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У Пра зе 120 ты сяч дэ ман стран таў 
па тра ба ва лі ад стаў кі прэм' е ра

Не каль кі дзя сят каў ты сяч ча ла век вый шлі на ак цыю 

пра тэс ту ў Пра зе з па тра ба ван нем ад стаў кі прэм' ер-мі-

ніст ра кра і ны Анд рэя Ба бі ша, яко га па да зра юць у кан-

флік це ін та рэ саў, па ве дам ляе Reuters.

Па вод ле ацэн кі ар га ні за та раў, на Вац лаў скай пло шчы 

са бра лі ся 120 ты сяч ча ла век. Гэ тая ак цыя пра тэс ту ста-

 ла ад ной з са мых буй ных у Пра зе з 1989 го да, ка лі пад-

час «ак са міт най рэ ва лю цыі» пра тэс та ва лі сот ні ты сяч 

ча ла век. Пра тэс ты су праць прэм' ер-мі ніст ра і міль яр дэ-

ра Анд рэя Ба бі ша ўзмац ні лі ся ў кан цы кра са ві ка пас ля 

та го, як чэш ская па лі цыя за яві ла, што па лі тык па ві нен 

па ўстаць пе рад су дом па спра ве аб мах ляр стве.

Спра ва ў да чы нен ні да Ба бі ша звя за на з раз мер ка-

ван нем двух міль ё наў еў ра суб сі дый Еў ра са ю за, якія 

атры ма лі кам па ніі, звя за ныя з прэм' ер-мі ніст рам. Ба біш 

ад маў ляе аб ві на вач ван ні, на зы ва ю чы спра ву па лі тыч на 

ма ты ва ва най.

Зя лен скі пра па нуе ўкра ін скім біз нес ме нам 
ін вес та ваць у Дан бас

Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі-

мір Зя лен скі пра па нуе ўкра ін-

ска му буй но му біз не су ін вес-

та ваць у інф ра струк ту ру Дан-

ба са. У ін тэр в'ю тэ ле ка на лу 

«1+1» Зя лен скі па ве да міў, 

што ўжо су стра каў ся з шэ ра гам прад стаў ні коў буй но га 

біз не су, у пры ват нас ці з Вік та рам Пін чу ком.

«Я па чар зе су стра ка ю ся з усі мі прад стаў ні ка мі буй но-

га біз не су, — ска заў Зя лен скі. — Іх не так шмат. Пін чук 

пры яз джаў, і яго пры езд быў звя за ны з Ле а ні дам Куч-

мам, та му што я вель мі пра сіў Ле а ні да Да ні ла ві ча, каб 

ён быў кі раў ні ком кан такт най гру пы ад Укра і ны. Сён ня, 

да рэ чы, як раз бу дзе пер шая су стрэ ча пас ля вя лі ка га 

пе ра пын ку. Я тры маю ку ла кі, каб усё са праў ды прай-

шло доб ра».

Па сло вах прэ зі дэн та, асоб ная су стрэ ча з прад стаў ні-

ка мі біз не су бу дзе яшчэ ў чэр ве ні. «І мы бу дзем га ва рыць 

пра раз віц цё Дан ба са, — рас тлу ма чыў ён. — У нас ёсць 

план, мы хо чам пра па на ваць біз не су ін вес та ваць ме на ві-

та ў Дан бас, ін вес та ваць у інф ра струк ту ру Дан ба са, мы 

ўпэў не ны, што Дан бас дак лад на вер нец ца».

Трамп рас ка заў пра не вель мі доб рае 
па вет ра і ва ду ў Кі таі, Ін дыі і Ра сіі

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп лі чыць, што клі ма-

тыч ныя зме ны з'яў ля юц ца 

пы тан нем су мес най су свет-

най ад каз нас ці. Пры гэ тым ён 

за явіў, што ў та кіх кра і нах, як 

Кі тай, Ін дыя і Ра сія не вель-

мі доб рая якасць па вет ра і 

ва ды. Пра гэ та па лі тык, які зна хо дзіц ца з дзяр жаў ным 

ві зі там у Вя лі ка бры та ніі, рас ка заў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу 

ІTV. Яно бы ло па ка за на ў се ра ду.

«У ЗША, згод на з роз най ста тыс ты кай, адзін з най-

леп шых ста наў на ва коль на га ася род дзя, і ён ро біц ца ўсё 

леп шым. Кі тай, Ін дыя, Ра сія, мно гія ін шыя кра і ны — у 

іх не вель мі доб рае па вет ра і не вель мі доб рая ва да 

з пунк ту гле джан ня за брудж ван ня, і ка лі вы па е дзе це 

ў не ка то рыя га ра ды, вы на ват не змо жа це нар маль на 

ды хаць», — сцвяр джае ён.

«Ёсць ве лі зар ная роз ні ца па між Кі та ем, ЗША і ін-

шы мі кра і на мі», — за ўва жыў Трамп, звяр нуў шы ўва гу, 

што праб ле мы з за брудж ван нем у ад ным кут ку све ту ў 

кан чат ко вым вы ні ку ад чу ва юц ца ў ін шых част ках све ту. 

«Ка лі ка заць пра ад лег лас ці ў маш та бах пла не ты, то яны 

па між Кі та ем і ЗША вель мі не вя лі кія», — да даў ён.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Пры ём ная кам па нія — 2019Пры ём ная кам па нія — 2019

КОЛЬ КІ ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ 
НА СТУ ДЭНЦ КІ БІ ЛЕТ?
1 чэр ве ня ў кра і не за вяр шы ла ся рэ гіст ра цыя на цэнт-

ра лі за ва нае тэс ці ра ван не. Уся го для зда чы тэс таў за-

рэ гіст ра ва ла ся амаль 77 ты сяч ча ла век. Яны бу дуць 

зда ваць 258,3 ты ся чы тэс таў.

Тра ды цый на най боль шая коль касць про пус каў бы-

ла аформ ле на для зда чы тэс та па рус кай мо ве — амаль 

63 ты ся чы. Ёсць абі ту ры ен ты, якія бу дуць зда ваць і рус-

кую, і бе ла рус кую мо вы, каб по тым вы браць сер ты фі кат па 

дзяр жаў най мо ве з больш вы со кім ба лам. Пра ва зда ваць 

ча ты ры тэс ты ёсць ва ўсіх, і ка лі абі ту ры ент ужо дак лад на 

вы зна чыў ся з про фі лем бу ду чай спе цы яль нас ці, то для пад-

стра хоў кі не ка то рыя зда юць дзве дзяр жаў ныя мо вы.

На га да ем, што ле тась на тэс ці ра ван не за рэ гіст ра ваў ся 

82 471 абі ту ры ент (у 2017 го дзе — 92 274). Та кім чы нам, 

коль касць прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі бі лет пра цяг вае змян-

шац ца, як, між ін шым, і коль касць вы пуск ні коў 11 кла саў. 

На ўрад ці хтось ці з абі ту ры ен таў па жа дае ска рыс тац ца 

ле таш ні мі сер ты фі ка та мі ЦТ, бо сё ле та бу дзе пры мя няц ца 

но вая сіс тэ ма пад лі ку ба лаў (хоць тэр мін дзе ян ня сер ты-

фі ка таў па-ра ней ша му скла дае два га ды і ніж нія па ро гі на 

ЦТ не змя ні лі ся).

На тэст па ма тэ ма ты цы за рэ гіст ра ва ла ся больш за 

42 ты ся чы ча ла век, па фі зі цы — ка ля 25 ты сяч.

Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не стар туе ў Бе ла ру сі 11 чэр-

ве ня, і па тра ды цыі пер шы мі ў пунк ты зда чы ЦТ прый дуць 

абі ту ры ен ты, якія па жа да лі зда ваць эк за мен па род най мо ве. 

Рус кую мо ву абі ту ры ен ты бу дуць зда ваць 13 чэр ве ня.

Пра ду гле джа ны для зда чы тэс таў так са ма і тры рэ зер во-

выя дні (6, 8 і 10 лі пе ня), але ар га ні за та ры ЦТ па пя рэдж ва-

юць: да зда чы тэс та вых іс пы таў у рэ зер во вы дзень бу дуць 

да пу шча ны толь кі тыя абі ту ры ен ты, якія змо гуць да ка заць, 

што ў іх бы лі сур' ёз ныя пры чы ны для про пус ку эк за ме ну, 

на прык лад, прад' явяць да вед ку пра сваю хва ро бу ці да ку-

мент, які па цвяр джае іх удзел у гэ ты мо мант у важ ных для 

кра і ны спар тыў ных ці твор чых спа бор ніц твах. Пры гэ тым 

аба вяз ко вай умо вай з'яў ля ец ца на яў насць рэ гіст ра цыі на 

ЦТ ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны — гэ та зна чыць да 1 чэр ве ня 

гэтага го да. Ка лі абі ту ры ент у маі зна хо дзіў ся за мя жой і не 

мог аса біс та за рэ гіст ра вац ца на ЦТ, за яго гэ та маг лі зра-

біць за кон ныя прад стаў ні кі або прад стаў ні кі абі ту ры ен та на 

пад ста ве за ве ра най на та ры яль на да ве ра нас ці.

Уся го ў 2019/2020 на ву чаль ным го дзе бе ла рус кія ВНУ 

пла ну юць пры няць 54,7 ты ся чы пер ша курс ні каў. На бюд-

жэт ныя мес цы ў ВНУ змо гуць прэ тэн да ваць 26,6 ты ся чы 

абі ту ры ен таў — на 0,7 % больш, чым ле тась. Коль касць 

бюд жэт ні каў дзён най фор мы на ву чан ня па вя лі чыц ца на 

ме ды цын скіх, ІТ-спе цы яль нас цях, а так са ма на спе цы яль-

нас цях, звя за ных з фі зіч най куль ту рай і спор там.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает о снятии с торгов, 
назначенных на 02.07.2019, лота № 1. Земельный участок с кадастро-
вым № 221280610601000207 площадью 0,1452 га по адресу: Витебская 
обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, д. Подберезье, ул. Новоселов, 10. 
Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63.

УНП 300594330

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что сведе-
ния, опубликованные в газете «Звязда» 18.05.2019 о снятии имущества 
ОАО «Кожевник» с торгов, считать недействительными. Конт. тел.: (0212) 
24-63-14, (029) 510-07-63.

УНП 300594330

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
ООО «ВестПоставка» считать недействительным.

УНП 190747245

МЕС ЦА
ДЛЯ МІР НА ГА 
ДЫЯ ЛО ГУ
Аляк сандр Лу ка шэн ка 

су стрэў ся з Ле а ні дам Куч мам
На га да ем, што ў па чат ку чэр ве ня 

2019 го да ён зноў быў пры зна-

ча ны прад стаў ні ком Укра і ны ў 

трох ба ко вай кан такт най гру пе.

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў за да валь-

нен не, што Ле а нід Куч ма зноў пры-

ехаў у Мінск у гэ тай якас ці. Так са ма 

Аляк сандр Лу ка шэн ка спы ніў ся на 

раз віц ці двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян-

ня па між кра і на мі. Кі раў нік дзяр жа вы 

па ве да міў, што ле тась толь кі афі цый-

 на за рэ гіст ра ва ны та ва ра аба рот — 

а гэ та ас но ва ад но сін — склаў 5,5 міль-

яр да до ла раў.

Вы ключ на да вер ны ха рак тар ад-

но сін па між Бе ла рус сю і Укра і най у 

цэ лым быў пад крэс ле ны на су стрэ-

чы. «Што да ты чыц ца па лі ты кі, яна не 

змя ні ла ся. Вы ве да е це мае па ды хо ды, 

ве да е це па ды хо ды бе ла ру саў па ад но-

сі нах да Укра і ны і ўкра ін цаў», — ад зна-

чыў Прэ зі дэнт, да даў шы, што дзе ля 

су стрэ чы з Ле а ні дам Куч мам пе ра нёс 

за пла на ва ную ка ман дзі роў ку.

На су стрэ чы Ле а нід Куч ма ад зна-

чыў, што ро ля і мес ца Мін ска як пе ра-

гавор най пля цоў кі ў ра бо це трох ба ко-

вай кан такт най гру пы мае ка ла саль-

нае зна чэн не.

«Вы, на пэў на, доб ра ве да е це, што 

раз да ва лі ся мно гія га ла сы, што трэ ба 

не ку ды пе ра нес ці. Гэ та аб са лют ны аб-

сурд, які не мае пад са бой ні я кіх пад-

стаў. Мінск абра ны, гэ та адзі нае мес-

ца, дзе мож на пра во дзіць нар маль ны 

дыя лог. А з улі кам та го, як ста віц ца 

ўла да Бе ла ру сі да гэ тых пра цэ саў, дык 

удвая», — ска заў укра ін скі па лі тык.

Прад стаў нік Укра і ны ў трох ба ко вай 

кан такт най гру пе ўпэў не ны: гіс то рыя 

і заўт раш ні дзень ка жуць пра не аб-

ход насць су мес на га вы ра шэн ня тых

праб лем, якія ця пер ёсць у яго кра і не. 

І тут раз ліч ва юць на да па мо гу Бе ла ру сі 

і пер са наль на яе кі раў ні ка.

«Для мя не аса біс та заў сё ды ра-

дасць быць у Мін ску, у ва шай цу доў-

най кра і не, су стра кац ца з Прэ зі дэн-

там, да яко га я стаў лю ся з вя лі кай па ва-

гай», — ад зна чыў Ле а нід Куч ма.

Па вод ле Бел ТА.

На коль кі знач ная для на шай 

кра і ны па зі цыя нейт ра лі тэ ту 

ў су час ных кан флік тах, раз-

ва жа лі ўдзель ні кі між на род-

най кан фе рэн цыі «Бе ла русь 

у су час ных геа па лі тыч ных і 

геа эка на міч ных пра цэ сах», 

якая ад бы ла ся ўчо ра ў На-

цы я наль най ака дэ міі на вук. 

Эксперты прыехалі ў Мінск 

з Расіі, Польшчы, Бельгіі, 

Германіі і Венгрыі.

Экс пер ты аб мяр коў ва лі, якім 

чы нам Бе ла русь рэа лі зуе стра тэ гію 

ад іn between да brіdgіng, — ад па зі-

цыі па меж най кра і ны да дзяр жа вы-

мос та, якая да па ма гае на ладж ваць 

ка му ні ка цыю За ха ду і Ус хо ду.

Па зі цыю Мі ніс тэр ства за меж-

ных спраў (МЗС) на кан фе рэн цыі 

прад стаў ляў на чаль нік упраў лен-

ня знеш не па лі тыч на га ана лі зу 

Сяр гей МА ЛІ НОЎ СКІ. Ад нос на

тэ ма ты кі дыс ку сіі дып ла мат 

за ўва жыў: «Мост — гэ та ста тыч ная 

кан струк цыя, якая мае знач ную 

ста ноў чую функ цыю, яд наць ба кі, 

але не да пус кае ні я кай ак тыў нас ці.

Гэ та не тая па зі цыя, якую ха це ла б 

зай маць на ша кра і на. Бе ла русь

дзей ні чае да стат ко ва ак тыў на ў 

якас ці су ве рэн най дзяр жа вы на 

між на род най арэ не».

Па цвер джан не та му — стар шын-

ства Бе ла ру сі ў Цэнт раль на-Еў ра-

пей скай Іні цы я ты ве, пра вя дзен не 

Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ ў 

Мін ску і шэ раг ін шых між на род ных 

су стрэч на вы со кім уз роў ні, якія ад-

бы лі ся за апош нія па ру год.

«Да сяг нен не Мін скіх па гад нен-

няў па Укра і не ў знач най ме ры 

пе ра вяр ну ла імідж на шай кра і ны. 

Сён ня Мінск у ме дый най пра сто ры 

і ў гра мад скім мер ка ван ні аса цы ю-

ец ца ме на ві та з гэ ты мі па гад нен ня-

мі», — ска заў Сяр гей Ма лі ноў скі.

Па сло вах прад стаў ні ка МЗС, 

кра і на пра цяг вае ге не ра ваць ідэі 

для так зва на га «аб' яд наль на га 

між на род на га па рад ку». Та кой 

іні цы я ты вай з'яў ля ец ца «ін тэ гра-

цыя ін тэ гра цый». «Сён ня мож на 

ка заць пра больш мяк кія фар му-

лёў кі — парт нёр ства ін тэ гра цый, 

ка а пе ра цыя ін тэ гра цый. Гэ та ўсё 

на кі ра ва на на тое, каб пе ра адо-

лець па лі тыч ныя, эка на міч ныя, 

ва ен на-па лі тыч ныя ме жы, бар'-

е ры, — ад зна чыў дып ла мат. — 

Але гэ та агуль ная тэн дэн цыя. Не 

толь кі Бе ла русь пра соў вае та кія 

пра па но вы».

На ша дзяр жа ва — ак тыў ны 

ўдзель нік усіх ін тэ гра цый ных аб'-

яднан няў на пост са вец кай пра сто-

ры, які сум лен на вы кон вае свае 

аба вяз кі. Па тэн цы ял звя заць еў-

ра пей скую і еў ра зій скую пра сто-

ры Бе ла русь ба чыць і ў іні цы я ты ве 

«Ус ход ня га парт нёр ства».

«Ба лан са ван не па між Ра сі яй і 

Еў ра пей скім са юзам мне зда ец-

ца не зу сім ка рэкт най па ста ноў-

кай пы тан ня. Бы ло б пра віль на 

ка заць аб зна хо джан ні ба лан су 

ін та рэ саў Бе ла ру сі ў ад но сі нах з 

на шы мі парт нё ра мі, — па ве да-

міў Сяр гей Ма лі ноў скі. — Та му 

што, на мой по гляд, Бе ла русь не 

ба лан суе, а дак лад на пры трым лі-

ва ец ца сва іх аба вяз каў у рам ках 

ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Мас ты для мі ру і ста біль нас ці
Ці га то ва Бе ла русь стаць дру гой Швей ца ры яй?

У гэ тую су бо ту бе ла рус ка-швей цар-

скі вы твор ца ру хо ма га са ста ву «Штад-

лер Мінск», рэ зі дэнт СЭЗ «Мінск», ад-

чы ніць свае дзве ры для ўсіх, хто жа дае 

па зна ё міц ца з прад пры ем ствам і асаб-

лі вас ця мі вы твор час ці чы гу нач на га 

транс пар ту. Рэч у тым, што роў на пяць 

га доў та му су час ная кам па нія па ча ла 

сваю дзей насць, за пус ціў шы вы твор-

часць пер ша га двух па вяр хо ва га цяг-

ні ка KІSS для ра сій ска га апе ра та ра 

«Аэ ра экс прэс».

У дзень ад чы не ных дзвя рэй — 

8 чэр ве ня — на вед валь ні кі змо гуць азна-

ё міц ца з усі мі ста ды я мі вы твор час ці 

цяг ні коў і трам ва яў. Гос ці транс парт най 

кам па ніі змо гуць на ве даць зва рач ны і 

фар ба валь ны цэ хі, збо рач ны цэх і цэх 

за пус ку, а так са ма за даць пы тан ні спе-

цы я ліс там кам па ніі. Пад час ту ру бу дуць 

па ка за ныя пер шыя цяг ні кі для трэ цяй 

лі ніі мінск ага мет ро, ле ген дар ныя двух-

па вяр хо выя цяг ні кі KІSS для Венг рыі і 

Азер бай джа на, ад на па вяр хо выя цяг-

ні кі-бест се ле ры FLІRT для Нар ве гіі, 

са мыя доў гія трох сек цый ныя трам ваі 

для Ба лі віі і мно гае ін шае.

Гас цей у гэ ты дзень у Фа ні па лі 

ча ка юць за баў ляль ная му зыч ная і 

спар тыў ная пра гра мы, роз ныя кон-

кур сы і вік та ры ны, зо ны ак ты ва цыі 

і фо та зо ны. Кам па нія за пра шае ўсіх 

ах вот ных.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вы твор чы юбі лейВы твор чы юбі лей

Штад лер Мінск — пяць га доў


