ян ня па гад нен ня АПЕК + не на 

2019 год, а на ад но-два дзе ся ці год дзі: «Мы пра цу ем над 

тым, каб пад аў жаць да га вор не што год, а да мо віц ца ад ра-

зу на 10—20 га доў». Па сло вах крон прын ца, пе ра га во ры 

ідуць да во лі па спя хо ва і ба кі аб мяр коў ва юць апош нія дэ-

та лі гран ды ёз на га па гад нен ня, якое ў вы пад ку пад пі сан ня 

ака жа гла баль нае ўздзе ян не на наф та вы сек тар і цэ ны 

на наф ту. КСА — не афі цый ны лі дар АПЕК, але ўсё ж для 

ўступ лен ня ў сі лу па гад нен ня па аб ме жа ван ні аб' ёмаў 

зда бы чы наф ты не аб ход на зго да ўсіх чле наў наф та ва-

га кар тэ ля. Мяр ку ю чы па за яве ге не раль на га сак ра та ра 

АПЕК Ма ха ма да Бар кін да аб пра цы над «вель мі доў га-

тэр мі но вым» па гад нен нем, зроб ле най на між на род най 

энер ге тыч най кан фе рэн цыі ў Баг да дзе, чле ны кар тэ ля 

пад трым лі ва юць та кі па ды ход.

ШТО ГОД З СЕЛЬ СКАЙ МЯС ЦО ВАС ЦІ 
Ў ГА РА ДЫ З'ЯЗ ДЖАЕ КА ЛЯ 200 ТЫ СЯЧ РА СІ ЯН

Ма ла на се ле ная пра сто ра Ра сіі па шы ра ец ца, пі ша га зе-

та «Ве да мас ці» са спа сыл кай на да сле да ван не «Міг ра цыя 

сель ска га на сель ніц тва і ды на мі ка сель ска гас па дар чай 

за ня тас ці ў рэ гі ё нах Ра сіі» Тац ця ны Ня фё да вай з Ін сты ту-

та геа гра фіі РАН і Мі кі ты Мкртчан з Ін сты ту та дэ ма гра фіі 

ВШЭ. Сель скае на сель ніц тва кра і ны сён ня ска ра ча ец ца 

паў сюд на, акра мя пры га ра даў буй ных га ра доў, пі шуць 

аў та ры да сле да ван ня. Най больш ін тэн сіў на гэ ты пра цэс 

ідзе на Да лё кім Ус хо дзе, ва Ус ход няй Сі бі ры і на Еў ра пей-

скай Поў на чы, дзе сель скае на сель ніц тва ска ра ча ец ца на 

1,5—3 % што год. Час цей за ўсё з вёс кі з'яз джа юць ма ла-

дыя і ак тыў ныя — вы пуск ні кі сель скіх школ па сту па юць 

у ВНУ або шу ка юць пра цу ў га ра дах, каб там і за стац ца. 

Гэ та за мкнё нае ко ла, пад крэс лі ва юць да след чы кі: у Не-

чар на зем'і пе ра езд мо ла дзі пры во дзіць да дэ гра да цыі 

са цы яль на га ася род дзя, што па гар шае стан сель скай 

гас па дар кі і яшчэ мац ней вы штурх вае на сель ніц тва ў 

га ра ды. За ста юц ца тыя, ка му ня ма на што ку піць жыл лё 

ў го ра дзе, і тыя, ка му за со рак, па коль кі іх ве ды і на вы кі 

ў го ра дзе асаб лі ва не па трэб ны.

ВЫ БРА НЫ НАЙ ЛЕП ШЫ АЎ ТА МА БІЛЬ
У СВЕ ЦЕ

На аў та са ло не ў Нью-Ёр-

ку аб ве шча ны пе ра мож ца 

кон кур су «Су свет ны аў та-

ма біль го да». Упер шы ню 

ў гіс то рыі пер шае мес ца 

да ста ла ся ма дэ лі Vоlvо — 

кра со ве ру ХС60. У сту дзе ні гэ та га го да Vоlvо ХС60 быў 

на зва ны най леп шым усе да рож ні кам ЗША, а кам пакт ны 

кра со вер ХС40 стаў пе ра мож цам кон кур су «Еў ра пей скі 

аў та ма біль го да», так са ма ўпер шы ню ў гіс то рыі прэ міі. 

Ма дэль ХС60 зма га ла ся за зван не най леп шай ма шы ны 

ў све це з Mаzdа СХ-5 і Rаngе Rоvеr Vеlаr. Бры тан скі ўсе-

да рож нік атры маў ін шую ўзна га ро ду — за са мы леп шы 

ды зайн. Пе ра мо гу ў ка тэ го ры ях «Прад стаў ніц кі аў та ма-

біль», «Спорт кар», «Га рад скі аў та ма біль» і «Зя лё ны» 

аў та ма біль» за ва я ва лі Аudі А8, BMW M5, Vоlkswаgеn 

Роlо і Nіssаn Lеаf ад па вед на. У 2017 го дзе «Су свет ным 

аў та ма бі лем го да» на зва лі Jаguаr F-Ра се, а ў 2016-м — 

Mаzdа MХ-5.

Абі ту ры ент-2018Абі ту ры ент-2018  

ПРЫ ЁМ НАЯ КАМ ПА НІЯ — 
ПАД КАНТ РО ЛЕМ

Прэ зі дэн т Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ 
№ 121 «Аб ар га ні за цыі ўступ най кам па ніі ва ўста но вах 

аду ка цыі ў 2018 го дзе»
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та, да ку мен там 

ство ра на дзяр жаў ная ка мі сія па кант ро лі за хо дам пад-

рых тоў кі і пра вя дзен ня ўступ ных вы пра ба ван няў ва 

ўста но вах вы шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка-

цыі сёлета, вы зна ча ны яе паў на моц твы.

У склад ка мі сіі ўклю ча ны чле ны ўра да і Са ве та Рэс пуб лі кі, 

дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў, кі раў ні кі ор га наў дзяр жаў на-

га кі ра ван ня, прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый, ра бот ні кі 

кант роль ных ор га наў. Стар шы нёй ка мі сіі пры зна ча ны на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ва сіль Жар ко.

Ка мі сія бу дзе за бяс печ ваць кант роль за пад рых тоў кай і 

пра вя дзен нем цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня і ін шых фор-

маў ус туп ных іс пы таў, за бес пя чэн нем роў ных маг чы мас цяў 

для ўсіх абі ту ры ен таў пры па ступ лен ні ва ўста но вы вы шэй-

шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі.

У яе аба вяз кі так са ма бу дзе ўва хо дзіць пры няц це мер 

па лік ві да цыі па ру шэн няў за ка на даў ства, якое рэ гу люе ар-

га ні за цыю і пра вя дзен не пры ёму ў на ву чаль ныя ўста но вы, 

асвят лен не ўступ най кам па ніі ў срод ках ма са вай ін фар ма-

цыі, а так са ма пры ём гра ма дзян па пы тан нях пад рых тоў кі 

і пра вя дзен ня ўступ ных вы пра ба ван няў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспекты эмиссии жилищных облигаций 23–26 выпусков 

Общества с ограниченной ответственностью «ТАПАС»

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента

Директор эмитента – Сидоренко Андрей Анатольевич.

Доли в уставном фонде Эмитента, а также в его дочерних и зависимых 
хозяйственных обществах, унитарных предприятиях Эмитента не имеет.».
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Главный бухгалтер Общества 
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«ТАПАС»     И. А. Голубь
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З на го дыЗ на го ды  

За па саў не траў 
хо піць на доў га

На пя рэ дад ні Дня ге о ла га, які ад зна ча юць у пер шую 

ня дзе лю кра са ві ка, прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства пры род-

ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя су стрэ-

лі ся з жур на ліс та мі ў На цы я наль ным прэс-цэнт ры і 

рас ка за лі пра мі не раль на-сы ра він ны за пас кра і ны.

На мес нік мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на-

ва коль на га ася род дзя Анд рэй ХМЕЛЬ пра ін фар ма ваў, 

што на мі ну лы год у га лі не геа ло гіі бы лі да ве дзе ны два 

най важ ней шыя мэ та выя па каз чы кі — пры рост за па саў 

наф ты на 0,6 млн тон і пры рост па ра мет рыч ных і глы бо кіх 

свід ра він. Абедз ве за да чы па спя хо ва вы ка на ны. У пры-

ват нас ці, кам па нія «Бе ла рус наф та» ў 2017 го дзе зда бы ла 

1,65 млн тон наф ты, а На ву ко ва-вы твор чы цэнтр па геа ло гіі 

за кошт вы яў лен ня но вых ра до ві шчаў за бяс пе чыў пры рост 

за па саў наф ты на ўзроў ні 641 тыс. тон. Анд рэй Хмель рас-

тлу ма чыў, што пры за ха ван ні іс ну ю ча га ўзроў ню зда бы чы 

за па саў наф ты хо піць на 30 га доў вы пра цоў кі.

На ша кра і на мае вя лі кія за па сы ка лій най і ка мен най 

со лі. Ба лан са выя за па сы ка лій най со лі скла да юць больш 

за 7 млрд тон, якіх хо піць на 175 га доў. Ця пер зда бы ва-

ец ца ўся го толь кі ка ля 40 млн тон у год. «Бе ла русь ка лій» 

мо жа па вя лі чыць зда бы чу пры ўмо ве, што бу дзе боль шы 

по пыт на пра дук цыю. За пас ка мен най со лі ў кра і не скла дае 

21 млрд тон, а ўзро вень зда бы чы — 2 млн тон у год.

Што да ты чыц ца вы са ка род ных ме та лаў, то ў Бе ла ру сі 

ёсць іх пра явы ў Стаўб цоў скім ра ё не. Але па коль кі яны не-

вя лі кія, то і рас пра цоў ка па куль што пры зна на эка на міч на 

не мэ та згод най. 

Ле тась на тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы ло ад кры та ра до ві шча 

ба заль та вых па род. Уся го ж па пя рэд не вы ву ча ныя за па-

сы ба заль ту ў на шай кра і не скла да юць ка ля 200 млн тон. 

Ба заль ты вы ка рыс тоў ва юц ца пры вы твор час ці ка мен най 

ва ты. За раз на ша кра і на за куп ляе ба заль ты, але пас ля 

зда бы чы сва іх бу дзе су па стаў ле ны кошт ім парт най і ай чын-

най сы ра ві ны. Сён ня эка на міч ны склад нік вель мі важ ны, 

а пе рад Мінп ры ро ды яшчэ ста іць за да ча ра цы я наль на га і 

бе раж лі ва га вы ка ры стан ня рэ сур саў.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ



ПРА ДУК ТО ВЫЯ САК РЭ ТЫ
ДЗЯР ЖЫН ШЧЫ НЫ

Перш чым па гля дзець 

вы твор часць, кі раў нік дзяр-

жа вы вы слу хаў, у якім ста не 

за раз зна хо дзіц ца сель ская 

гас па дар ка кра і ны. Як заў-

сё ды ці ка віў ся праб ле ма мі 

і пла на мі ў га лі не. На конт 

ма лоч на та вар на га комп лек-

су «Вя зан ка», які на ве даў 

Прэ зі дэнт, мі ністр сель скай 

гас па дар кі і харчавання 

Ле а нід За яц рас тлу ма чыў 

жур на ліс там, што тэх на-

ло гіі, якія на ім вы ка рыс-

тоў ва юц ца, да зва ля юць 

ства раць больш бяс печ-

ныя і кам форт ныя ўмо вы 

для жы вёл, пра ду хі ля ю чы 

за хвор ван ні. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў ніў ся, на-

коль кі доб ра вя дзец ца кант-

роль на прад пры ем стве, на-

ве даў шы ла ба ра то рыю.

Пры гэ тым бы ло зноў 

уз ня тае пы тан не па ста вак 

ма ла ка ў Ра сію. З 31 са ка-

ві ка Рас сель гас на гляд за-

ба ра няе па стаў ку ма лоч най 

пра дук цыі трох бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў. Пад час ра-

бо чай па езд кі ў Дзяр жын скі 

ра ён Аляк сандр Лу ка шэн ка 

да ру чыў шу каць но выя рын кі 

збы ту. «Што да ты чыц ца экс-

пар ту, шу кай це ін шыя рын кі. 

Ка лі Ра сія нас не ра зу мее і 

ра зу мець не хо ча, ну што ж, 

су стрэ нем ся з Прэ зі дэн там 

(Ра сіі. — Аўт.) пас ля інаў гу-

ра цыі, аб мяр ку ем дэ та лё ва і 

ка пі таль на ўсе пы тан ні. Трэ-

ба вы зна чац ца», — заявіў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па ці ка віў ся хо дам вы ка нан-

ня ра ней на ме ча ных пла наў 

па бу даў ніц тве і рэ кан струк-

цыі ма лоч на та вар ных комп-

лек саў. Прэ зі дэнт пад крэс-

ліў, што ў гэ ту пя ці год ку ўсё 

па він на быць за вер ша на. 

Так са ма кі раў нік дзяр жа-

вы на га даў пра да ру чэн не 

па бу даў ніц тве ся наж ных 

тран шэй для за бес пя чэн ня 

за ха ва нас ці кар моў. Ра бо ту 

ў гэ тым кі рун ку Прэ зі дэн ту 

па абя ца лі за вяр шыць ужо 

сё ле та да ўбор кі ку ку ру зы.

У вы ні ку Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ста ноў ча аца ніў 

ма лоч на та вар ны комп лекс, 

ад зна чыў шы, што кошт яго —

ка ля $6,5 млн — пры маль-

ны. Да лей кі раў нік дзяр жа вы 

наведаў аква куль тур ную 

гас па дар ку Аdmіrаl Hussо 

ЗАТ «ДГ-Цэнтр».

На прад пры ем стве зай-

ма юц ца вы твор час цю на-

ту раль най чор най ік ры 

тра ды цый ным за бой ным 

ме та дам і з мі ні маль най 

коль кас цю со лі, акра мя та-

го, вы раб ля юць пра дук ты з 

асят ры ны. Прэ зі дэн ту пад-

ра бяз на рас ка за лі пра тэх-

на ло гію вы рошч ван ня ры бы 

і атры ман ня ік ры, па ве да мі-

лі пра ра бо ту прад пры ем-

ства і пла ны па па шы рэн-

ні вы твор час ці. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка сам пра дэ гус та-

ваў пра дук цыю.

Кі раў нік ЗАТ «ДГ-Цэнтр» 

Ула дзі мір Даў гя ла рас ка заў 

жур на ліс там, што чор ная ік-

ра з Бе ла ру сі па стаў ля ец ца і 

ў пры кас пій скія, і ў еў ра пей-

 скія кра і ны, і на ват за акі ян — 

у Ка на ду. Акра мя та го, яе

вы со ка аца ні лі і «міш ле наў-

скія» ку ха ры.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Як пра цуе су час ны ма лоч на та вар ны комп лекс і дзе 

вы раб ля юць са праўд ную чор ную ік ру, па гля дзеў 

учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. Для 

гэ та га кі раў нік дзяр жа вы на кі ра ваў ся ў Дзяр жын скі 

ра ён. Там на тэ ры то рыі аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі» 

зна хо дзіц ца ма лоч на та вар ны комп лекс «Вя зан ка», 

які пра цуе па су час най без ад ход най тэх на ло гіі. Па-

куль ён адзі ны та кі ў кра і не. Дру гім пунктам ста-

ла аква куль тур ная гас па дар ка Аdmіrаl Hussо ЗАТ 

«ДГ-Цэнтр». Тут вы рошч ва юць асят роў і зда бы ва-

юць тую са мую каш тоў ную чор ную ік ру.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА 

ўчо ра пра вя ла аса біс ты пры ём 

гра ма дзян і прад стаў ні коў юры-

дыч ных асоб, па ве да мі лі БЕЛ ТА 

ў Ад мі ніст ра цыі кі раў ні ка дзяр-

жа вы.

На тал ля Ка ча на ва пры ня ла больш 

за 50 ча ла век. Тэ ма ты ка раз гле джа-

ных пы тан няў, як і ра ней, да стат ко ва 

раз на стай ная. Гэ та і за ха ван не гіс та-

рыч най па мя ці на ро да, і па тры я тыч нае 

вы ха ван не мо ла дзі, і ра бо та гра мад-

скіх ар га ні за цый, раз віц цё біз нес-ася-

род дзя, праб ле мы фер мер скіх гас па-

да рак, па ляп шэн не жыл лё вых умоў, 

па ру шэн не пра цоў ных пра воў і шэ раг 

ін шых пы тан няў. Зва ро ты раз гля да-

лі ся з удзе лам за про ша ных служ бо-

вых асоб дзяр жаў ных ор га наў. Шэ раг 

пы тан няў быў вы ра ша ны ўжо пад час 

пры ёму. Па ін шых — да дзе ны не аб-

ход ныя да ру чэн ні. Ход іх рэа лі за цыі 

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та бу дзе кант-

ра ля ваць.

Гэ та ўжо трэ ці пры ём, які з па чат ку 

го да пра вя ла На тал ля Ка ча на ва. Два 

па пя рэд нія бы лі вы яз ны мі. Яны ад-

бы лі ся на най буй ней шым бу даў ні чым 

прад пры ем стве Мін ска ААТ «МА ПІД» 

і ў хо дзе ра бо чай па езд кі ў Ві цеб скую 

воб ласць.

У Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та пад-

крэс лі лі, што ні во дзін зва рот з прось-

бай аб аса біс тым пры ёме кі раў ні ком 

Ад мі ніст ра цыі, які па сту піў, не за стаў-

ся без ува гі. Усе пы тан ні гра ма дзян 

бы лі на кі ра ва ны для раз гля ду па сут-

нас ці ў дзяр жаў ныя ор га ны, да кам пе-

тэн цыі якіх яны ад но сяц ца.

ПЫ ТАН НІ ВЫ РА ША ЮЦ ЦА АПЕ РА ТЫЎ НА
Ра бо та са зва ро та мі гра ма дзян зна хо дзіц ца на па ста ян ным кант ро лі 

ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
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