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СПРА ЦА ВА ЛІ ЎДАЛА
Ро лю і зна чэн не Кі раў ніц тва 

спра ва мі Прэ зі дэн та ў эка-

но мі цы кра і ны не аб ход на 

ўзмац няць. Та кую за да чу кі-

раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ста віў пад час 

ра бо чай су стрэ чы з кі раў ні-

ком спраў Прэ зі дэн та Вік та-

рам Шэй ма нам.

«На гэ та трэ ба ары ен та вац ца. 

І ро лю Кі раў ніц тва спра ва мі трэ ба

па вы шаць. Гэ та га лоў ная за да ча», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Так-

 са ма аб мяр коў ва лі ся вы ні кі ра бо ты 

Кі раў ніц тва спра ва мі і пад ве дам-

ных прад пры ем стваў у 2017 го дзе 

і перс пек ты вы на бу ду чы пе ры яд. 

Ад зна ча на, што прад пры ем ствы, 

якія ўва хо дзяць у струк ту ру, па ка-

за лі доб рую ды на мі ку, па вы сі ла ся 

рэн та бель насць у сель ска гас па-

дар чым і пра мыс ло вым сег мен тах. 

Экс парт та ва раў і па слуг у цэ лым 

па Кі раў ніц тве спра ва мі ле тась 

вы рас на 21,4 % у па раў на нні з 

2016-м. Да дат нае саль да знеш ня га 

ганд лю па вя лі чы ла ся на 24 %.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма 

далажылі аб пла нах па асва ен ні 

но вых кі рун каў у дзей нас ці Кі раў-

ніц тва спра ва мі. Так, пра пра цоў ва-

ец ца пы тан не па шы рэн ня ра бо ты ў 

га лі не фар ма цэў ты кі. Ад па вед ная 

тэ ма ты ка аб мяр коў ва ец ца з парт-

нё ра мі ў Ін дыі і Ка зах ста не. Акра мя 

та го, раз гле джа на пы тан не ства-

рэн ня прад пры ем ства ў сфе ры 

элект рон ных ла та рэй.

Вік тар Шэй ман да ла жыў Прэ зі-

дэн ту аб рэ фар ма ван ні сель ска гас-

па дар ча га хол дын га, які ўва хо дзіць 

у струк ту ру Кі раў ніц тва спра ва мі, 

ства рэн ні та ва ра пра вод най сет кі 

па па стаў ках у ра сій скія рэ гі ё ны 

мяс ной і ма лоч най пра дук цыі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

КАМ ПЕ ТЭНТ НЫЯ АД КА ЗЫ 
НА АК ТУ АЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ

Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны 10 лю та га прой дуць рэ гу ляр ныя пра-

мыя тэ ле фон ныя лі ніі з ула да мі. Не ка то рыя праб ле мы кі раў ні кі 

вы ра ша юць не па клаў шы труб ку тэ ле фо на, ін шыя бя руць пад 

улас ны кант роль.

Тра ды цый на тэ ле фон ныя лі ніі бу дуць пра ца ваць з 9.00 да 12.00, 

на зван кі ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Анд рэй Ана то ле віч 

КЛЕЦ. Тэл. 8-016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Алег Сяр-

ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8-021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк-

санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8-023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Вік тар Анд рэ-

е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8-015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Вік тар Ула дзі мі-

ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8-022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч 

ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8-017 500 41 60;

кі раў нік спраў МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ган на Мар' я наў на МА ТЭЛЬ-

СКАЯ. Тэл. 8-017 222 44 44.

«У нас з Лат ві яй доб-

рыя ад но сі ны. Але мя не 

не па кі дае дум ка пра тое, 

што яны мо гуць быць 

знач на леп шыя. Мы шмат 

маг чы мас цяў не рэа лі зу-

ем. І ў гэ тым пла не ваш 

ві зіт у Бе ла русь вель мі 

ча ка ны і знач ны», — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы. Ён 

за пэў ніў, што, ка лі Лат вія 

та го за хо ча, на шы кра і-

ны змо гуць пра су нуц ца 

ў су пра цоў ніц тве па ўсіх 

кі рун ках — транс пар це, 

ла гіс ты цы, па лі тыч ных 

пы тан нях, Ус ход нім парт-

 нёр стве, кан так тах з 

Еў ра пей скім са юзам.

«Пас ля гэ та га ві зі ту 

мы шмат што мо жам зра-

біць: вам толь кі трэ ба па-

зба віц ца, на пэў на, як і ін-

шым, ад па чуц ця, што мы 

ўжо за над та за леж ныя ад 

на шай брац кай Ра сіі і не 

здоль ныя ра біць пэў ныя 

кро кі без агляд кі. Вы ве-

да е це, мы пры трым лі ва-

ем ся прак ты кі і па лі ты кі 

на шым су се дзям праб-

лем не ства раць, — па-

 ве да міў бе ла рус кі лі дар. — 

Мы з гэ та га і зы хо дзім

у ад но сі нах да Літ вы, Лат-

віі, Эс то ніі».

Прэ зі дэнт зга даў са-

вец кія ча сы, ка лі Бе ла-

русь і Лат вія бы лі рэс-

пуб лі ка мі ў ме жах ад ной 

дзяр жа вы. «Я як ста ві ў-

ся да Лат віі і лі чыў яе не 

чу жой мне кра і най, так і 

за раз стаў лю ся. Гэ та не 

чу жыя нам лю дзі, мы ра-

зам жы лі. Больш за тое, 

мы су се дзі і не ма ем прэ -

тэн зій адзін да ад на го», — 

ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн-

ка ад зна чыў, што бе ла-

рус кая эка но мі ка моц-

ная, але яе вы ні кі — гэ та 

перш за ўсё рэа лі за цыя 

вы раб ле най пра дук цыі. 

У на шым вы пад ку па стаў-

кі — пе ра важ на — ад бы-

ва юц ца на ра сій скі ры нак. 

Та му бы ло б не ра зум на 

губ ляць яго. Да та го ж, 

Бе ла русь і Ра сію звяз вае, 

перш за ўсё, ед насць па-

між на шы мі на ро да мі. І ка-

лі і ўзні ка юць пы тан ні, то, 

хут чэй, па між ула да мі, а 

не гра ма дзя на мі, якія тра-

ды цый на ста вяц ца адзін 

да ад на го па-брац ку. Пры 

гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 

пад крэс ліў, што «нам трэ-

ба шы рэй ганд ля ваць, з 

усім све там, дзе мы па-

трэб ныя».

Пад час су стрэ чы 

асоб на бы ла за кра ну-

та тэ ма бу даў ніц тва Бе-

лА ЭС, якая, па сло вах 

Прэ зі дэн та, мо жа стаць 

агуль ным зда быт кам 

кра ін рэ гі ё на. Кі раў нік 

дзяр жа вы па дзя ка ваў 

лат вій ска му бо ку за тое, 

што ён не кры ты куе Бе-

ла русь за бу даў ніц тва 

ўлас най атам най стан-

цыі. Прэ зі дэнт за клі каў 

скі ра ваць ува гу ў бок та-

го, як яе ра зам на да лей

вы ка рыс тоў ваць. Да та го ж 

Бе ла русь за ці каў ле на ў 

бяс пе цы сва ёй атам най 

стан цыі больш, чым ін шыя 

дзяр жа вы. «Мы ня сём 

за гэ та ад каз насць», — 

за пэў ніў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў га тоў насць Бе-

ла ру сі да эка на міч на га 

(і не толь кі) су пра цоў-

ніц тва па ўсіх кі рун ках, 

якія за ці ка вяць лат вій скі 

бок. «Але пра шу пом ніць 

пра ад но: што мы ні ко лі 

не бу дзем сяб ра ваць з 

лю бой кра і най су праць 

Ра сіі, як і з ін шы мі кра і-

на мі су праць Лат віі. Мы 

жа да ем, каб тут — у геа-

гра фіч ным цэнт ры Еў ро-

 пы — бы лі мір і спа кой.

У гэ тым пла не вы мо жа-

це на Бе ла русь раз ліч-

 ваць», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Ма рыс 

Ку чын скіс ад зна чыў, што 

яго ві зіт му сіць на даць 

па ска рэн не раз віц цю 

бе ла рус ка-лат вій ска га 

су пра цоў ніц тва, маг чы-

мас ці яко га са праў ды 

вы ка рыс тоў ва юц ца не ў 

поў най ме ры.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

НА ПРЫН ЦЫ ПАХ ДОБ РА СУ СЕД СТВА
Не толь кі агуль ная мя жа, але і агуль нае ня даў няе 

гіс та рыч нае мі ну лае звяз вае Бе ла русь і Лат вію. 

У на шых сі лах — не за бы ваць пра гэ та і вы-

ка рыс таць па куль не цал кам рэа лі за ва ны па-

тэн цы ял двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва на шых 

кра ін. Ме на ві та да гэ та га Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў прэм' ер-мі ніст ра 

Лат віі Ма ры са Ку чын скі са.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ПХЕНЬ Я НЕ НА ПЯ РЭ ДАД НІ 
АД КРЫЦ ЦЯ АЛІМ ПІ Я ДЫ ПРАЙ ШОЎ 
НА ПАЎ ЗА САК РЭ ЧА НЫ ВА ЕН НЫ ПА РАД

Ва ен ны па рад, пры мер ка ва ны да 70-год дзя за сна-

 ван ня Ка рэй скай на род най ар міі, ад быў ся ра ні цай 

8 лю та га на пло шчы імя Кім Ір Се на ў Пхень я не. За меж-

 ныя ка мен та та ры асаб лі ва ад зна ча юць той факт, што 

па рад прай шоў на пя рэ дад ні ад крыц ця зі мо вых Алім-

пій скіх гуль няў у паўд нё ва к арэй скім Пхёнч ха не.

Як па ве дам ляе Blооmbеrg, у па ра дзе пры ня ло 

ўдзел ка ля 13 ты сяч ва ен на слу жа чых і ка ля 110 адзі-

нак роз най ба я вой тэх ні кі. Та кія вы сно вы экс пер ты

зра бі лі на пад ста ве спа да рож ні ка вых здым каў. 

За па дзея мі на зі ра лі 50 ты сяч гле да чоў.

Ха рак тэр на, што срод кі ма са вай ін фар ма цыі 

КНДР ні чо га пра па рад не па ве дам ля лі, транс ля-

цыі з яго не вя ло ся, хоць цэнт раль нае тэ ле ба чан не 

кра і ны ў чац вер па ча ло сваё вя шчан ня ра ней, чым 

звы чай на, пе рад ае ТАСС.

Па куль не вя до ма, ці бы лі пра дэ ман стра ва ны на 

па ра дзе ўзо ры стра тэ гіч на га ўзбра ен ня, у пры ват-

нас ці, між кан ты нен таль ныя ба ліс тыч ныя ра ке ты.

СО РАС УКЛАЎ КА ЛЯ 500 ТЫСЯЧ ДО ЛА РАЎ 
У КАМ ПА НІЮ ПА ЗРЫ ВЕ BRЕХІT

Вя до мы аме ры кан-

скі міль яр дэр Джордж 

Со рас па тра ціў больш 

за 400 ты сяч фун таў 

стэр лін гаў (пры бліз на 

550 ты сяч до ла раў) на 

кам па нію па за ха ван ні 

Вя лі ка бры та ніі ў Еў ра са ю зе. Пра гэ та па ве дам ля юць 

Thе Guаrdіаn і Dаіlу Ехрrеss.

Як ста ла вя до ма, біз нес мен пе ра даў на зва ную су-

му ру ху Bеst fоr Brіtаіn («Най леп шае для Бры та ніі»), 

які вы сту пае су праць Brехіt. Ар га ні за цыя (ёй кі ру юць 

бы лы дып ла мат і экс-мі ністр Марк Мэ лах-Браўн і 

Джы на Мі лер), якая па да ла ў суд на ўрад за іні цы я-

ван не вы ха ду кра і ны з ЕС, атры ма ла шас ці знач ную 

су му ад Со ра са з мо ман ту пар ла менц кіх вы ба раў, 

якія прай шлі ў чэр ве ні мі ну ла га го да.

Факт па ступ лен ня срод каў ад Со ра са па цвер дзіў 

лорд Мэ лах-Браўн. «Як і міль ё ны лю дзей, лі чым, што 

Вя лі ка бры та нія па він на вес ці за са бой, а не па кі даць 

Еў ро пу», — ска заў ён. Па сло вах кі раў ні ка ру ху, Bеst 

fоr Brіtаіn пра цуе з прад стаў ні ка мі біз не су, праф -

са юза мі, па лі ты ка мі і гра мад скі мі гру па мі для та го, 

каб ума ца ваць кам па нію.

Па сло вах кі раў ні ка Bеst fоr Brіtаіn, уклад Со ра са 

важ ны, ад нак ён з'яў ля ец ца толь кі ад ным з мно гіх. 

Ра ней міль яр дэр не вы клю чаў маг чы мас ці та го, што 

Вя лі ка бры та нія пас ля Brехіt зноў па дасць за яў ку на 

ўступ лен не ў ЕС.

МА ТЭ МА ТЫ КІ ПРАД РАК ЛІ БІТ КОЙ НУ 
ВЕЧ НУЮ НЕ СТА БІЛЬ НАСЦЬ

Кур сы крып та ва лют, ве ра год на, ні ко лі не ста бі лі-

зу юц ца, мяр ку юць ма тэ ма ты кі з Пітс бург ска га ўні-

вер сі тэ та, ЗША. Ву чо ныя па спра ба ва лі вы зна чыць 

каш тоў насць біт кой на, вы ка рыс тоў ва ю чы ма тэ ма-

тыч ныя ма дэ лі, і прый шлі да вы сно вы, што ры нак 

крып та ва лют — кла січ ная «мыль ная бур бал ка».

На іх дум ку, та кі ак тыў, як біт койн, не мае каш тоў-

нас ці, якую мож на вы ме раць тра ды цый ны мі ме та-

да мі. Яго кошт вы зна ча ец ца па куп ні ка мі, якія час та 

кі ру юц ца не дак лад ным мер ка ван нем.

Як мяр ку юць на ву коў цы, біт койн мо жа быць 

«уся го толь кі ме ха ніз мам пе ра да чы гра шо вых 

ак ты ваў».

На га да ем, што біт койн 6 лю та га па тан неў да 

6 000 до ла раў, та кой ад зна кі крып та ва лю та апош ні 

раз да ся га ла ў ліс та па дзе 2017 го да, а ўжо 7 лю та га 

курс зноў па чаў рас ці.

Rеutеrs на зва ла апош ні ты дзень сту дзе ня най гор-

шым для біт кой на з кра са ві ка 2013-га: з 29 сту дзе ня 

па 2 лю та га ён стра ціў 30 пра цэн таў кош ту.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДЗЕЙНІЧАЦЬ НА МЕС ЦАХ
Пы тан ні пра ца ўлад ка ван ня ста лі га лоў най тэ май аб мер ка ван ня на 

па шы ра ным па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду па пра цы і са цы яль ных пы тан нях. Дэ пу та ты 

ра зам з прад стаў ні ка мі за ці каў ле ных мі ніс тэр стваў аб мер ка ва лі 

па ла жэн ні Дэ крэ та № 1.

Мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ ад зна-

чы ла, што ска ра чэн не за ня тых у эка но мі цы хоць і пра цяг ва ец ца, але

за па воль ва ец ца, зна чыць, на зі ра ец ца ста ноў чая ды на мі ка. «Мэ та Дэ-

крэ та № 1 — гэ тую ста ноў чую ды на мі ку па леп шыць», — пад крэс лі ла 

мі ністр. Па яе сло вах, пай шоў пра цэс ак ты ві за цыі на рын ку пра цы, 

ста ла з'яў ляц ца больш ва кан сій.

У ме жах дзей нас ці ка мі сій, якія, па вод ле дэ крэ та, ства ра юц ца на 

мес цах, бу дзе пра во дзіц ца і ра бо та па рас тлу ма чэн ні пад атко ва га 

за ка на даў ства, па на ву чан ні прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Пра гэ та 

па ве да мі ла на мес нік мі ніст ра па па дат ках і збо рах Свят ла на ШАЎ-

ЧЭН КА. Так са ма яна ад зна чы ла, што ле тась больш за 19 ты сяч ча ла-

век звяр ну ла ся ў пад атко выя ор га ны па вяр тан не збо ру, у вы ні ку бы ло 

вы пла ча на ка ля шэсць мільёнаў бе ла рус кіх руб лёў.

На мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс лаў ПІРШ ТУК 

ад зна чыў, што ад дэ пу та таў па тра бу ец ца больш ак тыў ная па зі цыя ў 

рэа лі за цыі дэ крэ та ў жыц цё. Перш за ўсё не аб ход на ства рыць доб рыя 

ўмо вы і больш кан ку рэнт ных ра бо чых мес цаў. На на ступ ным тыд ні 

дэ пу та ты на кі роў ва юц ца пра ца ваць у сва іх акру гах. Ба ляс лаў Пірш-

тук пра па на ваў на мес цах звяр нуць ува гу на тое, ча го не ха пае, каб

эфек тыў на за пра ца ва лі нар ма тыў ныя да ку мен ты, у тым лі ку Дэ крэт № 7 

«Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва».

Га лоў нае ў лю бым за ко не — гэ та пры мя нен не на прак ты цы, лі чыць 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра цы і са-

цы яль ных пы тан нях Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ. «Ка лі рас пра цоў ва ец ца 

за кон, ён заў сё ды прэ тэн дуе на тое, што атры мае сваё раз віц цё». Та му 

пры ства рэн ні но вай кан цэп цыі дэ крэ та ўліч ва лі і ра бо ту дэ пу та таў у акру-

гах з гра ма дзя на мі, і мер ка ван ні са міх жы ха роў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

ДА ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫХ 
ПАРТ НЁ РАЎ

Беларускія дыпламаты на ве да юць Ка лум бію, Эк ва дор і ААЭ
Ві зіт на мес ні ка мі ніст ра за меж ных спраў Яў ге на Шас та ко ва ў 

Ка лум бію і Эк ва дор ад бу дзец ца з 12 па 16 лю та га. Пад час па-

езд кі за пла на ва ны су стрэ чы з прад стаў ні ка мі ор га наў кі ра ван ня 

і прад пры маль ні ка мі.

— Гэ тыя кра і ны — на шы перс пек тыў ныя ганд лё ва-эка на міч ныя 

парт нё ры ў Ла ці на а ме ры кан скім рэ гі ё не. Бе ла рус кі бок ста віць пе рад 

са бой за да чу на рас ціць аб' ёмы і па шы рыць на менк ла ту ру па ста вак 

на іх рын кі. Ця пер наш экс парт у гэ тыя кра і ны прад стаў ле ны ў асноў-

ным угна ен ня мі, ме та ла пра дук цы яй і наф та пра дук та мі, — па ве да міў 

на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі і ліч ба вай дып ла ма тыі — прэс-

сак ра тар МЗС Дзміт рый МІ РОН ЧЫК. 

Тым ча сам і ў Абу-Да бі за пла на ва на су стрэ ча па між прад стаў ні ка мі 

МЗС Бе ла ру сі і мі ніс тэр ства за меж ных спраў і між на род на га су пра-

цоў ніц тва Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў. Кан суль та цыі па па лі тыч ных 

пы тан нях на зна ча ныя на 14 лю та га. Бе ла рус кую дэ ле га цыю ўзна ча ліць 

на мес нік мі ніст ра Анд рэй Да пкю нас.

На па рад ку дня — пы тан ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, парт нёр-

ства ў між на род ных ар га ні за цы ях і рэ гі я наль на га ўза е ма дзе ян ня.

Пад час бры фін гу ў МЗС Дзміт рый Мі рон чык агу чыў так са ма па ра ду 

су ай чын ні кам ча со ва ўстры мац ца ад па ез дак на Маль ды вы. Ула ды Маль-

дыў скай Рэс пуб лі кі 5 лю та га аб вяс ці лі аб увя дзен ні над звы чай на га ста-

но ві шча тэр мі нам на 15 дзён. Пры чы най па слу жы лі бес па рад кі ў ста лі цы 

кра і ны Ма ле з-за аб васт рэн ня па лі тыч на га кры зі су.

— Рэ ка мен да цыя тлу ма чыц ца яшчэ і тым, што на Маль ды вах ад сут ні чае 

бе ла рус кае дып ла ма тыч нае прад стаў ніц тва. Най больш бліз кае па соль ства 

на шай кра і ны зна хо дзіц ца ў Нью-Дэ лі. Ад яго да ста лі цы Маль ды ваў пры-

клад на 2800 км. Да та го ж бе ла рус кае па соль ства ў Ін дыі не акрэ ды та ва на 

на Маль ды вах. І яго маг чы мас ці ўза е ма дзе ян ня з ула да мі гэ тай кра і ны 

вель мі аб ме жа ва ныя, — ад зна чыў Дзміт рый Мі рон чык.

Ма рыя ДА ДА ЛКА




