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Хар ва тыя афі цый на па ча ла пра цэс 
ус туп лен ня ў зо ну еў ра

Хар ва тыя па ча ла афі цый ную пра-

цэ ду ру да лу чэн ня да Еў ра пей ска га 

ме ха ніз ма аб мен ных кур саў (ЕRM 2) 

і да Еў ра пей ска га бан каў ска га са ю за, 

што з'яў ля ец ца пер шым эта пам ус туп-

лен ня кра і ны ў зо ну еў ра. Пра гэ та за-

явіў на прэс-кан фе рэн цыі па вы ні ках 

па ся джэн ня Еў раг ру пы яе стар шы ня Ма рыу Сен тэ ну.

«Мы аб мер ка ва лі сён ня афі цый ны ліст Хар ва тыі аб 

на ме ры да лу чыц ца да Еў ра пей ска га ме ха ніз ма аб мен ных 

кур саў (ЕRM 2) і да Еў ра пей ска га бан каў ска га са ю за. Гэ та 

пер шы крок на шля ху да лу чэн ня да зо ны еў ра, — пры во-

дзіць ТАСС сло вы Сен тэ ну. — Мы ві та ем ра шэн не хар-

вац ка га ўра да аб да лу чэн ні да сям'і еў ра і пад тры ма ем 

яго на гэ тым шля ху».

Па сло вах Ма рыу Сен тэ ну, Еў ра са юз так са ма «ві тае 

вы зна ча ныя ў ліс це аба вя за цель ствы Хар ва тыі ў сфе ры 

бан каў ска га на гля ду, па вы шэн ня эфек тыў нас ці ін сты ту-

таў, эка на міч на га кі ра ван ня і біз нес-клі ма ту». «Гэ тыя ме-

ры да дуць маг чы масць за бяс пе чыць плаў нае ўступ лен не 

ў ЕRM 2. Мы ча ка ем, што гэ тая кра і на змо жа ад на ча со ва 

да лу чыц ца да Еў ра пей ска га бан каў ска га са ю за, пас ля 

ча го бу дуць вы зна ча ны да лей шыя кро кі (па ўступ лен ні 

ў зо ну еў ра). Гэ та па цвяр джае, што Еў ра зо на пра цяг вае 

за ста вац ца пры ваб ным пра ек там і змо жа пра цяг нуць па-

шы рэн не ў най блі жэй шыя га ды», — за явіў Сен тэ ну.

Боль шасць укра ін цаў 
пад тры ма лі ўступ лен не ў НА ТА

Боль шасць жы ха роў Укра і ны пад трым лі ва юць ідэю 

аб ус туп лен ні кра і ны ў НА ТА. Пра гэ та за явіў ды рэк тар 

Цэнт ра стра тэ гіч на га раз віц ця тэ ры то рый Анд рэй Ар лоў 

пад час прэ зен та цыі вы ні каў да сле да ван ня, пра ве дзе на га

па за мо ве Дзяр жаў на га ка мі тэ та тэ ле ба чан ня і ра дыё -

вя шчан ня Укра і ны, па ве дам ляе «Ін тэр факс-Укра і на».

Па сло вах Ар ло ва, 62 пра цэн ты апы та ных вы сту па юць 

за ўступ лен не Укра і ны ў НА ТА, і толь кі 21 пра цэнт укра ін-

 цаў не пад трым лі вае та кую па лі ты ку. Пры гэ тым ся род

рэ спан дэн таў па пу ляр ная дум ка, што член ства ў НА ТА 

за бяс пе чыць га ран тыю на цы я наль най бяс пе кі Укра і ны — 

так лі чаць 57 пра цэн таў рэ спан дэн таў. У сем ра зоў менш 

укра ін цаў — уся го во сем пра цэн таў — лі чаць, што та кой 

га ран ты яй бяс пе кі мог бы стаць ва ен ны са юз з Ра сі яй і 

ін шы мі кра і на мі СНД. 18 пра цэн таў апы та ных ха це лі б, 

каб у кра і ны быў па за бло ка вы ста тус.

Да сле да ван не пра во дзі ла ся з 14 да 30 мая — за гэ ты 

час бы ло апы та на больш за дзве ты ся чы ча ла век, якія 

пра жы ва юць у 24 рэ гі ё нах Укра і ны. Як сцвяр джа юць аў-

та ры да сле да ван ня, па грэш насць вы бар кі не пе ра вы шае 

2,18 пра цэн та.

У аме ры кан скім шта це Кен ту кі паў ста лі 
сур' ёз ныя эка ла гіч ныя праб ле мы

Гэ та зда ры ла ся пас ля па жа ру на двух скла дах кам па ніі 

Jіm Bеаm у го ра дзе Вер саль, ка лі агонь зні шчыў па мен шай 

ме ры дзевяць міль ё наў літ раў віс кі ў 45 ты ся чах бо чак. Ула-

ды ра бі лі ўсё, каб не да пус ціць па пад ан ня ал ка го лю ў ра ку 

Кен ту кі ды ін шыя ва да ёмы і аба ра ніць кры ні цы піт ной ва ды 

для на се ле ных пунк таў, але пра ду хі ліць раз ліў не ўда ло ся.

Па звест ках Ка бі не та па энер ге ты цы і ахо ве на ва-

коль на га ася род дзя шта та, шлейф віс кі ў ра цэ Кен ту кі 

рас цяг нуў ся ўжо на 37 км і да сяг нуў больш буй ной ра кі 

Агаё, дзе, як мяр ку юць спе цы я ліс ты, уз дзе ян не ал ка го лю 

бу дзе ня знач ным ці ўво гу ле не бу дзе ад чу вац ца. Па куль 

жа на мен шай з рэк ад бы ва ец ца мор ры бы. Яго маш та бы 

яшчэ трэ ба вы зна чыць. Акра мя та го, паў ста лі пы тан ні па 

якас ці во да пра вод най ва ды ў ста лі цы шта та — го ра дзе 

Франк форт з на сель ніц твам 25,5 ты ся чы ча ла век. Жы ха-

ры ад чу лі дзіў ны смак і пах ва ды з-пад кра на. Але ўла ды 

лі чаць, што па гро зы зда роўю лю дзей ня ма.

На га да ем, па жар на скла дах Jіm Bеаm ад быў ся ў ноч 

на 3 лі пе ня. Мер ка ва ла ся, што яго пры чы най ста ла па-

пад ан не ма лан кі, але па куль гэ та не па цвер джа на. Толь кі 

на ад ным з двух зга рэ лых скла доў за хоў ва ла ся 45 ты сяч 

бо чак віс кі, у кож най з якіх зна хо дзі ла ся 200 літ раў бур-

бо ну. У вы ні ку па жа ру ні хто не па цяр пеў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У раз мо ве з дзяр жаў ным сак ра та-

ром Са юз най дзяр жа вы Ры го рам 

Ра по там Аляк санд р Лу ка шэн ка

на га даў аб праб лем ных пы тан нях 

ін тэ гра цыі Бе ла ру сі і Ра сіі. Па сло-

вах бе ла рус ка га лі да ра, іх шмат...

Тэр мі ны вый шлі
Для іні цы я ван ня кан крэт ных ра шэн-

няў у па чат ку го да бы лі ство ра ны ра бо-

чыя гру пы па ін тэ гра цыі, які мі кі ру юць 

мі ніст ры эка но мі кі дзвюх кра ін.

«Мы да мо ві лі ся з Прэ зі дэн там Пу ці-

ным, што не бу дзем ла маць да га вор. 

Ка лі мы ўле зем у лом ку да га во ра, мы 

раз бу рым усё, што ство ра на за гэ ты час. 

Гэ та па-пер шае, а па-дру гое, да га вор жа 

ў поў ным аб' ёме не рэа лі за ва ны. Ён сён-

ня ак ту аль ны, та му прэ зі дэн ты вы ра шы-

лі — нель га ча паць да га вор. Трэ ба прос-

та вы пра ца ваць да ку мен ты, ма тэ ры я лы. 

Мы на зва лі гэ та пра гра май дзе ян няў па 

да лей шай ін тэ гра цыі Бе ла ру сі і Ра сіі ў 

рам ках са юз на га да га во ра», — па ве да-

міў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Ён ад зна чыў, што ўжо да дзе ны ад-

каз на пы тан не, якое тур ба ва ла ўсіх, — 

ці бу дзе тэ ры та ры яль нае аб' яд нан не 

кра ін. «Гэ та га сён ня ра біць не трэ ба. На-

ват раз маў ляць на гэ ту тэ му. І Пу цін на 

гэ тае пы тан не ад каз ваў, і я тым больш. 

Ня ма та кой не аб ход нас ці», — за пэў ніў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Каб рэа лі за ваць па ла жэн ні са юз на-

га да га во ра, трэ ба ру хац ца па сту по ва, 

крок за кро кам, лі чыць кі раў нік кра і ны.

Клю ча выя, прын цы по выя пы тан ні зной-

дуць ува саб лен не ў пра гра ме дзе ян няў па 

рэа лі за цыі са юз на га бу даў ніц тва.

«Ёсць пы тан ні бя гу чыя, без вы ра шэн ня 

якіх ня ма ча го га ва рыць пра ней кую ін тэ-

гра цыю, ней кія пра гра мы. Ка лі ча ла век 

сён ня га лод ны хо дзіць, што яму пра ка му-

нізм га ва рыць і неш та абя цаць?» — за даў 

ры та рыч нае пы тан не бе ла рус кі лі дар.

На па рад ку дня са юз най ін тэ гра цыі 

шмат лі кія бя гу чыя пы тан ні. Ся род іх — 

аб ме жа ва ны до ступ бе ла рус кіх прад-

пры ем стваў на ра сій скі ры нак, пры чым 

з на ду ма най пры чы ны.

«Ка лі мы так адзін з ад ным сён ня бу-

ду ем ад но сі ны, аб якой агуль най ва лю це і 

ўва хо джан ні ці аб' яд нан ні дзяр жаў мож на 

га ва рыць?» — за ўва жыў кі раў нік кра і ны.

Яшчэ ад но пы тан не — до ступ бе ла рус-

кіх прад пры маль ні каў да дзярж за ка зу ў Ра-

сіі. «Усе па він ны быць у роў ных умо вах —

і прад пры ем ствы Ра сіі, і прад пры ем ствы 

Бе ла ру сі», — звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт.

Ся род на дзён ных праб лем — і пра-

мыс ло вая ка а пе ра цыя, і пад атко вы ма-

неўр, фак тыч на мі ну лі тэр мі ны па пе-

ра гаворах на па стаў кі пры род на га га-

зу і наф ты. Вы ра ша ю чы стра тэ гіч ныя 

пы тан ні, ба кі да мо ві лі ся раз бі рац ца і з 

так тыч ны мі: «Без вы ра шэн ня гэ тых пы-

тан няў з на ша га бо ку і раз маў ляць ня ма 

аб чым. Ма са праб лем», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ча му я вам гэ та ска заў? Каб вы бы лі 

ў кур се спра вы, і вы са мі гэ та пра па на ва-

лі і па він ны гэ та тры маць пад кант ро лем 

прос та і ўдзель ні чаць у гэ тых пе ра  гаворах 

як кі раў нік апа ра ту Са юз най дзяр жа вы. 

Я гэ та ка жу та му, што ўжо прай шло столь-

кі пе ра  гавораў і мне сён ня дак лад ва юць, 

што ад ны абя цан ні», — звяр нуў ся Аляк-

сандр Лу ка шэн ка да Ры го ра Ра по ты.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што ўжо ў 

хут кім ча се яму су стра кац ца са сва ім 

ра сій скім ка ле гам і аб мяр коў ваць вы ні-

кі гэ тых пе ра га во раў. «А аб мяр коў ваць 

ня ма ча го на сён няш ні дзень», — кан ста-

та ваў кі раў нік кра і ны і па пра сіў Ры го ра 

Ра по ту ўзяць пад стро гі кант роль гэ тую 

сі ту а цыю, каб за не каль кі дзён вый сці 

на кан крэт ныя вы ні кі.

Су стрэ ча лі да раў Бе ла ру сі і Ра сіі за-

пла на ва на, па сло вах Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, на 17-18 лі пе ня ў Санкт-Пе цяр-

бур гу і на Ва ла а ме.

«Трэ ба, да мо віў шы ся тут, по тым фар-

ма лі за ваць на Вы шэй шым дзяр жаў ным 

са ве це гэ тыя да ку мен ты, але па пя рэд не 

раз гле дзець на са юз ным Саў мі не. Ча су 

зу сім не за ста ло ся. За гна лі ся бе ў кут і 

ні чо га не ро бім для та го, каб вый сці ад-

туль», — за клю чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Па лі тыч ная во ля 
і кам пе тэн цыі

Вы ра шыць бя гу чыя праб ле мы да 

су стрэ чы ў Санкт-Пе цяр бур гу, на дум-

ку Ры го ра Ра по ты, на ўрад ці маг чы ма. 

«Для та го каб вы ра шыць лю бую за да-

чу, не аб ход ныя два склад ні кі. Пер шы —

гэ та па лі тыч ная во ля і, на ту раль на, уза е-

ма ра зу мен не. І дру гі — да стат ко вы ўзро-

вень кам пе тэн цыі ў вы ка наў цы», — ска-

заў Ры гор Ра по та.

Дзяр жаў ны сак ра тар ад зна чыў, што 

па ста ян на тры мае ру ку на пуль се пы-

тан няў ін тэ гра цыі. Ра бо чая гру па, якая 

вы пра цоў вае перс пек ты вы раз віц ця Са-

юз най дзяр жа вы, іс нуе асоб на. «І мы, 

зра зу ме ла, ка лі гэ та ра бо та па ча ла ся, 

сваё ба чан не гэ тай сі ту а цыі пра па на ва лі 

ра бо чай гру пе. І ўпэў не ны, што гэ та бу-

дзе вы ка ры ста на. Ка лі бу дзе па трэб ны 

наш больш ак тыў ны ўдзел, мы да гэ та га 

га то вы», — па ве да міў Ры гор Ра по та.

Па яго сло вах, у са юз ным да га во ры 

шмат па зі цый, якія па тра бу юць раз віц ця. 

Гэ та і адзі ная пра мыс ло вая па лі ты ка, 

транс парт ная і энер ге тыч ная пра сто ра. 

Дзярж сак ра тар ад зна чыў, што спра ва 

не ў пра ва вых пы тан нях — па трэб ны су-

мес ныя знач ныя пра ек ты, якія б ства ра лі 

та кую адзі ную пра сто ру.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Стра тэ гія і так ты ка
Пы тан ні са юз на га бу даў ніц тва бы лі ў фо ку се 

ўва гі чар го вай су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас ці

СОЛЬ ЗЯМ ЛІ БЕ ЛА РУС КАЙ
Прэ зі дэнт аб мер ка ваў з прад пры маль ні кам Мі ха і лам Гу цэ ры е вым 

ход бу даў ніц тва Не жын ска га кам бі на та
Учо ра Аляк сандр Лу ка-

шэн ка су стрэў ся з ра сій-

скім ін вес та рам Мі ха і лам 

Гу цэ ры е вым. Прэ зі дэнт 

па дзя ка ваў яму за даб ра-

чын ныя пра ек ты, рэа лі за-

ва ныя ў Бе ла ру сі.

«Дзя куй за храм. Гэ та ўні-

каль ны вы па дак. Для вас не 

ўні каль ны, а для нас так, ка лі 

му суль ма нін бу дуе пра ва слаў-

ны храм. За над та раз мах ну лі ся 

ў тым ся ле, дзе па бу да ва лі. Але 

тым не менш, дзя куй. Пры го жы, 

да стой ны бу дзе храм», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён так са ма вы ка заў сло вы 

па дзя кі за па бу да ва ную ме цэ-

на там су час ную шко лу ў Мін-

ску і пад трым ку спор ту.

Кі раў нік кра і ны звяр нуў 

ува гу, што хо ча па чуць ад Мі-

ха і ла Гу цэ ры е ва, якім чы нам 

ідзе бу даў ніц тва кам бі на та 

па зда бы чы ка лій ных со ляў, 

угна ен няў на Ста ро бін скім ра-

до ві шчы ў Лю бан скім рэ гі ё не 

і пра перс пек ты вы рэа лі за цыі 

пра дук цыі.

«Нам вель мі важ на, каб 

мы скле і лі ад но сі ны «Слаў-

ка лія» з Бе ла рус кай ка лій най 

кам па ні яй і каб на ры нак вы 

вы хо дзі лі ўзгод не на. Пас ля 

та го як мы ўвя дзём Не жын-

скі кам бі нат і пас ля та го як мы 

ўвя дзём на Пры пя ці прад пры-

ем ства, якое мы ўжо ад кры лі 

і па бу да ва лі, мы прак тыч на 

зой мем пер шае мес ца па 

зда бы чы ка лій ных угна ен няў 

у све це. Гэ та зна чыць, у пэў-

най сту пе ні ў нас бу дзе маг-

чы масць дык та ваць умо вы 

па рэа лі за цыі», — па ве да міў 

бе ла рус кі лі дар.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му
Пас ля змяс тоў най раз мо вы з кі раў ні ком дзяр жа вы 

Мі ха іл Гу цэ ры еў па ве да міў жур на ліс там пра ход рэа лі за цыі 

пра ек та.

«Аб' ём ін вес ты цый сё ле та — 400 міль ё наў еў ра. Мы фак тыч-

на «вы ла зім» з зям лі па поў ным пе ры мет ры. Ад на шах та больш 

за 400 мет раў, ад на — 350 мет раў, мы па глы бі лі ся з пунк ту 

гле джан ня глы бі ні шах ты, ідзём уніз. Ду маю, праз год скон чым 

бу даў ніц тва шах таў, — ад зна чыў Мі ха іл Гу цэ ры еў. — Што да-

ты чыц ца на зем най част кі, то ак тыў на па ды ма ем ся. Ужо пер шы 

штаб мы бу дзем пра во дзіць не тут, а 22 лі пе ня ў Лю ба ні».

Бу даў ніц тва кам бі на та бу дзе скон ча на да 2023 го да. Прад-

пры ем ства за бяс пе чыць ра бо чы мі мес ца мі ка ля трох ты сяч 

ча ла век, і пад атко вы мі ўкла да мі ў бюд жэт го ра да Лю ба ні, які, 

як за пэў ніў Мі ха іл Гу цэ ры еў, атры мае но вае аб ліч ча.

«У све це не так шмат кра ін, дзе ёсць та кія за па сы ка лію. 

У Бе ла ру сі ня ма наф ты, але, на вя лі кае шчас це, ёсць ка лій. 

І гэ тым трэ ба ка рыс тац ца, трэ ба бу да ваць адзін, дру гі, трэ ці кам бі-

наты. Трэ ба браць но выя рын кі», — упэў не ны прад пры маль нік.

Ад мі ніст ра цыя 
Прэ зі дэн та 

пра вя дзе пры ёмы 
гра ма дзян

Чар го выя су стрэ чы за-

пла на ва ны на 10, 12, 18 лі-

пе ня, па ве дам ляе Бел ТА.

Так, 10 лі пе ня кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та На тал ля КА ЧА НА ВА бу-

дзе пры маць гра ма дзян, іх 

прад стаў ні коў, прад стаў ні коў 

юры дыч ных асоб у рэ зі дэн-

цыі Прэ зі дэн та ў Мін ску. На 

12 лі пе ня за пла на ва ны зно-

сі ны на мес ні ка кі раў ні ка Ад-

мі ніст ра цыі Ва ле рыя МІЦ КЕ-

ВІ ЧА з гра ма дзя на мі пад час 

вы яз но га пры ёму ў Ашмян-

скім рай вы кан ка ме. На чаль-

нік га лоў на га ўпраў лен ня 

кад ра вай па лі ты кі Юрый 

КРЫ ВА ШЭ ЕЎ вы слу хае за-

яў ні каў 18 лі пе ня ў рэ зі дэн-

цыі Прэ зі дэн та ў Мін ску.

За пі сац ца мож на па тэ-

ле фо нах пры ём най гра-

ма дзян і прад стаў ні коў 

юры дыч ных асоб рэ зі дэн-

цыі кі раў ні ка дзяр жа вы 

(+375-17-222-37-78) і ад -

дзе ла па ра бо це са зва ро-

та мі гра ма дзян ад па вед на-

га вы кан ка ма.

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Час для ву чо бы і для ад па чын ку
У на ступ ным на ву чаль-

ным го дзе зі мо выя ка ні-

ку лы ў бе ла рус кіх школь-

ні каў бу дуць доў жыц ца 

аж 17 дзён: з 26 снеж ня 

да 11 сту дзе ня. 

Але на са мрэч на ад па чы-

нак дзе ці ад пра вяц ца на дзень 

ра ней — на ка та ліц кія Ка ля-

ды, якія лі чац ца дзяр жаў ным 

свя там і вы хад ным днём, а 

на ву чо бу вый дуць толь кі 

13 сту дзе ня, бо 12 сту дзе ня 

пры па дае на ня дзе лю. А вось 

вес на выя ка ні ку лы пас ля са-

май пра цяг лай і склада най 

трэ цяй школь най чвэр ці бу-

дуць са мыя ка рот кія...

У ін фар ма цый ным ліс це Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі па ве дам-

ля ец ца, што пер шая ву чэб ная 

чвэрць у 2019/2020 на ву чаль-

ным го дзе бу дзе доў жыц ца з 

2 ве рас ня да 31 каст рыч ні ка; 

дру гая — з 11 ліс та па да да 

24 снеж ня; трэ цяя — з 13 сту дзе-

 ня да 28 са ка ві ка і чац вёр тая — 

з 6 кра са ві ка да 30 мая.

Пра цяг ласць во сень скіх ка-

 ні кул скла дзе 9 дзён (з 1 да 

9 ліс та па да ўключ на); зі мо вых — 

17 дзён (з 26 снеж ня да 11 сту -

дзе ня) і вес на вых — 

6 дзён (з 30 са ка ві ка да 

4 кра са ві ка ўключ на).

Для на ву чэн цаў 

пер шых і дру гіх кла саў 

у трэ цяй чвэр ці пра ду-

гле джа ны да дат ко выя 

зі мо выя ка ні ку лы з 

17 да 23 лю та га пра цяг-

лас цю сем дзён.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


