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Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Зва ні це 
ў пер шы дзень лю та га

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць у су бо ту 

1 лю та га ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. На зван кі 

жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00 бу дуць ад каз ваць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 
Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА аблвы кан ка ма
Ула дзі мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ігар Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 
Ва сіль Іва на віч АКУ ЛІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. 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.

ЗША пад рых та ва лі ся да па вы шэн ня цэн 
на наф ту ў тры ра зы

У 2050 го дзе цэ ны на 
наф ту мо гуць вы рас ці ў 
тры ра зы ў па раў на нні з 
ця пе раш нім уз роў нем. Пра 
гэ та га во рыц ца ў што га до-
вым пра гно зе ўпраў лен ня 
энер ге тыч най ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства энер ге ты кі ЗША. Пад рых та вац ца да па вы-
шэн ня кош ту сы ра ві ны мар кі Brеnt да 183 до ла раў за 
ба раль да вя дзец ца ў вы пад ку, ка лі га лі на су тык нец ца 
з іс тот ным рос там вы дат каў. У той жа час ка лі вы дат кі 
ака жуц ца ніз кія, то цэ ны на наф ту мо гуць, на ад ва рот, 
апус ціц ца да 46 до ла раў. Ба за вы сцэ на рый пра ду гледж-
вае, што кошт вы рас це да 105 до ла раў за ба раль, а ні я кіх 
знач ных змен у за ка на даў стве не ад бу дзец ца.

Пар ла мент Эс то ніі ўхва ліў пен сій ную рэ фор му
Пар ла мент Эс то ніі ў дру гім, за ключ ным чы тан ні ўхва-

ліў за ко на пра ект аб пен сій най рэ фор ме і вы ка заў да вер 

ура ду. Аб гэ тым па ве да мі-
ла прэс-служ ба вы шэй ша-
га за ка на даў ча га ор га на 
рэс пуб лі кі. Мэ тай пен сій-
най рэ фор мы з'яў ля ец ца 
пе ра вод аба вяз ко вай на-
кап ляль най пен сіі (дру гой 
пен сій най пры ступ кі) на 
доб ра ах вот ную асно ву. За ко на пра ект пен сій най рэ фор-
мы вы клі каў кры ты ку з бо ку пар ла менц кай апа зі цыі, 
шэ ра гу па лі ты каў і гра мад скіх дзея чаў, та му ўрад вы-
ра шыў звя заць га ла са ван не па за ко на пра ек це з га ла-
са ван нем аб да ве ры ка бі не ту мі ніст раў. У тлу ма чаль най 
за піс цы да за ко на пра ек та га во рыц ца, што пе ра тва рэн-
не дру гой пен сій най пры ступ кі ў доб ра ах вот ную па шы-
рыць вы бар лю дзей і дасць маг чы мас ці ін вес та ван ня, 
а так са ма ўзмоц ніць кан ку рэн цыю па між пен сій ны мі 
фон да мі. Пас ля пры няц ця за ко на на за па ша ныя срод кі 
мож на бу дзе за браць для вы ка ры стан ня па вод ле свай-
го мер ка ван ня, па кі нуць у пен сій ным фон дзе або пе-
ра вес ці на ін вес ты цый ны ра ху нак для са ма стой на га
ін вес та ван ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Мі ка лай Снап коў на зна ча-

ны Над звы чай ным і Паў на моц ным Па с-

лом у Кі тай скай На род най Рэс пуб лі-

цы. Яго па са ду ў Ад мі ніст ра цыі зой ме 

ды рэк тар ін сты ту та эка но мі кі На цы я-

 наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 

Ва ле рый Бель скі. На мес ні кам кі раў ні ка 

спраў Прэ зі дэн та на зна ча ны Ге надзь 

Бог дан, а ды рэк та рам Дэ парт амен та 

па гу ма ні тар най дзей нас ці Кі раў ніц тва 

спра ва мі Прэ зі дэн та — Ігар Куд рэ віч.

Прэ зі дэнт уз гад ніў на па са ды стар шы ні 
Ві цеб ска га гар вы кан ка ма Ва дзі ма За ран-
кі на, кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі Мас коў ска га 
ра ё на Брэс та Анд рэя Фі ла но ві ча, на мес-
ні каў мі ніст ра пра мыс ло вас ці Дзміт рыя 
Ха ры тон чы ка і Анд рэя Буй не ві ча. Кан ды-
да ту ры Аляк сея Ры ма шэў ска га і Дзміт рыя 
Са ка лоў ска га ўзгод не ны на па са ды ге не-
раль ных ды рэк та раў ААТ «Мін скі за вод ко ла-
вых ця га чоў» і ЗАТ «Ат лант» ад па вед на. Па 
ўзгад нен ні Прэ зі дэн та рэк та рам Ві цеб ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма шэ ра-
ва ста не Ва лян ці на Ба га ты ро ва, ды рэк та-
рам Дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 
спор ту і ту рыз му — Іры на Ва ра но віч, чле нам 
Мінск ага абл вы кан ка ма — Анд рэй Ліс.

За да чы для рэ гі ё наў
Уз гад ня ю чы кан ды да ту ры на па са ды 

прад стаў ні коў рэ гі я наль най ула ды, Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што Ва дзім 
За ран кін і Анд рэй Фі ла но віч пры зна ча юц ца 
ў вель мі важ ныя для кра і ны га ра ды.

Па яго сло вах, у Ві цеб ску знай шлі свой 
дом прад стаў ні кі ўсіх на цы я наль нас цяў, та-
му гэ ты го рад па ві нен за стац ца апо рай та-
ле рант нас ці. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што го рад 
з-за сва іх геа гра фіч ных асаб лі вас цяў (зна-
хо дзіц ца на ўзго рыс тай мяс цо вас ці) зруч ны 
для ра бо ты ка му наль ных служ баў.

Но ва га кі раў ні ка атры маў адзін з двух 
ра ё наў Брэс та. У Мас коў скім ра ё не жы ве 
2/3 га ра джан — 242 ты ся чы брас таў чан. Для 
го ра да, які ад зна чыў свой мі ле ні ум, зра бі лі 
ле тась шмат. «Я мяр кую, што мы ўсе аб' ек-
ты па бу да ва лі і больш-менш пры вя лі го рад 
у па ра дак. Я ка заў ужо стар шы ні абл вы-
кан ка ма, што гэ та ва ро ты не толь кі ў на шу 
кра і ну. Гэ та ва ро ты ва ўсю на шу Ай чы ну, 
бы лы Са вец кі Са юз, та му трэ ба іх тры маць 
у па рад ку», — на пом ніў лі дар кра і ны.

Ён асаб лі ва звяр нуў ува гу на ня прос ты 
для кра і ны 2020 год, пад крэс ліў шы, што 
асаб лі ва на пруж вац ца трэ ба Ві цеб шчы не 
і цэнт раль на му го ра ду рэ гі ё на.

Да лё кае і са мае бліз кае 
пры зна чэн не

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі -
дэн та Мі ка лай Снап коў на кі роў ва ец ца 
па слом у Кі тай. Свае спра вы ён на пра ця гу 
тыд ня пе рад асць док та ру эка на міч ных на-
вук Ва ле рыю Бель ска му.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ра бо ту і кі рун кі 
дзей нас ці на гэ тых па са дах ве дае вель мі 

доб ра, та му што яны знач ныя для дзяр-
жа вы.

Асаб лі ва Прэ зі дэнт ад зна чыў на зна чэн-
не Мі ка лая Снап ко ва, які мае во пыт прак-
тыч най ра бо ты ва ўра дзе. Так са ма доб ра 
ве дае ён і кі раў ніц тва Кі тай скай На род най 
Рэс пуб лі кі, та му ме на ві та Мі ка лая Снап ко ва 
на кі ра ва лі ў Пад ня бес ную, якая з'яў ля ец ца 
сур' ёз ным пры яры тэ там Бе ла ру сі ў між на-
род ным су пра цоў ніц тве.

«Мы ўсё больш і больш аба пі ра ем ся на 
да па мо гу і пад трым ку Кі тая. Не толь кі ў бу-
даў ніц тве перс пек тыў ных прад пры ем стваў 
у на шай кра і не, крэ ды та ван ні, але і ры нак 
Кі тая ад кры ты для нас на столь кі, на коль кі 
мы мо жам ту ды ўвай сці», — ска заў бе ла-
рус кі лі дар.

Ён на стро іў Мі ка лая Снап ко ва ажыц-
ця віць пра рыў на пра ця гу ра бо ты ў Кі таі: 
«Гэ та шчас це для нас, што мы ў свой час 

пра віль на вы бра лі курс на сяб роў ства з 

Кі та ем, ка лі Кі тай не быў яшчэ та кі, які ён 

ёсць ця пер, ка лі толь кі ўста ваў на но гі».

Кі тай, Ра сія, Еў ра пей скі са юз, Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі — гэ та гі ган ты, су пра цоў-
ніц тва з які мі лі чаць за шчас це лю быя дзяр-
жа вы. Не вы клю чэн не — і на ша кра і на з яе 
экс пар та а ры ен та ва най эка но мі кай.

«Усё ас тат няе ў нас у су пра цоў ніц тве з 
Кі та ем, як і з ін шы мі кра і на мі — Ра сі яй, Еў-
ра са ю зам і ЗША — ёсць. Трэ ба гэ ты дом 

па лі ты ка-дып ла ма тыч ны па ста віць на 

тры ва лы фун да мент», — да даў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Вя лі кую знач насць у бу ду чай ра бо це Ва-
ле рыя Бель ска га, на дум ку Прэ зі дэн та, бу-
дуць мець яго экс перт ныя ацэн кі нар ма тыў-
на-пра ва вых ак таў, якія ўно сяц ца кі раў ні ку 
кра і ны. У Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та з ура да 
і ін шых ор га наў па сту па юць усе да ку мен-
ты, на кі ра ва ныя на раз гляд пер шай асо бы 
дзяр жа вы.

«Трэ ба на строй вац ца на гэ тую сур' ёз ную 
пра цу, — за па тра ба ваў лі дар кра і ны. — Трэ-
ба бу дзе вель мі сур' ёз на пла на ваць пя ці-

год ку. Ды і гэ ты год мы па він ны вель мі 

сур' ёз на па пра ца ваць, каб пе ра адо лець 

тыя не га тыў ныя з'я вы, якія ёсць у эка но-

мі цы, асаб лі ва звя за ныя з Ра сі яй. Стра ты, 
якія нам пад кі ну лі на шы бра ты, мы па він ны 
ні ве ліра ваць за кошт ін шых кі рун каў».

Знач на га па ляп шэн ня ра бо ты Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ча кае ад Кі раў ніц тва спра ва мі. 
Зай мац ца гэ тым бу дзе і но вы на мес нік кі-
раў ні ка спраў Прэ зі дэн та Ге надзь Бог дан. 
Да яго па тра ба ван не — за крыць усе «хвас-
ты», ка лі яны ёсць, на яго мі ну лай па са дзе 
ды рэк та ра рэс пуб лі кан ска га вы твор ча-ганд-
лё ва га ўні тар на га прад пры ем ства «Бе ла-
русь ган даль».

Дэ парт амент па гу ма ні тар най дзей нас ці 
Кі раў ніц тва спра ва мі Прэ зі дэн та ўзна ча ліць 
Ігар Куд рэ віч. Шмат лі кія пы тан ні ўста но вы 
бы лі за мкну ты на лі да ра кра і ны з-за льгот 
па гу ма ні тар ных па стаў ках, та му не ўза ба ве 
яе дзей насць бу дзе зме не на.

«Што я за ўва жыў га доў 20 та му, ка лі да-
вя ло ся гэ та на ся бе за мкнуць, а мо жа, на ват 
і больш, — гу ма ні тар най дзей нас цю ў нас 
больш за ўсё зай ма ла ся апа зі цыя. І яны на 
пра ця гу ад на го го да ста лі ба га тыя. Яны тут 
ха дзі лі, па гэ тых ву лі цах, гвал там кры ча-
лі. Ад куль гро шы? Ста лі вы ву чаць, Ка мі тэт
дзярж бяс пе кі зай маў ся гэ тым пы тан нем.
І ака за ла ся, што гэ та гу ма ні тар ная да па мо-
га. І та ды я ўзяў пад кант роль гэ тае пы тан-
не», — рас ка заў кі раў нік кра і ны.

«Ат лан ту» рас пра віць пле чы!
Аляк сею Ры ма шэў ска му, но ва му ге не-

раль на му ды рэк та ру ААТ «Мін скі за вод ко-
ла вых ця га чоў», Прэ зі дэнт па ве да міў, што 
вель мі лю біць гэ та прад пры ем ства, бо яго 
скла да ныя да ру чэн ні яно хут ка вы ка на ла: 
ства ры лі ма шы ны, не аб ход ныя на шай ар міі і 
за па тра ба ва ныя на між на род ных рын ках.

«Гэ та зна чыць, па тэн цы ял, кам пе тэн цыі 
вель мі вы со кія ў ва шых лю дзей. І я вель мі 
ха цеў бы, каб вы за ха ва лі іх. І зу сім бы не 
ха цеў, каб вы не ка лі ўнес лі мне пра па но ву 
аб пры ва ты за цыі гэ та га прад пры ем ства. 

У тым лі ку за меж ні ка мі, — па пя рэ дзіў лі дар 
кра і ны і пад крэс ліў: — Вель мі ці ка вы за вод 
з пунк ту гле джан ня на ву ка ё міс тас ці. Гэ та 
вя лі кая на ву ка на гэ тым за вод зе. Вы на ву-

чы лі ся кан ку ры ра ваць. Шмат лі кія рэ чы 

ства ра е це та кія, якія ро бяць дзве-тры 

кра і ны ў све це. І мы па він ны вы тры маць 

кан ку рэн цыю».

Бу ду чы ня «Ат лан та», су се да це раз да ро-
гу, вель мі хва люе Аляк санд ра Лу ка шэн ку. 
«Кож ны дзень, бы ва ю чы тут, у рэ зі дэн цыі 
Прэ зі дэн та, Па ла цы Не за леж нас ці, я гля джу 
на «Ат лант» і ад ра зу ўспа мі наю ўсе не да хо-
пы і хі бы, якія ў вас ёсць», — ска заў лі дар 
кра і ны і па абя цаў, што ў хут кім ча се пры е-
дзе на за вод.

Кан ку рэн цыя, на яго дум ку, не з'яў ля-
ец ца для рэ аль на га сек та ра на шай кра і ны 
апраў дан нем: «Лег ка вых ма шын у све це 
мо ра — кан ку рэн цыя... Гру за ві коў і трак та-
роў — так са ма мо ра. І мы не як кан ку ры ра-
ва лі ра ней, а сён ня хтось ці ру кі апус ціў, у 
тым лі ку і на «Ат лан це». Та му ду май це. Вы 
ма ла ды ча ла век, вам жыць і пра ца ваць. Вы 
свой лёс звя за лі з гэ тым прад пры ем ствам. 
Ду май це, як мы бу дзем вы хо дзіць з іс ну ю-
ча га ста но ві шча».

Пры зна ча на му рэк та ру Ві цеб ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма шэ ра ва 
Ва лян ці не Ба га ты ро вай Прэ зі дэнт па ра іў 
ска рыс тац ца маг чы мас цю і звяр нуц ца да 
прад стаў ні коў вы шэй шай ула ды з праб ле-
ма мі ўста но вы, пад крэс ліў шы, што Ві цеб-
шчы най ця пер зай ма ец ца ўся кра і на.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«ГЭ ТЫ ГОД МЫ ПА ВІН НЫ ВЕЛЬ МІ СУР' ЁЗ НА ПА ПРА ЦА ВАЦЬ, 
КАБ ПЕ РА АДО ЛЕЦЬ НЕ ГА ТЫЎ НЫЯ З'Я ВЫ, ЯКІЯ ЁСЦЬ У ЭКА НО МІ ЦЫ»

Прэ зі дэнт Беларусі Аляк сандр Лу ка шэн ка раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні

 Ка мен та рый у тэ му
«Прэ зі дэнт да ру чыў уз мац ніць экс перт на-

ана лі тыч нае за бес пя чэн не ра бо ты ўра да, 
ін шых ор га наў, якія вы пра цоў ва юць ра-
шэн ні ў воб лас ці эка но мі кі. Гэ тыя ра шэн ні 
па він ны быць на кі ра ва ны на сты му ля ван-
не эка на міч на га рос ту, уз мац нен не даб-
ра бы ту бе ла рус ка га на ро да, па вы шэн не 
са цы яль най аба ро не нас ці на ша га на сель-
ніц тва і за бес пя чэн не да лей ша га пра грэ-
су дзяр жа вы, устой лі ва га яе раз віц ця. 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што гэ тыя за да чы 
па стаў ле ны ва ўмо вах су пя рэч нас цяў, 
якія скла лі ся сён ня на важ ным для нас 
кі рун ку — ганд лі энер га нось бі та мі, якія 
зай ма юць важ ную до лю ў знеш нім ганд лі і 
за бяс печ ва юць у цэ лым пра ца здоль насць 
на шай эка но мі кі», — ад зна чыў на мес-

нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Ва ле рый БЕЛЬ СКІ.

«За да ча, як заў сё ды, прос тая і глы бо-
кая, вы зна ча ная Прэ зі дэн там, — вы со кі 
дом, вы со ка га па лі тыч на га ўзроў ню на-
шых уза е ма ад но сін па ста віць на ма гут ны 
фун да мент глы бо ка га эка на міч на га і ганд-
лё ва га су пра цоў ніц тва», — рас тлу ма чыў 
ме та фа ру Прэ зі дэн та Мі ка лай СНАП КОЎ,

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

у Кі тай скай На род най Рэс пуб лі цы.
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