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СМІ: То кіа не бу дзе ад каз ваць на пы тан не, 
ці з'яў ля ец ца поў дзень Ку рыл 
спрад веч ны мі зем ля мі Япо ніі

Урад Япо ніі бу дзе 

ўстрым лі вац ца ад ад ка-

зу на пы тан не аб тым, 

ці з'яў ля ец ца паўд нё вая 

част ка Ку рыль скіх аст-

ра воў спрад веч най тэ-

ры то ры яй кра і ны, каб не 

па шко дзіць пе рагаворам 

з Ра сі яй аб мір ным да га во ры. Як па ве дам ляе тэ ле ка нал 

NHK, пра гэ та га во рыц ца ў афі цый ным да ку мен це, за цвер-

джа ным у пят ні цу на па ся джэн ні ка бі не та мі ніст раў.

Ён пад рых та ва ны ў ад каз на пісь мо вы за пыт не за леж-

на га дэ пу та та верх няй па ла ты пар ла мен та Хі ра ю кі Ка ні сі, 

які па ці ка віў ся стаў лен нем ура да да тэр мі на «спрад веч ныя 

тэ ры то рыі» ў да чы нен ні да аст ра воў паўд нё вай част кі 

Ку рыл.

«Урад, — га во рыц ца ў ад ка зе, — мае на мер ус трым лі-

вац ца ад ад ка зу на пы тан не, ці з'яў ля юц ца ча ты ры паў ноч-

ныя аст ра вы (так у Япо ніі на зы ва юць паў днё вую част ку 

Ку рыл. — заўв. Рэд.) спрад веч ны мі тэ ры то ры я мі Япо ніі, 

па коль кі ёсць не бяс пе ка, што гэ та ство рыць пе ра шко ды 

для пра вя дзен ня пе ра га во раў з Ра сі яй».

Па лі цыя Укра і ны ад кры ла кры мі наль ную 
спра ву аб под ку пе вы бар шчы каў 
шта бам Па ра шэн кі

Гэ та ад бы ло ся пас ля та го, як лі дар пар тыі «Баць каў шчы-

на» і кан ды дат у прэ зі дэн ты Юлія Ці ма шэн ка аб ві на ва ці ла 

ў гэ тым пе рад вы бар чы штаб дзе ю ча га кі раў ні ка дзяр жа вы 

Пят ра Па ра шэн кі, па ве да міў кі раў нік МУС Ар сен Ава каў.

Па вод ле яго слоў, на цпа лі цыя ча кае тлу ма чэн няў ад 

Ар ту ра Ге ра сі ма ва, кі раў ні ка фрак цыі «Блок Пят ра Па-

ра шэн кі» ў Вяр хоў най Ра дзе.

4 лю та га Ці ма шэн ка за яві ла, што дзе ю чы прэ зі дэнт 

«ства рае сет ку под ку пу і раз дае па адной ты ся чы грыў няў 

за го лас». Та ды яна звяр ну ла ся да кі раў ні ка МУС і ге не-

раль на га пра ку ро ра Укра і ны і па пра сі ла іх не да пус ціць 

ма са вых фаль сі фі ка цый і под ку пу вы бар шчы каў.

Уся го на ця пе раш ні мо мант ад кры та 19 кры мі наль ных 

спраў аб па ру шэн нях пад час пе рад вы бар най кам па ніі, 

да даў Ава каў.

Па вод ле яго слоў, па лі цыя мае на мер фік са ваць па-

ру шэн ні, на зы ваць іх і пе ра да ваць у Цэнт рвы бар кам, дзе 

мо гуць вы но сіць санк цыі — па пя рэдж ваць, зды маць кан-

 ды да та і г. д. Уся го да ку мен ты на рэ гіст ра цыю здаў 

91 прэ тэн дэнт, 42 з іх на ве чар чац вяр га атры ма лі «да бро» 

ад ЦВК, па ве дам ляе ТАСС.

Вы ба ры ва Укра і не прой дуць 31 са ка ві ка.

Ін ды ец вы ра шыў су дзіц ца з баць ка мі. 
Яны на ра дзі лі яго, не атры маў шы яго зго ды

27-га до вы ін ды ец збі ра ец ца па даць су до вы іск су праць 

улас ных баць коў за тое, што яны на ра дзі лі яго, не атры-

маў шы яго зго ды. Біз нес мен з Мум баі Ра фа эль Са му эль 

ка жа, што лі чыць не сум лен ным той факт, што дзе ці з'яў ля-

юц ца на свет су праць сва ёй во лі і вы му ша ныя пе ра но сіць 

па ку ты на пра ця гу ўся го жыц ця.

Ён вы дат на ра зу мее, што спы таць аб зго дзе бу ду-

ча га дзі ця ці на яго на ра джэн не да яго з'яў лен ня на 

свет не маг чы ма. Ад нак яго ці ка віць ме на ві та тое, што 

ча ла век з'яў ля ец ца на свет су праць сва ёй во лі. Ін ды ец 

упэў не ны, што ча ла век па ві нен па жыц цё ва атрым лі-

ваць кам пен са цыю за тое, што ён на ра дзіў ся, хоць не 

пра сіў пра гэ та.

Са му эль сцвяр джае, што ў яго цу доў ныя ад но сі ны з 

баць кам (яны абод ва — юрыс ты), яны вы дат на ла дзяць. 

Баць кі ста вяц ца да пла наў сы на па даць іск су праць іх з 

іс тот най до ляй гу ма ру. Яго маці, Ка ві та Кар над Са му эль, 

на зва ла тое, што ад бы ва ец ца, яшчэ ад ным но вым бун там, 

які зла дзіў яе сын.

«Ка лі Ра фа эль змо жа прад ста віць ра цы я наль нае тлу-

ма чэн не та го, якім чы нам мы маг лі б да ве дац ца да яго на-

ра джэн ня аб яго зго дзе ці ня зго дзе з'я віц ца на свет, то мы 

пры зна ем сваё па ра жэн не», — ка жа Ка ві та Са му эль.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Між на род ны век тарМіж на род ны век тар

Які ён, кры тэ рый 
да стат ко вас ці?

МЗС рас ча ра ва на ра шэн нем на ра ды 
Кан вен цыі Эс па ад нос на Бе лА ЭС

«Мы глы бо ка рас ча ра ва ныя ра шэн нем жэ неў скай на-

ра ды ба коў Кан вен цыі Эс па аб тым, што бе ла рус кі бок 

ні бы та не даў гра мад скас ці «да стат ко вай» ін фар ма-

цыі ў пад трым ку аб грун та ван ня вы ба ру аст ра вец кай 

пля цоў кі для бу даў ніц тва Бе лА ЭС», — ка мен туе сі ту а -

цыю прэс-служ ба Мі ніс тэр ства за меж ных спраў.

Ра шэн не бы ло пры ня та па іні цы я ты ве дэ ле га цыі Еў ра-

пей ска га са ю за, да га джа ю чы Літ ве. «Ві да воч на, што вы нік 

га ла са ван ня быў за га дзя вы зна ча ны «бло ка вай дыс цып лі-

най» кра ін ЕС, якія скла да юць боль шасць чле наў Кан вен-

цыі», — ад зна чае ў афі цый ным ка мен та рыі знеш не па лі тыч-

нае ве дам ства Бе ла ру сі.

Про філь ны ка мі тэт Кан вен цыі на ват не рас тлу ма чыў, 

на коль кі не да стат ко вай бы ла ін фар ма цыя. Пры гэ тым кры-

тэ ры яў да стат ко вас ці ня ма як у са мой Кан вен цыі, так і ў 

да ку мен тах, якія вы зна ча юць пра ві лы ра бо ты ка мі тэ та па 

яе вы ка ры стан ні.

За клю чэн не Кан вен цыі Эс па ні я кім чы нам не да ты чыц-

ца пы тан няў бяс пе кі Бе лА ЭС. Гэ тая тэ ма зна хо дзіц ца па-за 

ман да там да дзе най су поль нас ці.

На ра да ба коў Кан вен цыі аб ацэн цы ўздзе ян ня на на ва-

коль нае ася род дзе ў транс гра ніч ным кан тэкс це (Кан вен-

цыя Эс па) пра хо дзі ла з 5 да 7 лю та га ў Жэ не ве. Удзел у ёй 

пры ма ла дэ ле га цыя Бе ла ру сі на ча ле з пер шым на мес ні кам 

мі ніст ра пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя Іяй Мал кі най.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Бе ла рус кі экс парт сель гас пра-

дук цыі і пра дук таў хар ча ван ня 

ле тась уз рос на 5,3 % у па раў-

на нні з 2017 го дам і склаў 5235 

міль ё наў до ла раў ЗША.

Мі ну лы год быў уда лым для вы-

твор цаў мяс ных пра дук таў (цэ ны бы лі 

вы шэй шы мі за па за ле таш нія) і больш 

скла да ным для «ма лоч ні каў». Але, як 

па ве да міў на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня знеш не эка на міч най дзей нас-

ці Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Аляк сей БАГ ДА НАЎ, 

гэ та не пе ра шко дзі ла мяс ной і ма лоч-

най пра дук цыі пры нес ці кра і не больш 

за тры міль яр ды до ла раў.

Га лоў ным спа жыў цом за ста ец ца 

на ша ўсход няя су сед ка: у 2018 го дзе 

ў Ра сію па стаў ле на 79 % бе ла рус кіх 

сы ра ві ны і пра дук таў, што ўсё ж на 6,3 % 

менш, чым у па пя рэд нім.

Аг ра пра мыс ло вы комп лекс ды вер-

сі фі куе экс парт, за хоў вае стра тэ гіч ныя 

па зі цыі і на бы вае но вых пры хіль ні каў. 

«Бе ла рус кае», а зна чыць, «якас нае». 

Гэ ты факт па цвер джа ны чэр га мі ў за-

меж ных кра мах і пус ты мі скла да мі ў 

Бе ла ру сі, але ён жа да дае і ад каз нас ці 

пра мыс лоў цам.

Ле тась бе ла рус кія аг ра рыі ганд ля-

ва лі на рын ках 95 кра ін све ту. За клік 

«Куп ляй це бе ла рус кае!» да рэ чны на-

ват у Кі таі. Сён ня 51 ма лоч нае прад-

пры ем ства, два мя са кам бі на ты і пяць 

птуш ка фаб рык ма юць сер ты фі ка ты на 

экс парт у КНР.

Аляк сей Баг да наў пад крэс ліў, што 

гэ та за слу га кі раў ніц тва кра і ны, вы-

твор цаў і пе ра пра цоў шчы каў, а так-

са ма эка на міч ных кі рун каў абедз вюх 

кра ін. Бо ў той час, як Бе ла русь за ці-

каў ле на ў па шы рэн ні экс пар ту, Кі тай 

імк нец ца да па шы рэн ня ім пар ту.

Па стаў кі ў Кі тай у 2018 го дзе па вя-

лі чы лі ся ў 4,4 ра за і скла лі 82,4 міль ё на 

до ла раў ЗША. «Ма лоч ных» у гэ тай су-

ме — 60,5 міль ё на (186,5 ты ся чы тон). 

Та кім чы нам, экс парт ма лоч най пра дук-

цыі ў гра шо вым вы ра жэн ні ўзрос у дзе-

вяць ра зоў, а ў на ту раль ным — у 13. Ся-

род да сяг нен няў мі ну ла га го да Аляк сей 

Баг да наў на зваў і старт па ста вак мя са 

птуш кі. Стра тэ гіч ная за да ча — сер ты фі-

ка цыя на пра ва па ста вак суб пра дук таў, 

якія ка рыс та юц ца пос пе хам у Кі таі.

У кра і ны Аф ры кі па стаў ле на пра-

дук цыі ў пяць ра зоў больш (8,7 міль ё на 

до ла раў), дзвюх Аме рык — на 48 % 

(9,1 міль ё на). Асноў ныя спа жыў цы — 

ЗША і Ве не су э ла. Уся го экс парт у кра і-

ны да лё ка га за меж жа ў мі ну лым го дзе 

ўзрос на 66,7 % і склаў 519 міль ё наў 

до ла раў, у кра і ны Азіі і Аке а ніі — у 2,2 

ра за (151,4 міль ё на до ла раў).

Зда ец ца, пра сцей і зруч ней ары ен-

та вац ца на еў ра пей скі ры нак, але, ка лі 

мыт ная пош лі на, на прык лад, на ма лоч-

ную пра дук цыю, скла дае 50 %, зруч-

насць гэ та не апраў да ная. Ра зам з тым 

экс парт у кра і ны ЕС ле тась уз рос на 66,6 % 

і склаў 233,5 міль ё на до ла раў ЗША.

Бе ла русь мае на мер на ла дзіць яшчэ 

больш сур' ёз нае су пра цоў ніц тва з кра і-

 на мі СНД, Азіі і Аке а ніі, Пер сід ска га 

за лі ва, Аф ры кі, ЕС і Аме ры кі.

У мі ніс тэр стве сё ле та ста вяць мэ ту 

па вя лі чыць экс парт да 5,7 міль яр да до-

ла раў ЗША. У пры ват нас ці, на ра сій скі 

ры нак пла ну ец ца па ста віць 3710 ты сяч

тон ма ла ка і ма лоч най пра дук цыі, 

320 ты сяч тон мя са і мяс ной пра дук цыі.

Да та го ж Бе ла русь на стой лі ва 

пра па нуе па зба віц ца ад пра дук цыі 

з за мен ні ка мі ма лоч на га тлу шчу ва 

ўза ем ным ганд лі Са юз най дзяр жа вы. 

На яў насць «паль ма ва га» тлу шчу ці 

са праўд на га — гэ та пы тан не да ве ру, 

а на ім за сна ва ны вы бар па куп ні коў. 

Ма ла ко па він на быць «сум лен ным», 

упэў не ны Аляк сей Баг да наў.

Ак цэнт у АПК ро біц ца не толь кі на 

па ве лі чэн ні аб' ёмаў, але і на вы твор час-

ці та ва раў з мак сі маль най да баў ле най 

вар тас цю. Як па ве да міў Аляк сей Баг-

да наў, па куль што на двор'е да зва ляе 

спа дзя вац ца на доб ры ўра джай, а зна-

чыць, і на леп шую кар ма вую ба зу. І ка лі 

ўсё пой дзе па пла не, Бе ла русь здо лее 

па вя лі чыць пры сут насць на рын ках і 

бліж ніх су се дзяў, і да лё кіх сяб роў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

БЕ ЛА РУС КАЯ ПТУШ КА 
ЗА ВА ЁЎ ВАЕ КІ ТАЙ СКІ РЫ НАК

Ця пер дып ла ма тыч ная мі сія 

гэ тай кра і ны прад стаў ле на ў 

Бе ла ру сі ча со вым па ве ра ным. 

Ча ка ец ца, што па дзея на дасць 

но вае ды хан не ўза е ма дзе ян-

ню дзвюх кра ін. Тым больш, 

раз ві вац ца ёсць ку ды. Кро-

пак для рос ту до сыць — гэ та 

куль ту ра, мас тац тва, ту рызм. 

Асаб лі ва перс пек тыў ны мі пад-

час су стрэ чы з жур на ліс та мі ў 

На цы я наль ным прэс-цэнт ры 

дып ла мат Хі ро кі ТА КУ НА ГА 

на зваў эка но мі ку, біз нес, сфе-

ру ІT і вы со кіх тэх на ло гій.

Ад аў та зап час так 
да транс план та ло гіі

Та ва ра аба рот дзвюх кра ін ле тась 

склаў 49 міль ё наў до ла раў. Япо нія 

па стаў ляе ў Бе ла русь у асноў ным 

аб ста ля ван не — аў та ма біль ныя зап-

част кі, шы ны, ап та ва лак но. Асноў ныя 

склад ні кі бе ла рус ка га экс пар ту —

 ка лій ныя ўгна ен ні, ме ды цын скае аб-

ста ля ван не, алю мі ній. Але, на жаль, 

ай чын ныя та ва ры амаль не вя до мыя 

ў Япо ніі.

— Мне б ха це ла ся, каб Бе ла-

русь ска рыс та ла ся маг чы мас цю

прад ста віць для Япо ніі і ін шых азі я-

ц кіх кра ін свае та ва ры і па слу гі на

су свет най вы стаў цы «Экс па-2025», — 

ад зна чыў Хі ро кі Та ку на га, па-

 ве да міў шы, што фо рум прой дзе ў 

го ра дзе Оса ка.

Ці ка вы мі з'яў ля юц ца і ін вес ты-

цый ныя пра ек ты. Па сол упэў не-

ны: ка лі япон скія біз нес ме ны на 

ўлас ныя во чы ўба чаць Бе ла русь, 

яны ска рыс та юц ца маг чы мас цю 

рэа лі зоў ваць су мес ныя пра ек ты. 

Ін та рэс для япон скіх прад пры маль-

ні каў уяў ля юць кам па нія Бе лАЗ і 

Бе ла рус кі ме та лур гіч ны за вод.

Хі ро кі Та ку на га звяр нуў ува гу, 

што ў Япо ніі вя до мы вы со кі ўзро-

вень бе ла рус кай ме ды цы ны. Не ка-

то рыя япон цы звяр та юц ца ў на шы 

мед цэнт ры па да па мо гу, на прык-

лад, для транс план та цыі пе ча ні.

Су пра цоў ні чае Япо нія з Бе ла-

рус сю па пра гра ме «Ка ра ні тра вы», 

асноў ная мэ та якой — да па мо га 

лю дзям, па цяр пе лым ад ава рыі 

на ЧА ЭС. У асноў ным, пра ек ты ў 

рам ках гэ тай пра гра мы да ты чац ца 

ра мон ту і за куп кі тэх ні кі для школ і 

ме ды цын ска га аб ста ля ван ня.

Куль ту ра і тра ды цыі
На бу ду чым тыд ні вы клад чык 

Бе ла рус кай дзяр жаў най гім на зіі-

ка ле джа Кла ра Ма лы ша ва бу дзе 

ўзна га ро джа на ор дэ нам Узы хо дзя-

ча га сон ца за знач ны ўнё сак у вы-

ха ван не япон скіх ар тыс таў ба ле та. 

Гэ та адзін з са мых ста ра жыт ных 

ор дэ наў Япо ніі. На пра ця гу мно гіх 

га доў Кла ра Ма лы ша ва ку ры ра ва-

ла аду ка цыю япон скіх сту дэн таў, 

ся род якіх бы лі бу ду чыя пра фе сі я-

наль ныя ар тыс ты ба ле та, кі раў ні кі 

сту дый. Сён ня сту дэн ты ха рэа гра-

фіч най гім на зіі скла да юць больш 

за 10 % ад агуль най коль кас ці 

япон скіх гра ма дзян, якія пра жы-

ва юць у Бе ла ру сі.

Сё ле та Япо нію ча кае знач ная 

куль тур ная па дзея — узы хо джан-

не на пра стол но ва га ім пе ра та-

ра. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за про ша ны на свя точ-

ную цы ры мо нію.

Як за ці ка віць 
ту рыс таў?

Па сло вах спе цы я ліс таў, асаб лі-

вы па каз чык вы со ка га ўзроў ню ту-

рыс тыч най сфе ры лю бой кра і ны — 

на яў насць там япон скіх ванд роў-

ні каў.

Па вы шэн ню коль кас ці ўза ем-

ных ві зі таў па спры я ла спра шчэн не 

атры ман ня япон скай ві зы і бяз ві за-

вы рэ жым у Бе ла ру сі. Па звест ках 

на 2017 год, на шу кра і ну на ве да ла 

больш за 620 япон цаў.

— Я ста ра юся пры кла даць на-

ма ган ні (для па пу ля ры за цыі Бе ла-

ру сі. — Аўт.) са свай го бо ку. Важ-

на, каб бе ла рус кія дып ла ма ты, 

прад стаў ні кі біз не су і сту дэн ты па 

аб ме ну так са ма пры цяг ва лі ўва гу 

япон цаў да пры га жос ці сва ёй кра і -

ны, — ска заў па сол. — Пры гэ тым

Бе ла ру сі не аб ход на ўзмац ніць ту-

рыс тыч ную інф ра струк ту ру ў та кіх 

мо ман тах як транс парт ныя па слу гі 

і пра жы ван не ў рэ гі ё нах. Так са ма 

япон скім ту рыс там бы ло б зруч ней, 

ка лі б больш вы ка рыс тоў ва ла ся 

анг лій ская мо ва.

Звяз ва юць Бе ла русь і Япо нію 

важ ныя спар тыў ныя па дзеі. На Еў-

ра пей скіх гуль нях у Мін ску ў не ка-

то рых ві дах спор ту бу дуць ра зы-

гра ны пу цёў кі на Алім пі я ду ў То кіа 

ў 2020 го дзе. Ця пер ста лі ца Япо ніі 

ак тыў на рых ту ец ца да га лоў най 

спар тыў най па дзеі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва ЦІ ЗА ЦВІ ЦЕ СА КУ РА Ў БЕ ЛА РУ СІ?
У Мінск пры бу дзе Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Япо ніі


