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Тэ ле фон ная раз мо ва 
Зя лен ска га і Пу ці на

Ула дзі мір Пу цін сва ім уплы вам па ві нен спы ніць 

за бой ства ўкра ін скіх сал дат ва ен ны мі са ма аб-

ве шча ных рэс пуб лік Дан ба са. Пра гэ та, як па ве-

дам ляе УНІ АН, прэ зі дэн ту Ра сіі Ула дзі мі ру Пу ці ну 

пад час тэ ле фон най раз мо вы за явіў яго ўкра ін скі 

ка ле га Ула дзі мір Зя лен скі.

Учо ра мі ніс тэр ства аба ро ны Укра і ны па ве да мі ла 

пра гі бель у Дан ба се ў вы ні ку аб стрэ лу чац вя рых 

ва ен на слу жа чых УСУ.

У се ра ду прэ зі дэнт Зя лен скі са браў у гэ тай су-

вя зі на ра ду з прад стаў ні ка мі шэ ра гу пад раз дзя-

лен няў Уз бро е ных сіл, на чаль ні кам Ге не раль на га 

шта ба і сак ра та ром Са ве та на цы я наль най бяс пе кі 

і аба ро ны. Па яе вы ні ках прэ зі дэнт даў бры фінг, 

пад час яко га па ве да міў, што ра ні цай па тэ ле фа на-

ваў Пу ці ну, каб аб мер ка ваць аб васт рэн не сі ту а цыі 

ў Дан ба се.

«Я па пра сіў паў плы ваць на той бок, каб яны 

пе ра ста лі за бі ваць на шых лю дзей», — ска заў 

Уладзімір Зя лен скі.

Ноч чу на род ная мі лі цыя Да не цкай на род най рэс-

пуб лі кі рас паў сю дзі ла эк стран ную за яву, у якой 

аб ві на ва ці ла Укра і ну ў пад рых тоў цы да ак тыў ных 

ба я вых дзе ян няў.

Кім Чэн Ын аса біс та кі ра ваў 
вы пра ба ван ня мі 
но вых так тыч ных кі ра ва ных ра кет

КНДР 6 жніў ня пра вя ла за пус кі но вых так тыч ных 

кі ра ва ных ра кет пад аса біс тым кі раў ніц твам лі да ра 

кра і ны Кім Чэн Ына. Пра гэ та па ве да мі ла ў се ра ду 

агенц тва Yоnhар са спа сыл кай на паў ноч на ка рэй-

скае агенц тва ЦТАК.

«Стар шы ня Дзярж са ве та КНДР Кім Чэн Ын аса-

біс та кі ра ваў пус ка мі но вых так тыч ных кі ра ва ных 

ра кет», — пры во-

дзіць Yоnhар па ве-

дам лен не ЦТАК.

Па вы ні ках вы-

пра ба ван няў Кім 

Чэн Ын, які за імі 

на зі раў, за явіў, 

што ра кет ныя пус-

кі «ста лі маг чы мас цю на кі ра ваць па пя рэ джан не ў 

су вя зі з су мес ны мі ва ен ны мі ву чэн ня мі», якія пра-

вод зяц ца Паўд нё вай Ка рэ яй і ЗША.

Бель гі ец вы пад ко ва ку піў у ба ры 
кар ці ну Рэ мбран та за €500

І толь кі ня даў на жы хар Лье жа вы свет ліў, што 

кар ці на, на бы тая ім 10 га доў та му ў ба ры ў не зна-

ём ца за €500, каш туе больш за €30 млн. Пра гэ та 

па ве дам ляе га зе та Thе Brussеls Tіmеs.

«Ка ля 10 га доў та му, пад час вы пад ко вай су стрэ-

чы ў ба ры ў го ра дзе Герс таль (пра він цыя Льеж), 

муж чы на за вя заў раз мо ву з не зна ё мым, які меў 

фі нан са выя цяж кас ці. Пас ля гэ тай раз мо вы бель гі-

ец вы ра шыў да па маг чы свай му но ва му зна ё ма му і 

ку піў у яго кар ці ну з вы явай Ісу са за €500», — пі ша 

вы дан не.

Пас ля муж чы на па ка заў гэ тую кар ці ну свай му 

зна ё ма му, які з'яў ля ец ца спе цы я ліс там у га лі не 

мас тац тваў, і той вы ка заў зда гад ку, што ра бо та 

мо жа каш та ваць знач на да ра жэй, чым за яе за-

пла ча на. Кар ці ну ад да лі на экс пер ты зу, і яна па ка-

за ла, што твор каш туе больш за 30 міль ё наў еў ра. 

Як ад зна чы лі спе цы я ліс ты, на кар ці не пры сут ні-

ча юць дэ та лі, ха рак тэр ныя для ра бот Рэ мбран та 

ван Рэй на.

Па па ве дам лен нях пар та ла Sudіnfо, ула даль нік 

кар ці ны пры няў ра шэн не вы ста віць яе на про даж, 

а атры ма ныя гро шы ін вес та ваць у свой лю бі мы 

фут боль ны клуб.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

За вяр ша ец ца тэр мін служ-

бы Над звы чай на га і Паў на-

моц на га Па сла Злу ча на га 

Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі 

і Паў ноч най Ір лан дыі ў Бе-

ла ру сі Фі ё ны Гіб. Як ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад час су стрэ чы з дып ла-

ма там у Па ла цы Не за леж-

нас ці, за тры з па ло вай 

га ды зроб ле на тое, ча го не 

зра бі лі да гэ туль усе па слы 

Ка ра леў ства.

«Я вам вель мі ўдзяч ны, бо гэ та 

шмат у чым дзя ку ю чы вам. Толь кі 

дзя ку ю чы ва шай ак тыў нас ці, на-

стой лі вас ці, ад кры тас ці, шчы рас ці 

і спра вяд лі вас ці мож на бы ло зра-

біць тое, што бы ло зроб ле на», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Апош нія га ды Вя лі ка бры та нія 

зна хо дзіц ца на трэ цім мес цы па 

экс пар це бе ла рус кіх та ва раў. Ле-

тась наш та ва ра аба рот уз рос да 

3,4 міль яр да до ла раў, экс парт бе-

ла рус кіх па слуг — да 265,2 міль ё-

на до ла раў. Гэ тыя да сяг нен ні Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на зваў пад мур-

кам лю бых ад но сін.

Ён не ўтой вае і скла да нас цяў, 

якія па сол са ма доб ра ве дае: бе-

ла рус ка-бры тан скі экс парт і та ва-

ра аба рот шмат у чым за ле жаць 

ад па ста вак наф та пра дук таў. Праз 

праб ле му з за бру джа най наф тай, 

якая зда ры ла ся на наф та пра вод-

зе «Друж ба», та ва ра аба рот кры ху 

«асеў», а гэ та, на дум ку кі раў ні ка 

кра і ны, па вя лі чы ла па трэ бу ў ды-

вер сі фі ка цыі.

На сустрэчы зайшла гаворка і 

пра знешнепалітычнае становішча. 

Прэ зі дэнт лі чыць Еў ра са юз апі-

ры шчам пла не ты ра зам з ЗША і 

Кі та ем, Ін ды яй, Ра сі яй. На дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ка лі хоць 

ад ну з гэ тых апор вы рваць, свет, 

зра зу ме ла, не аб ва ліц ца, але моц-

на за хіс таецца. А зна чыць, на па-

ра дак менш ста не ста біль нас ці і ў 

на шым еў ра зій скім рэ гі ё не. Та му 

і бры тан скім па лі ты кам, якія пад-

час дзей нас ці Фі ё ны Гіб на вед ва лі 

Мінск, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ка заў 

пра два іс тыя па чуц ці пас ля за явы 

аб вы ха дзе іх кра і ны з ЕС.

«Вя лі ка бры та нія — вель мі моц-

ная кра і на, яна шмат ра бі ла для 

Еў ра саю  за, вы зна ча ла ра зам з 

Гер ма ні яй, Фран цы яй, Іта лі яй моц 

Еў ра са ю за. Ка неш не, гэ та ве лі-

зар ная стра та. Але вя лі кія маг чы-

мас ці для нас, та му што Вя лі ка-

бры та нія ва ло дае ка ла саль ным 

па тэн цы я лам», — мяр куе кі раў нік 

Бе ла ру сі.

Ён ад зна чыў, што бу дзе ра ды, 

ка лі Фі ё на Гіб зой ме на ра дзі ме 

знач ную па са ду ў Мі ніс тэр стве 

за меж ных спраў. Да та го ж Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па пра сіў па сла 

да вес ці ў ве дам стве дум ку аб па-

трэ бе ў ін тэн сі фі ка цыі на шых ад но-

сін. Пры чым не ад клад ва ю чы, бо 

«ў бур лі вы час пус тот не бы вае». 

Вы ка заў Прэ зі дэнт і па жа дан не, 

каб Вя лі ка бры та нія знай шла ся бе 

ў Бе ла ру сі як част цы Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за.

У Бе ла ру сі дзей ні ча юць двух-

ба ко выя пра ек ты з Вя лі ка бры-

та ні яй у сфе рах аль тэр на тыў най 

энер ге ты кі, да рож на га бу даў ніц-

тва, электрааўтамабілебудавання, 

сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня, 

на ву ко ва-тэх ніч на га су пра цоў ніц-

тва, бан каў скай спра вы і фі нан-

саў.

«Збор ка элект ро бу саў і ін-

шае — гэ та дро бя зі ў па раў на нні 

з тым, што мы мо жам ра біць у 

Вя лі ка бры та ніі і што вы мо жа це 

зра біць у Бе ла ру сі. З'я ві ла ся маг-

чы масць ак ты ві за ваць на шы ад но-

сі ны, вы мо жа це пры маць ра шэн ні 

больш сва бод на. І ня ма ча го гра ху 

та іць: у вас цу доў ныя ста сун кі са 

Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі. Я 

ха цеў бы, каб гэ тыя ста сун кі ней-

кім чы нам бы лі пра ецы ра ва ны і на 

Бе ла русь», — звяр нуў ува гу Прэ-

зі дэнт.

«У нас шы ро кі спектр ад но-

сін, мож на знай сці і но выя кі рун кі 

су пра цоў ніц тва, прос та не трэ ба 

тра ціць ча су. Ду маю, што но вы 

прэм' ер, но вы ўрад ак ты ві зу юць 

гэ тыя ста сун кі», — спа дзя ец ца 

Прэ зі дэнт. Акра мя та го, ён вы ка-

заў удзяч насць бры тан ска му бо ку 

за да па мо гу ў рэ абі лі та цыі дзя цей 

пас ля чар но быль скай ава рыі, а 

так са ма за су пра цоў ніц тва ў спор-

це і па жа даў Фіё  не Гіб пос пе хаў у 

да лей шай ра бо це.

Па сол па цвер дзі ла жур на ліс-

там, што ад но сі ны па між Бе ла рус-

сю і Вя лі ка бры та ні яй раз ві ва юц ца 

ў доб рым, па зі тыў ным кі рун ку. Год 

та му бы ло  пад пі са нае па гад нен не 

аб раз віц ці эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва. Фі ё на Гіб пад крэс лі ла, 

што абод ва мі ніс тэр ствы за меж-

ных спраў шмат пра ца ва лі ра зам, 

каб пра соў ваць гэ тыя ста сун кі.

«Бе ла русь — вель мі важ ная 

кра і на ў цэнт ры Еў ро пы, трэ ба 

ацэнь ваць яе ста но ві шча. Як мы 

аб мер ка ва лі, па тэн цы ял для двух-

ба ко вых ад но сін у бу ду чы ні вель-

мі доб ры», — па ве да мі ла дып ла-

мат.

Най больш перс пек тыў ны мі кі-

рун ка мі яна лі чыць ган даль, ума-

ца ван не куль тур ных су вя зяў па між 

дву ма на ро да мі. Акра мя та го, уза-

ем ную ці ка васць вы клі ка юць сель-

ская гас па дар ка, вы со кія тэх на ло-

гіі, ахо ва зда роўя, ства рэн не інф-

ра струк ту ры для раз віц ця элект-

ра транс пар ту. На дум ку Фі ё ны Гіб, 

задача дып ла ма таў — па ка заць 

маг чы мас ці дзяр жа вы, а ра шэн ні 

пры маць ужо біз нес ме нам.

«Я вель мі люб лю ва шу кра і ну! 

Жы ла ва Укра і не, Гер ма ніі, Ка на-

дзе, Тур цыі, Іра ку, Еме не, Ке ніі. 

Ця пер жы ву ў Бе ла ру сі, і да гэ туль 

у жыц ці гэ та са мая лю бі мая кра і-

на. Вя лі кім го на рам бы ло для мя не 

пра ца ваць тут па слом», — ад зна-

чы ла дып ла мат.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Мінск і Лон дан мо гуць знай сці 
но выя кі рун кі су пра цоў ніц тва

Прэ зі дэнт вы со ка аца ніў вы ні кі дзей нас ці па сла Вя лі ка бры та ніі ў Бе ла ру сі

Ка лек тыў 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 смут куе ў су вя зі са смер цю 

Аляк санд ра Кі ры ла ві ча КА РА БА НА ВА, ака дэ мі ка, док та ра ге о ла-

га-мі не ра ла гіч ных на вук, пра фе са ра, ды рэк та ра ДНУ «Ін сты тут 

пры ро да ка ры стан ня На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі», 

вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні род ным і бліз кім.

Анд рэа Вік та рын уз на чаль вае 

прад стаў ніц тва ЕС у Бе ла ру сі з 

ве рас ня 2015 го да. У гэ тыя дні 

яна за вяр шае сваю мі сію ў на-

шай кра і не ў су вя зі з пры зна чэн-

нем у Ар ме нію. Дып ла мат учо ра 

раз ві та ла ся са стар шы нёй і дэ-

пу та та мі Па ла ты прад стаў ні коў.

«Вы, на пэў на, ве да е це, што вы 

заў сё ды жа да ны госць у пар ла мен-

це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — ві таў кі-

раў ні ка Прад стаў ніц тва ЕС Ула дзі-

мір Анд рэй чан ка. — І та му мы сён ня 

са шка да ван нем і на ват су мам ус-

пры ма ем тое, што вы за вяр ша е це 

сваю мі сію ў Бе ла ру сі. Шка ду ем, бо 

за час ва шай ра бо ты вель мі шмат 

зроб ле на для вы ва ду ад но сін на шай 

кра і ны з Еў ра пей скім са юзам на но-

вы, больш якас ны ўзро вень».

Ад но сі ны гэ тыя, лі чыць спі кер 

ніж няй па ла ты, нар ма лі за ва лі ся, і 

са мае га лоў нае — раз ві ва юц ца па 

мно гіх кі рун ках. Важ на, што за час 

ра бо ты Анд рэа Вік та рын ад бы ло ся 

шмат ві зі таў у на шу кра і ну вы со ка-

па стаў ле ных асоб, пар ла мен та ры яў 

Еў ра пей ска га са ю за.

«Вы бра лі вель мі ак тыў ны ўдзел 

у гра мад скім жыц ці Бе ла ру сі, — 

за ўва жыў стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў. — Заў сё ды бы лі на ўсіх 

дзяр жаў ных свя тах, вель мі шчыль-

на пра ца ва лі з рэ гі ё на мі, да па ма га лі 

ім у вы ка ры стан ні гран таў».

Асоб на Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

спы ніў ся на між пар ла менц кіх ад но-

сі нах. «Вы ве да е це, што на шы ад-

но сі ны сён ня, мяк ка ка жу чы, на не-

да стат ко вым уз роў ні. Тым не менш 

на ша па зі цыя — іх важ на раз ві ваць, 

зна хо дзіць пунк ты су да кра нан ня, 

узае  ма дзе ян ня. Ня хай на шы кро кі на-

пе рад бу дуць не вя лі кія, але іх трэ ба 

ра біць больш, — ска заў пар ла мен та-

рый. — Еў ра пар ла мен та рыі па він ны 

ра зу мець, што так, ёсць сён ня ад чу-

валь ныя пы тан ні, якія трэ ба вы ра-

шаць, і мы ад кры тыя да гэ тай раз мо-

вы, у тым лі ку і па пы тан нях ад ме ны 

смя рот на га па ка ран ня. Вы ве да е це, 

што пар ла мент вель мі шчыль на ў гэ-

тым кі рун ку пра цуе, ня даў на збі ра ла-

ся ра бо чая гру па Са ве та Еў ро пы па 

Бе ла ру сі і Азіі, рых ту ем ся пра во дзіць 

27 жніў ня ў Бе ла ру сі су мес ны з сак-

ра та ры я там Са ве та Еў ро пы се мі нар. 

Мы ў гэ тым кі рун ку пра цу ем, не трэ ба 

нас пры ціс каць, пад га няць. Ду маю, 

што па трэб ны час, і мы вый дзем на 

пэў нае ра шэн не».

Яшчэ адзін важ ны ас пект уза е ма -

ад но сін з Еў ра са ю зам — ганд лё ва-

эка на міч ны. ЕС з'яў ля ец ца дру гім па 

знач нас ці рын кам для бе ла рус ка га 

экс пар ту. Ле тась з кра ін — чле наў 

гэ та га ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня 

пры цяг ну та 5,4 міль яр да до ла раў 

ін вес ты цый, у тым лі ку пра мых — 

4,6 міль яр да до ла раў. «Мы за да во-

ле ны ін вес ты цый ным су пра цоў ніц-

твам з Еў ро пай, лі чым, што сён ня 

най леп шыя тэх на ло гіі — еў ра пей-

скія, — ска заў Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка. — Уся на ша мя са-ма лоч ная 

пра мыс ло васць пра цуе на ня мец-

кім і італь ян скім аб ста ля ван ні. Мы 

ма ем на мер раз ві ваць гэ та. Вы ба-

чы це, што ў апош нія га ды пар ла мент 

зра біў шмат на ма ган няў па аба ро не 

за меж ных ін вес та раў, у цэ лым па 

раз віц ці біз не су ў Бе ла ру сі».

За апош ні час доб ра раз ві ва лі ся 

і гу ма ні тар ныя кан так ты, су пра цоў-

ніц тва ў сфе ры спор ту. Спі кер Па-

ла ты прад стаў ні коў на га даў Анд рэа 

Вік та рын яе сло вы пра тое, што да 

во се ні або во сен ню па гад нен не па-

між Бе ла рус сю і ЕС аб спра шчэн ні 

ві за ва га рэ жы му бу дзе пад пі са на і 

ад бу дзец ца ві зіт у на шу кра і ну вяр-

хоў на га прад стаў ні ка ЕС па знеш-

няй па лі ты цы і па лі ты цы бяс пе кі 

Фре дэ ры кі Ма ге ры ні.

Анд рэа Вік та рын па га дзі ла ся з 

тым, што за апош нія ча ты ры га ды 

ад но сі ны па між ЕС і Бе ла рус сю пры к-

мет на пра су ну лі ся на пе рад. «Дзя кую 

вам і кож на му бе ла рус ка му пар ла мен-

та рыю за ад кры тасць. Пы тан ні, якія 

мы аб мяр коў ва лі, бы лі ня прос тыя, 

тым не менш вы заў сё ды га то выя да 

дыя ло гу, — ска за ла яна. — У нас бы-

ло доб рае су пра цоў ніц тва пры аб мер-

ка ван ні пы тан няў пра воў ча ла ве ка, 

сва бо ды схо даў, тэ ма ты кі смя рот на га 

па ка ран ня. Гэ тыя тэ мы вель мі бліз кія 

для жы ха роў Еў ра пей ска га са ю за, і 

я зноў ха чу пад крэс ліць ва шу га тоў-

насць да ўза е ма дзе ян ня».

Прад стаў нік ЕС за яві ла: «Мы 

за ці каў ле ныя ў тым, каб Бе ла русь 

бы ла сва бод най, не за леж най, су ве-

рэн най кра і най з квіт не ю чай эка но-

мі кай. Кра і най, у якой у па ва зе пра-

вы ча ла ве ка, за бяс печ ва юц ца прын-

цып вяр шэн ства пра ва, дэ ма кра-

тыч ныя каш тоў нас ці. І мы жа да ем 

раз ві ваць су пра цоў ніц тва ва ўсіх 

сфе рах. Еў ра пей скі са юз па цвяр-

джае і пры знае кан струк тыў ную 

па зі цыю, якую Бе ла русь зай мае 

на між на род най арэ не па пы тан нях 

урэ гу ля ван ня кры зі су ва Укра і не. 

Мы пры зна ем ваш унё сак у за бес-

пя чэн не мі ру ў ва шым рэ гі ё не. Мы 

так са ма цэ нім су пра цоў ніц тва Бе ла-

ру сі ў рам ках «Ус ход ня га парт нёр-

ства» і ба чым рост за ці каў ле нас ці 

Бе ла ру сі ў гэ тым пра ек це».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПА БЯЗ ВІ ЗЕ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ № 300 «Аб уста наў лен ні 

бяз ві за ва га па рад ку ўез ду і вы ез ду за меж ных гра ма дзян». Згод на з да-

ку мен там, дзве бяз ві за выя зо ны для ту рысц ка-рэ крэ а цый ных тэ ры то рый 

Брэс та і Грод на, якія ра ней іс на ва лі асоб на, аб' яд ноў ва юц ца ў ад ну бяз ві-

за вую тэ ры то рыю «Брэст — Грод на». У яе ўклю ча юц ца яшчэ пяць ра ё наў 

Гро дзен скай воб лас ці: Бе рас та віц кі, Ваў ка выс кі, Во ра наў скі, Лід скі і Шчу-

чын скі. У гэ тым рэ гі ё не тэр мін бяз ві за ва га зна хо джан ня ў ту рыс тыч ных 

мэ тах па вя ліч ва ец ца да 15 су так для гра ма дзян 73 дзяр жаў.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Па дзя ка на раз ві тан не
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў су стрэў ся 

з кі раў ні ком мі сіі Еў ра пей ска га са ю за

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» (Республика 
Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) сообщает, что внеочередным общим собранием 
акционеров данного общества, состоявшимся 06.08.2019, принято решение о выплате дивидендов 
за первое полугодие 2019 года – 0 рублей 64 копейки на одну простую (обыкновенную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет производиться с 06.08.2019 по 31.12.2019.

Порядок выплаты дивидендов акционерам:

- юридическим лицам – путем зачисления на их расчетные счета,

- физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс» или высылаются почтовым переводом (в пределах Республики Беларусь).
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