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Прэ зі дэнт Ар ме ніі рас пус ціў пар ла мент
Прэ зі дэнт Ар ме ніі Ар мен Сар кі сян пад пі саў указ аб рос-

пус ку На цы я наль на га схо ду кра і ны ў ад па вед нас ці з за ка-

на даў ствам. У гэ тым жа да ку мен це ён пры зна чыў па за чар-

го выя вы ба ры пар ла мен та Ар ме ніі на 9 снеж ня.

Пар ла мент рас пус ці лі пас ля та го, як прэм' ер-мі ністр Ні-

кол Па шы нян, які за няў гэ тую па са ду пас ля ак цый пра тэс ту, 

за явіў аб сы хо дзе ў ад стаў ку і двой чы не быў пе ра абра ны ў 

хо дзе га ла са ван няў пар ла мен та.

Ра сі я не на зва лі сім ва лы, 
якія аб' яд ноў ва юць кра і ну

Гімн дзяр жа вы з'яў ля ец ца аб' яд наў чым сім ва лам кра і ны, 

та кое мер ка ван не вы ка за лі 20 % жы ха роў Ра сіі. Пра гэ та 

свед чаць да ныя апы тан ня УЦВГД, пра ве дзе на га на пя рэ дад ні 

Дня на род на га адзін ства, пе рад ае ТАСС.

Дру гое мес ца па па пу ляр нас ці за ня ла пес ня «Дзень Пе-

ра мо гі» (8 % рэ спан дэн таў), трой ку за мы кае «Ка цю ша» 

(7 % апы та ных). Ся род лі та ра тур ных сім ва лаў, якія аб' яд-

ноў ва юць ра сі ян, рэ спан дэн ты ад зна чы лі ра ман «Вай на і 

мір» Льва Талс то га (11 %), тво ры Аляк санд ра Пуш кі на (4 %) 

і ра ман «Ці хі Дон» Мі ха і ла Шо ла ха ва (3 %).

Лі та ра тур на га пер са на жа Ілью Аб ло ма ва з ад най мен на га 

ра ма на Іва на Ган ча ро ва 4 % апы та ных звяз ва юць з воб ра зам, 

які най больш ад па вя дае звы чай на му жы ха ру Ра сіі. Яшчэ па 

2 % рэ спан дэн таў ад зна чы лі воб раз Аляк сея Ма рэсь е ва з 

«Апо вес ці пра са праўд на га ча ла ве ка», Анд рэя Бал кон ска га 

з «Вай ны і мі ру», Паў ла Кар ча гі на з апо вес ці «Як гар та ва ла ся 

сталь», ка зач ных пер са на жаў Іва на-дур ня і Ілью Му рам ца.

Най важ ней шай гіс та рыч най па дзе яй 63 % ра сі ян на зва лі 

Дзень Пе ра мо гі 9 мая, 12 % — да лу чэн не Кры ма ў са ка ві ку 

2014 го да, 8 % апы та ных ад зна чы лі рэ ва лю цыю 1917 го да, 

а 5 % — па лёт у кос мас Юрыя Га га ры на.

Аб' яд ноў ва ю чы мі кра і ну філь ма мі ра сі я не лі чаць ка ме дыю 

«Іро нія лё су, або З лёг кай па рай!» (9 %) і кі на кар ці ну «Маск-

ва сля зам не ве рыць» (5 %). Па 4 % апы та ных ад зна чы лі 

«Брыль ян та вую ру ку», «У бой ідуць ад ны «ста рыя», «Іван 

Ва сіл е віч мя няе пра фе сію», «Ка хан не і га лу бы».

Га лоў най свя точ най стра вай у Ра сіі лі чыц ца са лат аліўе 

(51 %), 28 % ра сі ян ад зна ча юць «се ляд ца пад фут рам» і 

пель ме ні, яшчэ 17 % — боршч.

СМІ: Дэ від Кэ ме ран хо ча ўзна ча ліць 
МЗС Вя лі ка бры та ніі

Бы лы прэм' ер-мі ністр Вя лі-

ка бры та ніі (2010—2016) Дэ від 

Кэ ме ран спа дзя ец ца вяр нуц ца 

ў вя лі кую па лі ты ку і ўзна ча ліць 

бры тан скі МЗС. Пра гэ та па ве-

да мі ла ў пят ні цу га зе та The Sun 

са спа сыл кай на ін фар ма ва ныя 

кры ні цы.

Па вод ле яе да ных, Кэ ме ран 

ска заў сяб рам, што «раз гля дае маг чы масць вяр тан ня ў вя-

лі кую па лі ты ку і ба чыць ся бе ў якас ці мі ніст ра за меж ных 

спраў», ка лі яго за про сіць бу ду чы лі дар кан сер ва та раў.

На рэ фе рэн ду ме па пы тан ні да лей ша га ўдзе лу Злу ча-

на га Ка ра леў ства ў ЕС 23 чэр ве ня 2016 го да пе ра мо гу з 

вы ні кам 51,9 % атры ма лі пра ціў ні кі еў ра ін тэг ра цыі. Кэ ме ран 

жа, які іні цы я ваў гэ та га ла са ван не, спа дзя ваў ся на пе ра мо гу 

пры хіль ні каў яд нан ня з ЕС. Пас ля та ко га вы ні ку ён па кі нуў 

па са ду прэм' е ра, і то ры ўзна ча лі ла мі ністр унут ра ных спраў 

Тэ рэ за Мэй, якая аў та ма тыч на ста ла кі раў ні ком ура да.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гла баль ны кан тэкстГла баль ны кан тэкст

Ці бу дуць 
но выя пра ві лы?

Тыд ні Су свет най ганд лё вай 
ар га ні за цыі (СГА) прай шлі ў на шай кра і не

Фі наль ны круг лы стол са браў удзель ні каў у 

Мін ску, дзе яны аб мер ка ва лі ход да лу чэн ня Бе-

ла ру сі да СГА, во пыт Ра сіі і Ка зах ста на, а так са-

ма маг чы мас ці і вы клі кі для раз віц ця ай чын най 

сель скай гас па дар кі.

Па чы на ю чы з са ка ві ка гэ та га го да па ча ла ся пя тая 

фа за пра ек та, на кі ра ва на га на са дзей ні чан не ўступ-

лен ню Бе ла ру сі ў СГА. Ула дзі мір СЕР ПІ КАЎ, па сол 

па асо бых да ру чэн нях МЗС Бе ла ру сі, кі раў нік пе-

ра га вор най дэ ле га цыі на шай кра і ны па да лу чэн ні 

да СГА, ад зна чыў, што за ста ло ся сем парт нё раў, з 

які мі не аб ход на да мо віц ца пра ўступ лен не ў ар га ні за-

цыю: ЗША, ЕС, Ка на да, Бра зі лія, Аў стра лія, Укра і на, 

Швей ца рыя. «Мы спа дзя ём ся, што член ства ў СГА 

бу дзе са дзей ні чаць па вы шэн ню су ве рэн ных крэ дыт-

ных рэй тын гаў Бе ла ру сі. Да зво ліць мець больш лёг кі, 

па шы ра ны до ступ да тан нейшых па зы ко вых срод каў 

на раз віц цё эка но мі кі Бе ла ру сі. Па коль кі мы ўжо бу-

дзем част кай гла баль най шмат ба ко вай ганд лё вай 

сіс тэ мы, прад ка заль ным парт нё рам, і ад но сі ны да 

нас бу дуць зу сім ін шыя, імідж бу дзе ін шы. Па-дру гое, 

у кра і не бу дзе ство ра ны больш праз рыс ты і прад-

ка заль ны ін вес ты цый ны рэ жым», — пад крэс лі вае 

Ула дзі мір Сер пі каў.

Экс пер ты ад зна ча юць, што Бе ла русь фак тыч на ўжо 

жы ве па нор мах СГА, бо пра ві лы, якія дзей ні ча юць 

у ЕА ЭС, па доб ныя. Воль га КА ЗА КЕ ВІЧ, на чаль нік 

ад дзе ла СГА і ўні фі ка цыі ганд лё вых рэ жы маў кі-

ра ван ня знеш не ганд лё вай па лі ты кі Дэ парт амен-

та знеш не эка на міч най дзей нас ці МЗС Бе ла ру сі, 

звяр тае ўва гу, што нор мы СГА — гэ та як пра ві лы да-

рож на га ру ху: яны мо гуць быць не дас ка на лыя, але, 

ка лі іх ад мя ніць, пач нец ца ха ос. «Но выя тэх на ло гіі 

ад кры ва юць маг чы мас ці для ма ло га і ся рэд ня га біз-

не су, што, мне па да ец ца, для на шай кра і ны вель мі 

ак ту аль на, — ка мен ці руе Воль га Ка за ке віч. — Сён ня 

ўсё гэ та аб мяр коў ва ец ца на пля цоў цы СГА, і хут чэй за 

ўсё бу дуць вы пра цоў вац ца ней кія но выя пра ві лы. Бе ла-

русь па він на хут чэй стаць чле нам СГА, каб уклю чыц ца 

ў гэ ты пра цэс, каб на шы ін та рэ сы бы лі ўлі ча ны».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

МІНСК ЗБІ РАЕ 
ГАР НЯ КОЎ

14—16 ліс та па да гэ та га го да ў Мін ску пры пад-

трым цы Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ад бу дзец ца ІІІ Еў ра зій скі гор на-геа ла-

гіч ны фо рум. 

З мо ман ту пра вя дзен ня пер ша га ме ра пры ем ства 

ў 2016 го дзе фо рум за ста ец ца адзі най буй ной між-

на род най пля цоў кай для аб мер ка ван ня пы тан няў 

дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня не тра ка ры стан ня Еў ра зіі з 

удзе лам прад стаў ні коў біз не су, кі раў ні коў про філь ных 

мі ніс тэр стваў і ве дам стваў, між на род ных ін сты ту таў і 

ін тэ гра цый ных утва рэн няў.

Па вод ле слоў на мес ні ка мі ніст ра пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Анд рэя ХМЕ ЛЯ, сё ле та на пля цоў цы 

фо ру му, які бу дзе пра хо дзіць у бу дын ку На цы я наль-

най біб лі я тэ кі, пла ну ец ца аб мер ка ван не перс пек тыў 

ліч ба ві за цыі гор най га лі ны, раз віц ця адзі най Еў ра-

зій скай ін фар ма цый най пра сто ры, су пра цоў ніц тва 

ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў у сфе ры не тра ка ры стан-

ня, раз віц цё крэ дыт на-фі нан са вай інф ра струк ту ры 

сы ра він ных рын каў Еў ра зіі і ін шых пы тан няў.

Удзель ні ка мі фо ру му ста нуць больш за 500 ча-

ла век з 20 кра ін СНД, Еў ро пы і Азіі, уклю ча ю чы Бе-

ла русь, Ра сію, Ка зах стан, Уз бе кі стан, Кыр гыз стан, 

Гер ма нію, Поль шчу, Сер бію, Фін лян дыю, Ін дыю, Кі тай, 

Ін да не зію, Іран, В'ет нам і ін шыя.

Анд рэй Хмель так са ма ад зна чыў, што ў рам ках пра-

вя дзен ня фо ру му бу дуць удзель ні чаць «Слаў ка лій», 

«Шахтп ра ект», «Бе ла русь ка лій» і мно гія ін шыя вя лі кія 

кам па ніі, якія ў сва іх кра і нах з'яў ля юц ца без умоў ны мі 

лі да ра мі ў ге о ла га раз вед цы, бу дуць прад стаў ні кі буй-

ных за меж ных гор на зда быў ных прад пры ем стваў. Бе-

ла русь прад ста віць кан цэ сій ныя ўчаст кі і ар га ні за цыі, 

якія мо гуць аказ ваць па слу гі па рас пра цоў цы ра до ві-

шчаў, да сле да ван ні, зда бы чы ка рыс ных вы кап няў:

— Мы раз гля да ем гэ тую пля цоў ку не толь кі як фо-

рум ную, але і ка мер цый ную, для нас важ на ў тым лі ку і 

за клю чэн не да га во раў, — пад крэс ліў Анд рэй Хмель.

Воль га ПРА ЛЮК.

Па вод ле слоў кі раў ні ка 

дзяр жа вы, Ві цеб скі фут ра вы 

кам бі нат пас ля ма дэр ні за цыі 

стаў вель мі са лід ным прад пры-

ем ствам — па да рун кам на ро ду 

да свя та. Як рас тлу ма чыў Прэ-

зі дэнт, ён сам, чле ны ўра да і 

ін шыя вы шэй шыя служ бо выя 

асо бы па він ны па ка заць лю-

дзям, што зроб ле на за мі ну лы 

год, — да 7 ліс та па да.

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, 

што ў Бе ла ру сі вя лі кая коль-

касць ня вы бра ных ка мер цый-

ных кі тай скіх крэ ды таў, ка ля ся мі 

міль яр даў, пры гэ тым ёсць яшчэ і 

тан ныя. Прэ зі дэнт рас ка заў, што 

не так даў но рас па ра дзіў ся, каб 

перасталі ары ен та вац ца толь-

кі на буй ныя прад пры ем ствы. 

«Ёсць тал ко выя пры ват ні кі, якіх 

мы ве да ем, не прос та шар ла та-

ны з ву лі цы, вось ім трэ ба да па-

ма гаць. Яны за 20—30 міль ё наў 

ство раць нам сот ні ты сяч рабо-

чых мес цаў», — ска заў ён.

На дум ку Аляк санд ра 

Лукашэн кі, не аба вяз ко ва вы-

дзя ляць на бу даў ніц тва но вых 

пры ват ных прад пры ем стваў 

сот ні міль ё наў. Па прык лад 

да лё ка ха дзіць не трэ ба: узяць 

той жа Ві цеб скі фут ра вы кам-

бі нат. У яго рэ кан струк цыю і 

ма дэр ні за цыю ін вес та ва лі ка-

ля 24 міль ё наў до ла раў, а ў 

бу ду чы ні коль касць ра бо чых 

мес цаў пла ну ец ца па вя лі чыць 

да 500. Ма дэр ні за цы яй зай-

маў ся хол дынг «Мар ка».

Бе ла рус кі лі дар па хва ліў 

прад пры ем ства і ад зна чыў, 

што ка лі б ге не раль ны ды рэк-

тар «Мар ка» Мі ка лай Мар ты-

наў ся бе не за рэ ка мен да ваў, 

то ён не раз маў ляў бы ні пра 

які хол дынг.

Да рэ  чы,  Аляк сандр 

Лукашэн ка і сам ад дае пе ра-

ва гу пра дук цыі «Мар ка». І на 

кам бі нат Прэ зі дэнт пры быў 

у ча ра ві ках гэ тай фір мы. Ён 

ад зна чыў, што на яго абу так 

звяр та юць ува гу і кі раў ні кі ін-

шых дзяр жаў, на прык лад Прэ-

зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан 

На за рба еў. Бе ла рус кі лі дар 

рас ка заў аб іх пры ват най гу-

тар цы: ка зах стан скі кі раў нік па-

ці ка віў ся, ад куль у Лу ка шэн кі 

та кія ча ра ві кі, той на зваў бе ла-

рус ка га вы твор цу, а На за рба еў 

не па ве рыў. У ад каз кі раў нік 

дзяр жа вы зняў ча ра вік і пра-

дэ ман стра ваў: наз ва вы твор-

цы — «Мар ка». «І не трэ ба 

італь ян скае, і не трэ ба фран-

цуз скае», — да даў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра-

нуў так са ма тэ му авеч ка га доў лі. 

Ён за явіў, што спра ва зда чу аб 

раз віц ці гэ тай га лі ны за па тра буе 

ўжо вяс ной ад гу бер на та раў Ма-

гі лёў скай, Ві цеб скай і част ко ва 

Мін скай аб лас цей.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ,

г. Ві цебск.

АЎ ЧЫН КА 
ВЫ РА БУ ВАР ТАЯ

Ад па вед нае па гад нен не пад пі са на 

пад час су стрэ чы Са ве та кі раў ні коў 

ура даў Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў. Да ку мент знач на спрос-

ціць пра цэ ду ру ўза е ма да па мо гі і 

ска ро ціць час рэ ак цыі на маг чы-

мыя ін цы дэн ты, звя за ныя з вы ка-

ры стан нем атам най энер гіі ў мір ных 

мэ тах.

Прад стаў ні коў на ўзроў ні прэм' е раў, 

ві цэ-прэм' е раў на кі ра ва лі ў Аста ну ўсе 

кра і ны — чле ны СНД, акра мя Укра і ны.

Раз віц цё вы со ка тэх на ла гіч най вы-

твор час ці ў энер ге тыч най сфе ры і су пра-

цоў ніц тва ў гэ тым кі рун ку ста ла ад ной 

з асноў ных тэм па ся джэн ня. Згаданая 

га лі на най больш плён ная для кра ін Са-

друж нас ці. Ства рэн не энер ге тыч на га аб-

ста ля ван ня дасць штур шок для ма дэр ні-

за цыі вы твор час ці, па вы шэн ня на ву ко-

ва га па тэн цы я лу і за бяс пе чыць но вы мі 

рабочымі мес ца мі.

Уся го на па рад ку дня бы ло 13 пы тан-

няў, ся род якіх уза е ма дзе ян не па пра фі-

лак ты цы ача гоў хва роб і шкод ні каў ле су 

на пры гра ніч ных тэ ры то ры ях, су мес ная 

дзей насць у га лі не да сле да ван ня кос-

ма су, аб мен элект рон най ін фар ма цы яй 

для ажыц цяў лен ня пад атко ва га ад мі ніст-

ра ван ня.

Асаб лі вы блок — фі нан са выя да ку-

мен ты. На прык лад, вы зна ча ны па ра дак 

фі нан са ван ня ме ра пры ем стваў па пад-

трым цы якас ці жыц ця ве тэ ра наў вой наў. 

Пад пі са ны да ку мен ты аб асіг на ван нях на 

ства рэн не і раз віц цё аб' яд на най сіс тэ мы 

проці па вет ра най аба ро ны дзяр жаў.

Акра мя та го, удзель ні кі па ся джэн-

ня за цвер дзі лі план пры яры тэт ных ме-

ра пры ем стваў у сфе ры гу ма ні тар на га 

су пра цоў ніц тва на 2019—2020 га ды, 

боль шасць якіх бу дуць пры све ча ны свят-

ка ван ню 75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай 

Ай чын най вай не.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Са друж насцьСа друж насць МІР НЫ АТАМ СНД
Кра і ны — удзель ні цы СНД да мо ві лі ся аб агуль най да па мо зе ў вы пад ку ра ды я цый най ава рыі

Та кую дум ку вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час 

на вед ван ня Ві цеб ска га фут ра ва га кам бі на та. Кі раў нік 

дзяр жа вы азна ё міў ся з тэх на ла гіч ны мі пра цэ са мі вы-

твор час ці па вы ра бе аў чы ны і пуш ні ны, а так са ма з вы-

твор час цю га то вых вы ра баў. Бе ла рус кі лі дар так са ма 

на ве даў цэ хі прад пры ем ства, яму прад ста ві лі асар ты-

мент пра дук цыі, якая выпускаецца.

У тэ му
Уні тар нае вы твор чае прад пры ем ства «Ві-

цеб скі фут ра вы кам бі нат» бы ло ўве дзе на ў 

строй 30 каст рыч ні ка 1975 го да. Яно з'яў ля ец ца 

адзі ным прад пры ем ствам на шай кра і ны, якое 

спе цы я лі зу ец ца на пе ра пра цоў цы роз ных ві даў 

пуш на-фут ра вай сы ра ві ны і па шы ве вы ра баў з 

яе — адзен ня, га лаў ных убо раў, ак се су а раў.

У ад па вед нас ці з ука зам Прэ зі дэн та аб 

ме рах па раз віц ці гар бар на-фут ра вай вы твор-

час ці і вы твор час ці абут ку ў снеж ні 2013 го да 

су мес нае та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз-

нас цю «Мар ка» на бы ло Ві цеб скі фут ра вы 

кам бі нат у мэ тах яго рэ кан струк цыі, ма дэр-

ні за цыі і фі нан са ва га азда раў лен ня.

З 2014-га ў рам ках ін вес ты цый на га пра-

ек та па ства рэн ні і ма дэр ні за цыі вы твор чых 

ма гут нас цяў па вы пус ку абут ку да 5 міль ё наў 

пар у год і рэ кан струк цыі фут ра ва га кам бі на-

та з улі кам ства рэн ня хол дын га «Мар ка» на 

2013—2024 га ды пра во дзіц ца рэ кан струк цыя 

і ма дэр ні за цыя Ві цеб ска га фут ра ва га кам бі-

на та пад вы твор часць фут ра і швей ных вы-

ра баў з яго.

У ця пе раш ні час на пло шчах прад пры ем-

ства — су час ная вы твор часць, ма гут насць па 

пе ра пра цоў цы — 300 ты сяч шкур аў чы ны, 250 

ты сяч шку рак пуш ной сы ра ві ны ў год і па шыў 

вы ра баў з іх.

За пе ры яд рэ кан струк цыі і ма дэр ні за цыі 

ўні тар на га прад пры ем ства асвое на 43,5 міль-

ё на руб лёў ін вес ты цый у асноў ны ка пі тал, па-

стаў ле на 401 адзін ка тэх на ла гіч на га аб ста ля-

ван ня, ство ра на ка ля 300 ра бо чых мес цаў.

Част ку кі тай скіх крэ ды таў 
трэ ба на кі роў ваць 

на пад трым ку 
пры ват на га біз не су


