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НАДЗЁННАЕ

31 студзеня 2018 г.

Усходняе партнёрства:

 Інтэграцыя

неабходна вырашаць практычныя пытанні
Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з еўракамісарам па еўрапейскай палітыцы суседства і перагаворах аб
пашырэнні ЕС Ёханесам Ханам.
Кіраўнік дзяржавы спадзяецца,
што гэты візіт еўракамісара ў
Мінск прынясе значныя вынікі ў
адносінах паміж Беларуссю і Еўрасаюзам.
Бе ла рус кі лі дар ад значыў, што
катэгарычна супраць цэнтрабежных
сіл, з-за якіх слабее Еўрасаюз: «Мы
прыхільнікі шматпалярнага свету. Еўрапейскі саюз — адна з наймагутных
апор нашай планеты, і разбурэнне гэтай, можна сказаць, асноўнай апоры
шматпалярнага свету прывядзе да
разбурэння сістэмы не толькі бяспекі,
але і эканомікі, і ўсіх іншых сфер жыцця
на нашай зямлі».

Акрамя таго, ЕС з'яўляецца для нас
значным гандлёвым партнёрам і стаіць
на другім месцы пасля Расіі. У сувязі
з гэтым наша краіна зацікаўлена ў пашырэнні эканамічных сувязяў.
Гаворачы аб праекце Усходняга
партнёрства, Аляксандр Лукашэнка
адзначыў, што трэба больш арыентавацца на практыку, каб можна было
вырашаць задачы, якія стаяць перад
Еўропай, і прасоўваць праекты ў актуальных сферах, як, напрыклад, энергетыка, транспарт, лагістыка. А таксама
вырашаць візавыя пытанні: гэта дазволіць мець двухбаковыя зносіны ў
большым аб'ёме.
Пры гэтым Прэзідэнт заўважыў, што
нельга дапусціць, каб Усходняе партнёрства было занадта палітызаванае.
Пояс з краін-удзельніц гэтага праекта
не павінен стаць раздзяляльнай зо-

най паміж Еўрасаюзам, з аднаго боку, і Расіяй, Кітаем, усходнімі краінамі — з другога. Беларусь будзе заўсёды
прыхільніцай добрасуседства і гатова і
надалей уносіць уклад у забеспячэнне
бяспекі еўрапейскага кантынента, запэўніў беларускі лідар.
Ёханес Хан, у сваю чаргу, адзначыў,
што ў такой вялікай структуры, як ЕС,
заўсёды ёсць некаторыя праблемы,
выкліканыя ўнутранымі ці знешнімі
працэсамі. Сярод найбольш сур'ёзных еў ра ка мі сар ад значыў між народны фінансава-эканамічны крызіс
і хвалю міграцыі. Да таго ж прыходзіцца займацца «брэксітам». Аднак
усе складаныя сітуацыі, на яго думку, прывялі да ўзмацнення інтэграцыі
ўнутры ЕС і мабілізавалі падтрымку
насельніцтва.
Надзея АНІСОВІЧ.

Мытная служба:

санкцыйныя тавары і вынікі 2017 года
Падчас сустрэчы Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі
са стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та
Беларусі Юрыем Сянько абмяркоўваліся надзённыя
пытанні беларускай мытні.
У прыватнасці, Юрый Сянько паведаміў пра вынікі работы за мінулы год. Так, летась ад мытных збораў у бюджэт
паступіла на $412 млн больш, чым годам раней.
Беларускі лідар адзначыў, што аднымі з кірункаў з'яўляюцца супрацоўніцтва з Расіяй і вырашэнне пытанняў з санкцыйнымі таварамі. Тое, што ў Беларусі навучыліся ў штучных умовах вырабляць ікру, гэта добра. «Але тым не менш
хацелася б пагаварыць аб'ектыўна: у чым нам яшчэ трэба
папрацаваць, каб прэтэнзій з боку расіян было менш? І як
развіваецца тут наша супрацоўніцтва з Расіяй. Як бы там
ні было, а знешняя мяжа Саюзнай дзяржавы пад Брэстам,
а не пад Смаленскам», — заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Юрый Сянько адзначыў, што летась было канфіскавана каля 10 тысяч тон санкцыйных тавараў коштам каля
$9 млн. Сёлета мытныя органы працягнуць сумесную работу з расійскімі калегамі ў гэтым кірунку.
Пасля сустрэчы старшыня мытнага камітэта паведаміў
журналістам, што летась мытнай службай было канфіскавана з незаконнага абароту больш за тысячу кілаграмаў
цяжкіх наркотыкаў, распачата 41 крымінальная справа па
факце перамяшчэння наркотыкаў. Чатыры буйныя партыі
накіроўваліся ў Расію, пра што мытнікі паведамілі сваім
калегам.
Да таго ж летась былі праведзены эксперыменты, звязаныя з Мытным кодэксам, які ўжо ўступіў у сілу. Бізнес
ацаніў іх станоўча: 91 300 партый тавару былі аформлены
ў аўтаматычным рэжыме.
Надзея АНІСОВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
УЛАДЫ ЗША АДНАВІЛІ ПРЫЁМ БЕЖАНЦАЎ З 11 КРАІН
Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША (МУБ) зрабіла больш жорсткімі правілы прыёму ў краіне бежанцаў з 11 краін, тым самым зняўшы забарону на іх
уезд у краіну. Пра гэта абвясціла кіраўнік гэтага ведамства Кірстэн Нільсэн,
выступаючы ў Міжнародным цэнтры імя Вудра Вільсана. Спіс «небяспечных
краін» падлягае перыядычнаму перагляду. Афіцыйна ён не апублікаваны, аднак, па звестках амерыканскіх СМІ, у яго ўваходзяць Егіпет, Іран, Ірак, Емен,
КНДР, Лівія, Малі, Сірыя, Самалі, Судан і Паўднёвы Судан. Гэты пералік будуць
пераглядаць кожныя сем месяцаў.

КАМІТЭТ ЕЎРАПАРЛАМЕНТА ЎХВАЛІЎ ЗАПУСК САНКЦЫЙНАЙ
ПРАЦЭДУРЫ ЕС СУПРАЦЬ ПОЛЬШЧЫ
Камітэт Еўрапарламента па грамадзянскіх
свабодах, унутраных справах і юстыцыі падтрымаў рашэнне Еўракамісіі запусціць санкцыйную
працэдуру супраць Польшчы за парушэнні еўрапейскіх прынцыпаў у мясцовай судовай рэформе. Як перадае карэспандэнт ТАСС, за гэтую прапанову прагаласавалі
33 дэпутаты пры неабходных 23. Згаданая працэдура можа прывесці да часовага
пазбаўлення Варшавы права голасу ў Савеце ЕС, што стане першым прэцэдэнтам у гісторыі Еўрапейскага саюза. Зараз рашэнне павінна зацвердзіць
пленарная сесія Еўрапарламента, якая пройдзе ў лютым.

У САУДАЎСКАЙ АРАВІІ АДПУСЦІЛІ ЎСІХ ЗАТРЫМАНЫХ ПА СПРАВЕ
АБ КАРУПЦЫІ
Усе затрыманыя па падазрэнні ў карупцыі высокапастаўленыя саудаўскія
чыноўнікі і бізнесмены, якія ўтрымліваліся два месяцы ў пяцізоркавай гасцініцы Rіtz Carlton у Эр-Рыядзе, пакінулі гатэль, паведаміла інфармагенцтва
Reuters са спасылкай на афіцыйную саудаўскую крыніцу. Як вядома, у лістападзе мінулага года Вышэйшы камітэт па барацьбе з карупцыяй Саудаўскай Аравіі на чале з наследным прынцам распарадзіўся затрымаць каля
40 уплывовых персон, сярод якіх былі члены каралеўскай сям'і, колішнія
міністры, ваенныя і прадпрымальнікі. На мінулым тыдні стала вядома, што
ўрад гатовы вызваліць і зняць усе абвінавачванні з арыштаваных толькі пры
ўмове, што яны заплацяць 100 мільярдаў долараў.

КІТАЙ ЗАВАЛІЛА СНЕГАМ
Звыш трох мільёнаў чалавек пацярпела ў выніку снегападаў, якія абрынуліся на ўсходнія і
цэнтральныя правінцыі Кітая. Паведамляецца
пра як мінімум некалькіх загінулых. У выніку абрыву ліній электраперадачы без электраэнергіі
засталося каля 280 тысяч хатніх гаспадарак.
Больш за 90 працэнтаў пашкоджаных ЛЭП да
цяперашняга часу ўжо адноўлены. Снегапады таксама сур'ёзна ўскладнілі
транспартную сітуацыю. Прычым гэта адбылося якраз тады, калі ў Кітаі пачынаюцца навагоднія вакацыі і мільёны людзей выпраўляюцца ў падарожжы.

 Будзь у курсе!

Па неіміграцыйную
візу ЗША —
цяпер у Мінск
Пасольства ЗША ў Беларусі з лютага будзе аказваць грамадзянам і
рэзідэнтам Беларусі ўвесь спектр
неіміграцыйных візавых паслуг.
Пра гэта журналістам паведаміў
часовы павераны ў справах ЗША
ў Беларусі Роберт Райлі.

СНД АБРАЛА
НАЗІРАЛЬНІКАЎ

У Мінску прайшло пасяджэнне Савета
пастаянных прадстаўнікоў Садружнасці
Кандыдатуры кіраўнікоў місіі назіральнікаў на выбарах у Расіі і Туркменістане абмеркаваў Савет пастаянных прадстаўнікоў СНД. Плануецца, што кіраўніком
місіі на прэзідэнцкіх выбарах у Расійскай Федэрацыі
стане першы намеснік старшыні Выканаўчага камітэта СНД Віктар Гумінскі. На парламенцкіх выбарах
у Туркменістане дэлегацыю ад СНД узначаліць старшыня Выканаўчага камітэта Сяргей Лебедзеў.
Падчас пасяджэння таксама абмеркавалі парадак дня
чарговага пасяджэння Савета міністраў замежных спраў,
якое адбудзецца 6 красавіка ў Мінску. Працаваць у гэтым
годзе Савет пастаянных прадстаўнікоў СНД будзе пад кіраўніцтвам новага старшыні — пастаяннага паўнамоцнага
прадстаўніка Рэспублікі Таджыкістан, Надзвычайнага і
Паўнамоцнага Пасла Таджыкістана ў Беларусі Махмадшарыфа Хакдода. Прадставіў Сяргей Лебедзеў і свайго
новага намесніка Агыбая Смагулава.
Асноўнымі кірункамі дзейнасці для СНД на 2018 год,
па словах Сяргея Лебедзева, стануць умацаванне бяспекі
краін — членаў Садружнасці і эканамічнае ўзаемадзеянне. «Прыярытэтам застаецца эканамічнае супрацоўніцтва. Нам важна працягваць рэалізацыю дагавора аб зоне
свабоднага гандлю. Мы зараз працуем над падрыхтоўкай
пагаднення аб зоне свабоднага гандлю паслугамі», — заявіў Сяргей Лебедзеў.
Асаблівая ўвага ў 2018 годзе, які аб'яўлены Годам культуры ў СНД, удзяляецца і гуманітарнаму супрацоўніцтву.
***
У той жа дзень з новым старшынёй Савета, Паслом Рэспублікі Таджыкістан у Беларусі сустрэўся старшыня Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір
АНДРЭЙЧАНКА. Падчас сустрэчы беларускі спікер выказаў
надзею, што работа органаў СНД і надалей будзе ўдасканальвацца. «Важна, каб у СНД быў не толькі дыялог, але і
прымаліся практычныя меры, накіраваныя на паляпшэнне
нашых адносін, жыцця нашых людзей», — адзначыў ён.
Таксама Уладзімір Андрэйчанка нагадаў, што ў парламентах Беларусі і Таджыкістана створаны групы дружбы.
Парламентарый мяркуе, што ім трэба больш ініцыятыўна
працаваць. «Было б добра, каб у найбліжэйшай перспектыве
было адпрацавана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж парламентамі Беларусі і Таджыкістана», — прапанаваў спікер.
Адна з не менш значных задач, якая стаіць перад абодвума парламентамі, — рост гандлёва-эканамічных адносін.
Пра выставу беларускай прадукцыі, якая будзе прадстаўлена ў Душанбэ ўжо гэтай вясной, нагадаў спадар Пасол і
дадаў, што гэта стане дадатковай магчымасцю для падпісання двухбаковых дакументаў паміж нашымі краінамі.
Марыя ДАДАЛКА.
Вераніка ПУСТАВІТ.

 Па сезоне

Паводле яго слоў, з 1 лютага консульскі аддзел пасольства пачынае
прадастаўляць поўны спектр неіміграцыйных візавых паслуг. Гэта значыць, што любы грамадзянін і рэзідэнт Беларусі можа звярнуцца па
візу любой катэгорыі ў Мінску.
Раней ужо паведамлялася, што з
1 лістапада мінулага года пасольства
ЗША ў Мінску пачало прымаць звароты па гасцявыя, турыстычныя і дзелавыя візы (катэгорыя В1/В2) ад жыхароў і грамадзян Беларусі ва ўзросце
50 гадоў і больш. Апроч таго, заяўнікі
любога ўзросту, чыя амерыканская віза любой катэгорыі скончылася менш
за год таму, атрымалі магчымасць
звяртацца па новую візу ў Мінску.
З 9 студзеня гэтага года амерыкан скае дып прадс таў ніц тва зноў
пашырыла візавыя паслугі і стала
прымаць заявы ад рэзідэнтаў Беларусі на візы наступных катэгорый: А,
С1/D, G, F, H, І, J, L, M, О, Р і R.
Роберт Райлі адзначыў, што амерыканскае дыппрадстаўніцтва будзе
аказваць такі спектр візавых паслуг
упершыню за апошнія дзесяць гадоў. Разам з тым ён звярнуў увагу на
тое, што пасольства ЗША ў Беларусі
пакуль не можа прымаць заяўкі ад
неграмадзян ці непастаянных жыхароў Беларусі.
Сяргей РАСОЛЬКА

— А па лабараторнай дыягностыцы мы не выявілі вірусаў грыпу, — кажа намеснік начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы
здароўя Іна КАРАБАН. — Хутчэй за ўсё, перыяд захваральнасці ссунецца на сярэдзіну лютага. Усё будзе залежаць ад таго, якая сітуацыя складзецца ў найбліжэйшых
краінах.
А яна неаднародная. З аднаго боку, у Літве, Латвіі і
Расіі эпідэміялагічная сітуацыя нагадвае беларускую.
З іншага — у Францыі вірусы грыпу цыркулююць ужо
вельмі актыўна.
— Мабыць, нізкай захваральнасці спрыяе вільготнае
надвор'е, — працягвае Іна Карабан. — Дапамагаюць нам
і прышчэпкі: мы вакцынуем ад грыпу каля 40 працэнтаў
насельніцтва. Гэты спосаб лічыцца найлепшым датычна
яго прафілактыкі. Іншыя метады паказваюць ніжэйшую
эфектыўнасць. Але разам з тым трэба захоўваць асабістую
гігіену і выконваць кашлевы этыкет. Вельмі рэдка даводзіцца бачыць, калі хтосьці прыкрываецца падчас кашлю або
карыстаецца папяровымі сурвэткамі. Акрамя таго, мужчынам мы рэкамендуем абыходзіцца без поціскаў рук, бо яны
служаць асноўнай крыніцай мікробаў і вірусаў.
Валяр'ян ШКЛЕННІК





Грып узяў паўзу
Студзень у Беларусі — традыцыйны час усплёску вірусных хвароб. Але гэтай зімой людзі больш
хварэць на вострыя рэспіраторныя захворванні не
сталі. Наадварот — захваральнасць за апошні тыдзень амаль на палову меншая, чым за такі ж перыяд гадавой даўнасці.

