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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У БЕ ЛЫМ ДО МЕ НА ЗВА ЛІ ЧАС СУ СТРЭ ЧЫ 
ТРАМ ПА І КІМ ЧЭН ЫНА

Прад стаў нік Бе ла га до ма Са ра Сан дэрс за яві ла, што 

су стрэ ча прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па і лі да ра Паў-

ноч най Ка рэі Кім Чэн Ына пры зна ча на на 12 чэр ве ня ў 

Сін га пу ры ў 9 ра ні цы па мяс цо вым ча се (4.00 па мін скім). 

Пра гэ та па ве дам ляе Bloomberg. Яна так са ма да да ла, 

што ця пер дэ ле га цыя ЗША ў Сін га пу ры ўзгад няе кан чат-

ко выя дэ та лі па ла гіс ты цы і «за ста нец ца там да па чат ку 

су стрэ чы».

У ЕЎ РО ПУ ЗА ПЕР ШЫЯ ТРЫ МЕ СЯ ЦЫ ПРЫ БЫ ЛІ 
20 ТЫ СЯЧ МІГ РАН ТАЎ

Аб гэ тым за явіў пер шы на мес нік стар шы ні ка мі тэ та па 

эка но мі цы і фі нан сах Еў ра пар ла мен та Мар кус Фер бер 

пад час між на род най кан фе рэн цыі «Вы клі кі су час ных міг-

ра цый ных пра цэ саў». «Ска ра ча юц ца міг ра цый ныя па то-

кі. У 2017 го дзе бы ло 200 ты сяч не ле галь ных пе ра хо даў 

мя жы. У асноў ным да нас на кі роў ва юц ца лю дзі з кра ін 

Маг ры ба», — ска заў Фер бер. Ён так са ма ад зна чыў, што на 

марш ру тах на шля ху ў Еў ро пу мно гія міг ран ты і бе жан цы, 

у пер шую чар гу жан чы ны, су ты ка юц ца з гвал там.

БІЛ КЛІН ТАН ВЫ ПУС ЦІЎ ПРЫ ГОД НІЦ КІ РА МАН 
ПРА КІ БЕ РА ТА КІ НА ЗША

Біл Клін тан у са аў-

тар стве са зна ка мі тым 

пісь мен ні кам Джэй мсам 

Па тэр са нам вы пус ціў па-

лі тыч ны ра ман, па дзеі 

яко га ад бы ва юц ца ў ча-

сы яго зна хо джан ня ў 

Бе лым до ме. Ра ман мае 

наз ву Presіdent іs Mіssіng 

(«Прэ зі дэнт пра паў»), і па ім ужо зды ма юць се ры ял. 

Гэ та пер шы вы па дак, ка лі ко ліш ні прэ зі дэнт ЗША ста-

но віц ца аў та рам вост ра сю жэт на га ра ма на. «Я люб лю 

тры ле ры, — ска заў экс-прэ зі дэнт ЗША ў ін тэр в'ю Бі-бі-

сі. — Я чы таю іх у ве лі зар най коль кас ці». Сю жэт раз-

горт ва ец ца ва кол кі бе ра та кі на ЗША, якая па гра жае 

ўся му све ту. Яе па ві нен пра ду хі ліць га лоў ны ге рой — 

вы ду ма ны прэ зі дэнт. Як ка жа Клін тан, у кні зе пад ра бяз-

на апі са ны дэ та лі жыц ця ў Бе лым до ме. Ад боў лін га ў 

скле пе да бе га вых да ро жак у спаль ні прэ зі дэн та — «мы 

са праў ды па ста ра лі ся апі саць гэ та як ма га больш дак-

лад на», ка жа Клін тан.

«Я ін фар ма ва ны пра за-

ці каў ле насць Ва ла год чы ны 

ў су пра цоў ніц тве з Бе ла-

рус сю, — ад зна чыў пад час 

раз мо вы кі раў нік дзяр жа-

вы. — Мне па да ец ца, што 

мы мо жам штось ці «скле іць» 

доб рае. Асаб лі ва на ба зе 

ме та лур гіч на га за во да, дзе 

мы ўжо су мес на вы раб ля ем 

пэў ную тэх ні ку». Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

ве дае пра пра ек ты воб лас ці 

і імк нен не вый сці на больш 

вы со кія ру бя жы ў за бес-

пя чэн ні пра дук та мі хар ча-

ван ня. «Мы га то выя ра зам 

пра ца ваць», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт і звяр нуў ува гу, 

што ін та рэс па ві нен быць з 

абод вух ба коў. «Мы мо жам 

ства рыць не толь кі су мес-

нае прад пры ем ства, але і з 

ну ля рас пра ца ваць вы твор-

часць, якая па трэб на бу дзе 

не толь кі на Ва ла год чы не, 

але і ва ўсёй Ра сіі і ў Бе ла-

ру сі», — рэ зю ма ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Алег Куў шын ні каў рас-

ка заў пра па кет пра па ноў, 

якія аб мяр коў ва юц ца з най-

буй ней шы мі вы твор ца мі 

трак тар най тэх ні кі, МА Зам, 

Мін скім ма тор ным за во дам, 

«Амка до рам». Ён ад зна чыў, 

што да лё ка пра су нуў ся пра-

ект па ства рэн ні са юз на га 

трак та ра. На сён ня ў Ва ла-

год скай воб лас ці вы пу шча на 

ўжо больш за 6500 су мес ных 

трак та роў на ба зе Ча ра па-

вец ка га лі цей на-ме ха ніч-

на га за во да. Ця пер кож ны 

трэ ці ко ла вы трак тар у Ра сіі 

вы раб ля ец ца ме на ві та там. 

І гэ та су мес нае прад пры ем-

ства.

Пас ля раз мо вы з Прэ зі-

дэн там гу бер на тар рас тлу-

ма чыў асноў ныя мо ман ты, 

на якія ба кі звяр ну лі ўва гу. 

Ад но з га лоў на га, пра што 

да мо ві лі ся, — гэ та ла ка лі за-

цыя вы твор час ці трак тар най 

тэх ні кі ме на ві та ў Ва ла год-

скай воб лас ці, у Ча ра паў цы. 

Алег Куў шын ні каў рас тлу ма-

чыў, што, ка лі ла ка лі за ваць 

вы твор часць і атры маць 

прэ фе рэн цыі па лі ніі ўра да 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі, пра-

дук цыя ста не больш кан-

ку рэн та здоль най. Так са ма 

пла ну ец ца па вя лі чыць аб' ём 

вы твор час ці ў два ра зы — да 

3500 трак та роў у год, аб' яд-

наць ганд лё выя да мы для 

рэа лі за цыі трак тар най тэх-

ні кі не толь кі ў Ра сіі, але і ў 

кра і нах СНД, бліз ка га і да лё-

ка га за меж жа.

Акра мя та го, Ва ла год ская 

воб ласць за ці каў ле на ў ад-

крыц ці сэр віс ных і ды лер скіх 

цэнт раў Мінск ага аў та ма-

біль на га за во да, у па стаў ках 

тэх ні кі. У Ва ла год скую воб-

ласць ужо за куп ле на 30 аў-

то бу саў з ніз кай пад ло гай і 

пла ну юць за ку піць у най блі-

жэй шы час яшчэ больш за 

120 та кіх аў то бу саў. Што да-

ты чыц ца Мінск ага ма тор на га 

за во да, тут ёсць за ці каў ле-

насць у па стаў цы ру ха ві коў 

для вы твор час ці су мес най 

тэх ні кі. Гэ та па груз чы кі і эк-

ска ва та ры на ба зе Ча ра па-

вец ка га лі цей на-ме ха ніч на га 

за во да.

Сель ска гас па дар чая і 

ле са на рых тоў чая тэх ні ка 

«Амка до ра» так са ма важ ная 

для воб лас ці. Як рас ка заў гу-

бер на тар, уся ле са на рых тоў-

чая тэх ні ка ў Ра сіі ім парт ная. 

Алег Куў шын ні каў звяр нуў 

ува гу, што ёсць да моў ле-

насць не толь кі аб па ве лі-

чэн ні аб' ёму па стаў кі, але і 

аб уста ноў цы трэ на жо ра ў 

тэх ні ку ме ў го ра дзе Со кал, 

які як раз рых туе спе цы я ліс-

таў для ра бо ты ў ле се. Ужо 

ад кры ты сэр віс ны і ды лер скі 

цэнт ры «Амка до ра».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  

Чым здзі віць Цын даа?
На са мі це ШАС су стрэ нуц ца лі да ры Шан хай скай 

вась мёр кі.

Ужо праз не каль кі дзён — 9—10 чэр ве ня — у го ра дзе 

Цын даа (ус ход не кі тай ская пра він цыя Шань дун) ад бу дзец ца 

са міт Шан хай скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва.

Са міт увой дзе ў гіс то рыю ар га ні за цыі як пер шая су стрэ-

ча лі да раў дзяр жаў — чле наў гэ тай ар га ні за цыі ў фар ма це 

вя лі кай Шан хай скай вась мёр кі. Пра гэ та ў ін тэр в'ю ТАСС 

за явіў ге не раль ны сак ра тар ШАС Ра шыд Алі маў. «Гэ та па-

дзея ад крые но вы этап раз віц ця ШАС. Мяр кую, што га лоў-

най ха рак та рыс ты кай гэ та га эта пу ста нуць боль шыя ро ля і 

зна чэн не ШАС у гла баль ных спра вах», — ад зна чыў Ра шыд 

Алі маў. Па вод ле яго слоў, у пе ры яд па між са мі та мі ШАС у 

Аста не ў 2017 го дзе і са мі там у Цын даа прой дзе на знач ная 

па змес це дыс тан цыя. «Як вы нік — у па рад ку дня ма ю ча га 

ад быц ца па ся джэн ня Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў ШАС ка ля 

20 да ку мен таў, якія за кра на юць прак тыч на ўсе ас пек ты 

рэ гі я наль на га і між на род на га па рад ку дня: ад бес кам пра-

міс най ба раць бы з тэ ра рыз мам і про ці дзе ян ня эк стрэ міз му 

да па шы рэн ня су пра цоў ніц тва ў эка но мі цы, ганд лі, ахо ве 

на ва коль на га ася род дзя», — ска заў Ра шыд Алі маў.

Га лоў ным вы ні ко вым па лі тыч ным да ку мен там са мі ту 

ста не Цын да ас кая дэк ла ра цыя. «У гэ тым най важ ней шым 

да ку мен це бу дуць за фік са ва ны кан са лі да ва ныя ацэн кі кі-

раў ні коў дзяр жаў ШАС бя гу чай сі ту а цыі ў рэ гі ё не і све це, 

сфар му ля ва ны па ды хо ды ШАС да вы ра шэн ня ак ту аль ных 

рэ гі я наль ных і гла баль ных праб лем, а так са ма па зна ча ны 

ма гіст раль ныя на прам кі ра бо ты ар га ні за цыі на най блі жэй-

шую перс пек ты ву. Яго комп лекс ны ха рак тар мае на ўва зе, 

што ў ім зной дуць ад люст ра ван не ўсе сю жэ ты су свет най 

па лі ты кі, якія сён ня зна хо дзяц ца ў по лі піль най ува гі аб' яд-

нан ня», — рас тлу ма чыў ге не раль ны сак ра тар ШАС.

Ён звяр нуў ува гу, што Шан хай ская ар га ні за цыя су пра-

цоў ніц тва ста ла за па тра ба ва най пля цоў кай для спа лу чэн ня 

на цы я наль ных ін та рэ саў дзяр жаў-чле наў з агуль на рэ гі я-

наль ны мі. «З ус туп лен нем у ШАС най буй ней шых дзяр жаў 

Азіі — Ін дыі і Па кі ста на — ар га ні за цыя пе ра тва ры ла ся ў 

най буй ней шае ў све це транс рэ гі я наль нае аб' яд нан не і 

па агуль най пло шчы дзяр жаў, што ўва хо дзяць у яго, і па 

агуль най коль кас ці на сель ніц тва, і па эка на міч ным па-

тэн цы я ле, — пад крэс ліў Алі маў. — ШАС сён ня на бы ла 

гла баль ны про філь, і яе ўплыў на лё сы све ту бу дзе з ча-

сам толь кі ўзрас таць, а з улі кам тых каш тоў нас цяў, якія 

су мес на пра соў ва юць дзяр жа вы-чле ны на між на род най 

арэ не, ар га ні за цыя бу дзе са дзей ні чаць бу даў ніц тву між-

на род ных ад но сін но ва га ты пу, якія ўва саб ля юць уза ем-

ную па ва гу, спра вяд лі васць, роў насць і ўза е ма вы гад нае 

су пра цоў ніц тва».



Інтарэс з абодвух бакоў
Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лука шэн ка 

сустрэў ся з гу бер на та рам Ва ла год скай воб лас ці Ра сіі 

Але гам Куў шын ні ка вым і аб мер ка ваў су мес ныя пра-

ек ты. Перс пек тыў ным для абод вух ба коў вы гля дае 

вы твор часць трак та роў, а так са ма па стаў ка бе ла-

рус кай тэх ні кі.

У тэ му

НА РА ДЗІ МЕ КАН ФУ ЦЫЯ
Цын даа, як за ўва жыў на мес нік кі раў ні ка га рад ско га 

ўра да Чжан Цін дун, — ме га по ліс з ба га тай гіс то ры яй, 

са ма быт най куль ту рай і пры ваб най ар хі тэк ту рай. Ён 

з'яў ля ец ца ад ным з пя ці асноў ных знеш не ганд лё вых 

парт оў Кі тая. У пе ра кла дзе з кі тай скай Цын даа азна-

чае «сі не-зя лё ны вост раў». У го ра да-пор та на Жоў тым 

мо ры до сыць вя лі кі во пыт пра вя дзен ня між на род ных 

ме ра пры ем стваў, пры тым што ён з'яў ля ец ца важ ным 

звя ном транс на цы я наль на га транс парт на-эка на міч на га 

ка лі до ра «Адзін по яс — адзін шлях». Ба дай га лоў най 

ці ка він кай з'яў ля ец ца тое, што гэ тыя мяс ці ны — ра дзі ма 

су свет на га вя до ма га фі ло са фа Кан фу цыя (яго баць каў-

шчы на — пра він цыя Шань дун).

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

Пра гэ та рас ка заў 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 на су стрэ чы 

з мі ніст рам за меж ных спраў 

Ман го ліі, кі раў ні ком ман го ла-бе-

ла рус кай пар ла менц кай гру пы ў 

Вя лі кім дзяр жаў ным ху ра ле Ман-

го ліі Да мдзі ны ЦОГТ БА А ТА РАМ. 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка звяр-

нуў ува гу, што Гру па пад трым кі 

Шаў ко ва га шля ху бы ла ство ра на 

ле тась пад час 26-й лет няй се сіі 

ПА АБ СЕ ў Мін ску. У яе ўва хо-

дзяць 22 дзяр жа вы, у тым лі ку 

Ман го лія. Па пла нах кан фе рэн-

цыя ад бу дзец ца ў пер шай па ло ве 

2019 го да.

Звяр та ю чы ся да двух ба ко ва га су-

пра цоў ніц тва, стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў ад зна чыў: «На шы ад но сі ны 

вель мі бліз кі мі, цёп лы мі бы лі і ў ча сы 

Са вец ка га Са ю за. І вель мі доб ра, што 

апош нім ча сам дыя лог па між на шы-

мі дзяр жа ва мі ад на віў ся». На дум ку 

Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, на сён ня та-

ва ра аба рот па між Бе ла рус сю і Ман-

го лі яй вель мі сціп лы (кры ху больш за 

$13 млн). Але ды на мі ка мі ну ла га го да 

і па чат ку 2018-га па каз вае рост. Акра-

мя та го, на ладж ва ец ца ўза е ма дзе ян не 

па між мі ніс тэр ства мі і ве дам ства мі абе-

дзвюх кра ін, па шы ра ец ца да га ворна-

пра ва вая ба за. Сур' ёз ны рэ зерв іс нуе 

ў між пар ла менц кім су пра цоў ніц тве. Бе-

ла рус кія дэ пу та ты заў сё ды ад кры тыя 

да раз мо вы і су пра цоў ніц тва, звяр нуў 

ува гу Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Так са ма ён на га даў, што сё ле та 

се сія ПА АБ СЕ ад бу дзец ца ў Бер лі не 

і рэ за лю цыя Бе ла ру сі да ты чыц ца пы-

тан няў раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі. Яе 

ўжо пад тры ма лі 14 дзяр жаў, та кія як 

Швей ца рыя, Вя лі ка бры та нія, Ка на да 

і ін шыя. Бе ла рус кі бок раз ліч вае і на 

пад трым ку ман голь скіх ка лег.

Да мдзі ны Цогт ба а тар пад крэс ліў, 

што абедз ве кра і ны важ ныя ад на для 

ад ной як «вок ны» ў Еў ро пу і Азі яц ка-

Ці ха акі ян скі рэ гі ён. Асаб лі ва гэ та да ты-

чыц ца экс пар ту Ман го ліі ў еў ра пей скія 

кра і ны і Бе ла ру сі — у Кі тай. Па лі тыч ны 

дыя лог так са ма дае штур шок для пад-

трым кі эка на міч на га склад ні ка. Ман-

голь ская эка но мі ка па чы нае на бі раць 

тэм пы: сё ле та ВУП пад рос у пер шым 

квар та ле на 6,1 %, зні зі ла ся бес пра-

цоўе. Кра і на зна хо дзіц ца на дру гім мес-

цы па тэм пе рос ту ў Паў ноч на-Ус ход няй 

Азіі пас ля Кі тая. Усе гэ та ад бі ва ец ца на 

двух ба ко вым эка на міч ным су пра цоў-

ніц тве. Пры гэ тым Ман го лія за ці каў-

ле на, каб і біз не сы дзвюх кра ін лепш 

па зна лі адзін ад на го.

Да мдзі ны Цогт ба а тар так са ма су-

стрэў ся з кі раў ні ком ура да Бе ла-

ру сі Анд рэ ем КА БЯ КО ВЫМ. Прэм'-

ер-мі ністр ад зна чыў: «З улі кам ува гі, 

якая ўдзя ля ец ца ўра да мі на шых кра ін 

раз віц цю сель скай гас па дар кі, вя лі кія 

перс пек ты вы мае ўза е ма дзе ян не ў га-

лі не рас лі на вод ства, жы вё ла га доў лі, 

ве тэ ры на рыі. У ця пе раш ні час на мі 

вы ву ча ец ца маг чы масць рэа лі за цыі 

комп лекс на га пра ек та па ства рэн ні 

бе ла рус кім бо кам пер ша га ў Ман го ліі 

ма лоч на га клас та ра». Пры гэ тым на-

ша кра і на мо жа па дзя ліц ца су час ны мі 

тэх на ло гі я мі па пе ра пра цоў цы, за хоў-

ван ні і вы твор час ці сель ска гас па дар-

чай пра дук цыі. Акра мя су пра цоў ніц тва 

ў гэ тай га лі не, Бе ла русь за ці каў ле на 

ў на рошч ван ні па ста вак па са жыр скіх 

аў то бу саў, ка му наль най тэх ні кі, аб ста-

ля ван ня і тэх на ло гій. Анд рэй Ка бя коў 

пра па на ваў асаб лі вую ўва гу ўдзя ліць 

пра ек там вы твор чай ка а пе ра цыі, у 

тым лі ку су мес ным прад пры ем ствам 

па вы пус ку пра дук цыі ма шы на бу да-

ван ня.

На дзея АНІ СО ВІЧ



СЦІ РА ЕМ РУ БЯ ЖЫ
Кан фе рэн цыю Гру пы пад трым кі Шаў ко ва га шля ху 

ПА АБ СЕ пла ну юць пра вес ці ў Мін ску

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Кар ты пад ка жуць, 
дзе нель га ў ля сы

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі звяр тае ўва гу гра ма-

дзян на аб наў лен не ін фар ма цыі на кар це за ба ро наў 

і аб ме жа ван няў на на вед ван не ля соў. Азна ё міц ца з 

гэ тай ін фар ма цы яй мож на на сай це ве дам ства.

Па ста не на 9.00 уча раш ня га дня ў кра і не ўве дзе на за ба ро на 

на на вед ван не ля соў у Го мель скай, Брэсц кай (за вы клю чэн нем 

Жа бін каў ска га ра ё на), Гро дзен скай (за вы клю чэн нем Сло-

нім ска га, На ва груд ска га ра ё наў) аб лас цях, Док шыц кім ра ё не 

Ві цеб скай воб лас ці, Стаўб цоў скім ра ё не Мін скай воб лас ці. 

Увя дзен не за ба ро наў перш за ўсё скі ра ва на на за бес пя чэн не 

бяс пе кі гра ма дзян, іх ма ё мас ці, а так са ма ляс но га фон ду.

У Мін ляс га се на га да лі, што, згод на з ар ты ку лам 15.29 

Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных па ру-

шэн нях, за па ру шэн не па тра ба ван няў па жар най бяс пе кі ў 

ля сах або на тар фя ні ках або за ба ро ны на іх на вед ван не, 

якое не па цяг ну ла пры чы нен не шко ды, цяг не па пя рэ джан-

не або штраф да 25 ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




