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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
УЛА ДЫ ЗША АД НА ВІ ЛІ ПРЫ ЁМ БЕ ЖАН ЦАЎ З 11 КРА ІН

Мі ніс тэр ства ўнут ра най бяс пе кі ЗША (МУБ) зра бі ла больш жорст кі мі пра-

ві лы пры ёму ў кра і не бе жан цаў з 11 кра ін, тым са мым зняў шы за ба ро ну на іх 

уезд у кра і ну. Пра гэ та аб вяс ці ла кі раў нік гэ та га ве дам ства Кірс тэн Ніль сэн, 

вы сту па ю чы ў Між на род ным цэнт ры імя Вуд ра Віль са на. Спіс «не бяс печ ных 

кра ін» пад ля гае пе ры я дыч на му пе ра гля ду. Афі цый на ён не апуб лі ка ва ны, ад-

нак, па звест ках аме ры кан скіх СМІ, у яго ўва хо дзяць Егі пет, Іран, Ірак, Емен, 

КНДР, Лі вія, Ма лі, Сі рыя, Са ма лі, Су дан і Паў днё вы Су дан. Гэ ты пе ра лік бу дуць 

пе ра гля даць кож ныя сем ме ся цаў.

КА МІ ТЭТ ЕЎ РА ПАР ЛА МЕН ТА ЎХВА ЛІЎ ЗА ПУСК САНК ЦЫЙ НАЙ 
ПРА ЦЭ ДУ РЫ ЕС СУ ПРАЦЬ ПОЛЬ ШЧЫ

Ка мі тэт Еў ра пар ла мен та па гра ма дзян скіх 

сва бо дах, унут ра ных спра вах і юс ты цыі пад тры-

маў ра шэн не Еў ра ка мі сіі за пус ціць санк цый ную 

пра цэ ду ру су праць Поль шчы за па ру шэн ні еў-

ра пей скіх прын цы паў у мяс цо вай су до вай рэ-

фор ме. Як пе рад ае ка рэс пан дэнт ТАСС, за гэ тую пра па но ву пра га ла са ва лі 

33 дэ пу та ты пры не аб ход ных 23. Зга да ная пра цэ ду ра мо жа пры вес ці да ча со ва га

па збаў лен ня Вар ша вы пра ва го ла су ў Са ве це ЕС, што ста не пер шым прэ цэ-

дэн там у гіс то рыі Еў ра пей ска га са ю за. За раз ра шэн не па він на за цвер дзіць 

пле нар ная се сія Еў ра пар ла мен та, якая прой дзе ў лю тым.

У СА УДАЎ СКАЙ АРА ВІІ АД ПУС ЦІ ЛІ ЎСІХ ЗА ТРЫ МА НЫХ ПА СПРА ВЕ 
АБ КА РУП ЦЫІ

Усе за тры ма ныя па па да зрэн ні ў ка руп цыі вы со ка па стаў ле ныя са удаў скія 

чы ноў ні кі і біз нес ме ны, якія ўтрым лі ва лі ся два ме ся цы ў пя ці зор ка вай гас ці-

ні цы Rіtz Carlton у Эр-Ры я дзе, па кі ну лі га тэль, па ве да мі ла ін фар ма генц тва 

Reuters са спа сыл кай на афі цый ную са удаў скую кры ні цу. Як вя до ма, у ліс-

та па дзе мі ну ла га го да Вы шэй шы ка мі тэт па ба раць бе з ка руп цы яй Са удаў-

скай Ара віі на ча ле з на след ным прын цам рас па ра дзіў ся за тры маць ка ля 

40 уплы во вых пер сон, ся род якіх бы лі чле ны ка ра леў скай сям'і, ко ліш нія 

мі ніст ры, ва ен ныя і прад пры маль ні кі. На мі ну лым тыд ні ста ла вя до ма, што 

ўрад га то вы вы зва ліць і зняць усе аб ві на вач ван ні з арыш та ва ных толь кі пры 

ўмо ве, што яны за пла цяць 100 міль яр даў до ла раў.

КІ ТАЙ ЗА ВА ЛІ ЛА СНЕ ГАМ
Звыш трох міль ё наў ча ла век па цяр пе ла ў вы-

ні ку сне га па даў, якія аб ры ну лі ся на ўсход нія і 

цэнт раль ныя пра він цыі Кі тая. Па ве дам ля ец ца 

пра як мі ні мум не каль кіх за гі ну лых. У вы ні ку аб-

ры ву лі ній элект ра пе ра да чы без элект ра энер гіі 

за ста ло ся ка ля 280 ты сяч хат ніх гас па да рак. 

Больш за 90 пра цэн таў па шко джа ных ЛЭП да 

ця пе раш ня га ча су ўжо ад ноў ле ны. Сне га па ды так са ма сур' ёз на ўсклад ні лі 

транс парт ную сі ту а цыю. Пры чым гэ та ад бы ло ся як раз та ды, ка лі ў Кі таі па чы-

на юц ца на ва год нія ва ка цыі і міль ё ны лю дзей вы праў ля юц ца ў па да рож жы.

Па сезонеПа сезоне  

Грып узяў паў зу
Сту дзень у Бе ла ру сі — тра ды цый ны час ус плёс-

ку ві рус ных хва роб. Але гэ тай зі мой лю дзі больш 

хва рэць на вост рыя рэ спі ра тор ныя за хвор ван ні не 

ста лі. На ад ва рот — за хва раль насць за апош ні ты-

дзень амаль на па ло ву мен шая, чым за та кі ж пе-

ры яд га да вой даў нас ці.

— А па ла ба ра тор най ды яг нос ты цы мы не вы яві лі ві-

ру саў гры пу, — ка жа на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла гі гі-

е ны, эпі дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Іна КА РА БАН. — Хут чэй за ўсё, пе ры яд за хва-

раль нас ці ссу нец ца на ся рэ дзі ну лю та га. Усё бу дзе за ле-

жаць ад та го, якая сі ту а цыя скла дзец ца ў най блі жэй шых 

кра і нах.

А яна не ад на род ная. З ад на го бо ку, у Літ ве, Лат віі і 

Ра сіі эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя на гад вае бе ла рус кую. 

З ін ша га — у Фран цыі ві ру сы гры пу цыр ку лю юць ужо 

вель мі ак тыў на.

— Ма быць, ніз кай за хва раль нас ці спры яе віль гот нае 

на двор'е, — пра цяг вае Іна Ка ра бан. — Да па ма га юць нам 

і пры шчэп кі: мы вак цы ну ем ад гры пу ка ля 40 пра цэн таў 

на сель ніц тва. Гэ ты спо саб лі чыц ца най леп шым да тыч на 

яго пра фі лак ты кі. Ін шыя ме та ды па каз ва юць ні жэй шую 

эфек тыў насць. Але ра зам з тым трэ ба за хоў ваць аса біс тую 

гі гі е ну і вы кон ваць каш ле вы эты кет. Вель мі рэд ка да во дзіц-

ца ба чыць, ка лі хтось ці пры кры ва ец ца пад час каш лю або 

ка рыс та ец ца па пя ро вы мі сур вэт ка мі. Акра мя та го, муж чы-

нам мы рэ ка мен ду ем абы хо дзіц ца без по ціс каў рук, бо яны 

слу жаць асноў най кры ні цай мік ро баў і ві ру саў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Ус ход няе парт нёр ства:
не аб ход на вы ра шаць прак тыч ныя пы тан ні

ІнтэграцыяІнтэграцыя  

СНД АБ РА ЛА 
НА ЗІ РАЛЬ НІ КАЎ

У Мін ску прай шло па ся джэн не Са ве та 
па ста ян ных прад стаў ні коў Са друж нас ці

Кан ды да ту ры кі раў ні коў мі сіі на зі раль ні каў на вы ба-

рах у Ра сіі і Турк ме ні ста не аб мер ка ваў Са вет па ста ян-

ных прад стаў ні коў СНД. Пла ну ец ца, што кі раў ні ком 

мі сіі на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

ста не пер шы на мес нік стар шы ні Вы ка наў ча га ка мі-

тэ та СНД Вік тар Гу мін скі. На пар ла менц кіх вы ба рах 

у Турк ме ні ста не дэ ле га цыю ад СНД уз на ча ліць стар-

шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр гей Ле бе дзеў. 

Пад час па ся джэн ня так са ма аб мер ка ва лі па ра дак дня 

чар го ва га па ся джэн ня Са ве та мі ніст раў за меж ных спраў, 

якое ад бу дзец ца 6 кра са ві ка ў Мін ску. Пра ца ваць у гэ тым 

го дзе Са вет па ста ян ных прад стаў ні коў СНД бу дзе пад кі-

раў ніц твам но ва га стар шы ні — па ста ян на га паў на моц на га 

прад стаў ні ка Рэс пуб лі кі Та джы кі стан, Над звы чай на га і 

Паў на моц на га Па сла Та джы кі ста на ў Бе ла ру сі Мах мад-

ша ры фа Хак до да. Прад ста віў Сяр гей Ле бе дзеў і свай го 

но ва га на мес ні ка Агы бая Сма гу ла ва.

Асноў ны мі кі рун ка мі дзей нас ці для СНД на 2018 год, 

па сло вах Сяр гея Ле бе дзе ва, ста нуць ума ца ван не бяс пе кі 

кра ін — чле наў Са друж нас ці і эка на міч нае ўза е ма дзе ян-

не. «Пры яры тэ там за ста ец ца эка на міч нае су пра цоў ніц-

тва. Нам важ на пра цяг ваць рэа лі за цыю да га во ра аб зо не 

сва бод на га ганд лю. Мы за раз пра цу ем над пад рых тоў кай 

па гад нен ня аб зо не сва бод на га ганд лю па слу га мі», — за-

явіў Сяр гей Ле бе дзеў.

Асаб лі вая ўва га ў 2018 го дзе, які аб' яў ле ны Го дам куль-

ту ры ў СНД, удзя ля ец ца і гу ма ні тар на му су пра цоў ніц тву.

***

У той жа дзень з но вым стар шы нёй Са ве та, Па слом Рэс-

пуб лі кі Та джы кі стан у Бе ла ру сі су стрэў ся стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 

АНД РЭЙ ЧАН КА. Пад час су стрэ чы бе ла рус кі спі кер вы ка заў 

над зею, што ра бо та ор га наў СНД і на да лей бу дзе ўдас ка-

наль вац ца. «Важ на, каб у СНД быў не толь кі дыя лог, але і 

пры ма лі ся прак тыч ныя ме ры, на кі ра ва ныя на па ляп шэн не 

на шых ад но сін, жыц ця на шых лю дзей», — ад зна чыў ён.

Так са ма Ула дзі мір Анд рэй чан ка на га даў, што ў пар ла-

мен тах Бе ла ру сі і Та джы кі ста на ство ра ны гру пы друж бы. 

Пар ла мен та рый мяр куе, што ім трэ ба больш іні цы я тыў на 

пра ца ваць. «Бы ло б доб ра, каб у най блі жэй шай перс пек ты ве 

бы ло ад пра ца ва на па гад нен не аб су пра цоў ніц тве па між пар-

ла мен та мі Бе ла ру сі і Та джы кі ста на», — пра па на ваў спі кер.

Ад на з не менш знач ных за дач, якая ста іць пе рад абод-

ву ма пар ла мен та мі, — рост ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін. 

Пра вы ста ву бе ла рус кай пра дук цыі, якая бу дзе прад стаў-

ле на ў Ду шан бэ ўжо гэ тай вяс ной, на га даў спа дар Па сол і 

да даў, што гэ та ста не да дат ко вай маг чы мас цю для пад пі-

сан ня двух ба ко вых да ку мен таў па між на шы мі кра і на мі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Пад час су стрэ чы Прэ зі дэн та Аляк сандра Лу ка шэн кі 

са стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та 

Бе ла ру сі Юры ем Сянь ко аб мяр коў ва лі ся на дзён ныя 

пы тан ні бе ла рус кай мыт ні.

У пры ват нас ці, Юрый Сянь ко па ве да міў пра вы ні кі ра бо-

ты за мі ну лы год. Так, ле тась ад мыт ных збо раў у бюд жэт 

па сту пі ла на $412 млн больш, чым го дам ра ней.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што ад нымі з кі рун каў з'яў ля-

юц ца су пра цоў ніц тва з Ра сі яй і вы ра шэн не пы тан няў з санк-

цый ны мі та ва ра мі. Тое, што ў Бе ла ру сі на ву чы лі ся ў штуч-

 ных умо вах вы раб ляць ік ру, гэ та доб ра. «Але тым не менш 

ха це ла ся б па га ва рыць аб' ек тыў на: у чым нам яшчэ трэ ба 

па пра ца ваць, каб прэ тэн зій з бо ку ра сі ян бы ло менш? І як 

раз ві ва ец ца тут на ша су пра цоў ніц тва з Ра сі яй. Як бы там 

ні бы ло, а знеш няя мя жа Са юз най дзяр жа вы пад Брэс там, 

а не пад Сма лен скам», — за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Юрый Сянь ко ад зна чыў, што ле тась бы ло кан фіс ка ва-

на ка ля 10 ты сяч тон санк цый ных та ва раў кош там ка ля 

$9 млн. Сё ле та мыт ныя ор га ны пра цяг нуць су мес ную ра-

бо ту з ра сій скі мі ка ле га мі ў гэ тым кі рун ку.

Пас ля су стрэ чы стар шы ня мыт на га ка мі тэ та па ве да міў 

жур на ліс там, што ле тась мыт най служ бай бы ло кан фіс ка-

ва на з не за кон на га аба ро ту больш за ты ся чу кі ла гра маў 

цяж кіх нар ко ты каў, рас па ча та 41 кры мі наль ная спра ва па 

фак це пе ра мя шчэн ня нар ко ты каў. Ча ты ры буй ныя пар тыі 

на кі роў ва лі ся ў Ра сію, пра што мыт ні кі па ве да мі лі сва ім 

ка ле гам.

Да та го ж ле тась бы лі пра ве дзе ны экс пе ры мен ты, звя-

за ныя з Мыт ным ко дэк сам, які ўжо ўсту піў у сі лу. Біз нес 

аца ніў іх ста ноў ча: 91 300 пар тый та ва ру бы лі аформ ле ны 

ў аў та ма тыч ным рэ жы ме.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Мыт ная служба:
санк цый ныя та ва ры і вы ні кі 2017 го да

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з еў-

ра ка мі са рам па еў ра пей скай па лі-

ты цы су сед ства і пе ра га во рах аб 

па шы рэн ні ЕС Ёха не сам Ха нам. 

Кі раў нік дзяр жа вы спа дзя ец ца, 

што гэ ты ві зіт еў ра ка мі са ра ў 

Мінск пры ня се знач ныя вы ні кі ў 

ад но сі нах па між Бе ла рус сю і Еў-

ра са ю зам.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што 

ка тэ га рыч на су праць цэнт ра беж ных 

сіл, з-за якіх сла бее Еў ра са юз: «Мы 

пры хіль ні кі шмат па ляр на га све ту. Еў-

ра пей скі са юз — ад на з най ма гут ных 

апор на шай пла не ты, і раз бу рэн не гэ-

тай, мож на ска заць, асноў най апо ры 

шмат па ляр на га све ту пры вя дзе да 

раз бу рэн ня сіс тэ мы не толь кі бяс пе кі, 

але і эка но мі кі, і ўсіх ін шых сфер жыц ця 

на на шай зям лі».

Акра мя та го, ЕС з'яў ля ец ца для нас 

знач ным ганд лё вым парт нё рам і ста іць 

на дру гім мес цы пас ля Ра сіі. У су вя зі 

з гэ тым на ша кра і на за ці каў ле на ў па-

шы рэн ні эка на міч ных су вя зяў.

Га во ра чы аб пра ек це Ус ход ня га 

парт нёр ства, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што трэ ба больш ары ен та-

вац ца на прак ты ку, каб мож на бы ло 

вы ра шаць за да чы, якія ста яць пе рад 

Еў ро пай, і пра соў ваць пра ек ты ў ак ту-

аль ных сфе рах, як, на прык лад, энер ге-

ты ка, транс парт, ла гіс ты ка. А так са ма 

вы ра шаць ві за выя пы тан ні: гэ та да-

зво ліць мець двух ба ко выя зно сі ны ў 

боль шым аб' ёме.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт за ўва жыў, што 

нель га да пус ціць, каб Ус ход няе парт-

нёр ства бы ло за над та па лі ты за ва нае. 

По яс з кра ін-удзель ніц гэ та га пра ек та 

не па ві нен стаць раз дзя ляль най зо-

най па між Еў ра са ю зам, з ад на го бо-

ку, і Ра сі яй, Кі та ем, ус ход ні мі кра і на-

 мі — з дру го га. Бе ла русь бу дзе заў сё ды 

пры хіль ні цай доб ра су сед ства і га то ва і 

на да лей уно сіць уклад у за бес пя чэн не 

бяс пе кі еў ра пей ска га кан ты нен та, за-

пэў ніў бе ла рус кі лі дар.

Ёха нес Хан, у сваю чар гу, ад зна чыў, 

што ў та кой вя лі кай струк ту ры, як ЕС, 

заў сё ды ёсць не ка то рыя праб ле мы, 

вы клі ка ныя ўнут ра ны мі ці знеш ні мі 

пра цэ са мі. Ся род най больш сур' ёз-

ных еў ра ка мі сар ад зна чыў між на-

род ны фі нан са ва-эка на міч ны кры зіс 

і хва лю міг ра цыі. Да та го ж пры хо-

дзіц ца зай мац ца «брэк сі там». Ад нак 

усе скла да ныя сі ту а цыі, на яго дум-

ку, пры вя лі да ўзмац нен ня ін тэ гра цыі 

ўнут ры ЕС і ма бі лі за ва лі пад трым ку 

на сель ніц тва.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Па не іміг ра цый ную 
ві зу ЗША — 
ця пер у Мінск

Па соль ства ЗША ў Бе ла ру сі з лю-

та га бу дзе аказ ваць гра ма дзя нам і 

рэ зі дэн там Бе ла ру сі ўвесь спектр 

не іміг ра цый ных ві за вых па слуг. 

Пра гэ та жур на ліс там па ве да міў 

ча со вы па ве ра ны ў спра вах ЗША 

ў Бе ла ру сі Ро берт Рай лі.

Па вод ле яго слоў, з 1 лю та га кон-

суль скі ад дзел па соль ства па чы нае 

пра да стаў ляць поў ны спектр не іміг-

ра цый ных ві за вых па слуг. Гэ та зна-

чыць, што лю бы гра ма дзя нін і рэ-

зі дэнт Бе ла ру сі мо жа звяр нуц ца па 

ві зу лю бой ка тэ го рыі ў Мін ску.

Ра ней ужо па ве дам ля ла ся, што з 

1 ліс та па да мі ну ла га го да па соль ства 

ЗША ў Мін ску па ча ло пры маць зва ро-

ты па гас ця выя, ту рыс тыч ныя і дзе ла-

выя ві зы (ка тэ го рыя В1/В2) ад жы ха-

роў і гра ма дзян Бе ла ру сі ва ўзрос це 

50 га доў і больш. Апроч та го, за яў ні кі 

лю бо га ўзрос ту, чыя аме ры кан ская ві-

за лю бой ка тэ го рыі скон чы ла ся менш 

за год та му, атры ма лі маг чы масць 

звяр тац ца па но вую ві зу ў Мін ску.

З 9 сту дзе ня гэ та га го да аме ры-

кан скае дып прадс таў ніц тва зноў 

па шы ры ла ві за выя па слу гі і ста ла 

пры маць за явы ад рэ зі дэн таў Бе ла-

ру сі на ві зы на ступ ных ка тэ го рый: А, 

С1/D, G, F, H, І, J, L, M, О, Р і R.

Ро берт Рай лі ад зна чыў, што аме-

ры кан скае дып прадс таў ніц тва бу дзе 

аказ ваць та кі спектр ві за вых па слуг 

упер шы ню за апош нія дзе сяць га-

доў. Ра зам з тым ён звяр нуў ува гу на 

тое, што па соль ства ЗША ў Бе ла ру сі 

па куль не мо жа пры маць за яў кі ад 

не гра ма дзян ці не па ста ян ных жы ха-

роў Бе ла ру сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




