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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦА

У ТУР ЦЫІ АД КРЫ ЛІ ГА ЗА ПРА ВОД TАNАР
У ту рэц кай пра він цыі 

Эс кі шэ хір прай шла цы ры-

мо нія ад крыц ця Транс ана-

та лій ска га га за пра во да 

(TАNАР), пры зна ча на га 

для транс пар ці роў кі га зу 

з Азер бай джа на ў Еў ро-

пу. На ме ра пры ем ства пры еха лі прэ зі дэн ты Тур цыі, 

Азер бай джа на, Сер біі, Укра і ны, а так са ма лі дар не-

пры зна най Ту рэц кай Рэс пуб лі кі Паў ноч на га Кіп ра, 

пе рад ае РІА «На ві ны». Рэ джэп Та іп Эр да ган асаб лі ва 

пад крэс ліў, што бу даў ніц тва ма гіст ра лі ўда ло ся скон-

чыць ра ней тэр мі ну. «Гэ та бу дзе са мы вя лі кі га за пра-

вод у Еў ро пу», — за ўва жыў ён. Эр да ган пад крэс ліў, 

што пра ект TАNАР на блі зіў Тур цыю да пе ра тва рэн ня 

ў энер ге тыч ны хаб, пе рад ае «Ін тэр факс». Прэ зі дэнт 

так са ма па абя цаў, што пер шыя па стаў кі га зу ў ЕС 

пач нуц ца ў чэр ве ні 2019 го да.

АБ ВЕ ШЧА НА НО ВАЯ НАЗ ВА МА КЕ ДО НІІ
Но вая наз ва бы лой юга слаў скай рэс пуб лі кі Ма ке-

до нія во сен ню бу дзе вы не се на на афі цый ны рэ фе-

рэн дум. Пра тое, што кра і на ця пер бу дзе на зы вац ца 

Рэс пуб лі ка Паў ноч ная Ма ке до нія, бы ло аб ве шча на 

на пя рэ дад ні па вы ні ках пе ра моў грэ час ка га і ма ке-

дон ска га прэм' ер-мі ніст раў. Спрэч ка па між Афі на мі і 

Скоп'е па гэ тым пы тан ні вя ла ся на пра ця гу 25 га доў. 

«У да сяг ну тым па гад нен ні ўпер шы ню ад зна ча ец ца, 

што на шы паў ноч ныя су се дзі не ма юць да чы нен ня 

да ан тыч най грэ час кай дзяр жа вы Ста ра жыт ная Ма-

ке до нія, і та му ў бу ду чы ні яны не мо гуць за яў ляць 

пра та кую су вязь», — пад крэс ліў кі раў нік грэ час ка га 

ўра да Алек сіс Цып рас.

ПРЫ ВЫ ВЯР ЖЭН НІ ВУЛ КА НА Ў ГВА ТЭ МА ЛЕ 
ЗА ГІ НУ ЛІ 27 ДЗЯ ЦЕЙ

Ах вя ра мі вул ка на Фу э га ў Гва тэ ма ле ста лі не паў-

на лет нія. Па ін фар ма цыі мі ніс тэр ства аду ка цыі кра-

і ны, стру ме ня мі ла вы бы ла зні шча на шко ла ў вёс цы 

Сан-Мі гель-Лос-Ло тэс. На се ле ны пункт апы нуў ся пад 

плас том по пе лу, гра зі і ка мя нёў. Ужо апа зна ны це-

лы 27 на ву чэн цаў, яшчэ 35 ча ла век пра па лі без вес-

так, пе рад ае ТАСС. На ступ ствы са ма га ма гут на га за 

апош нія га ды вы вяр жэн ня Фу э га за кра ну лі больш за 

1,7 млн ча ла век. Па вод ле апош ніх звес так, за гі ну лі 

120 мяс цо вых жы ха роў, але тыя, хто шу кае сва іх бліз-

кіх пас ля тра ге дыі, за яў ля юць, што знік лі сот ні лю дзей. 

Фу э га зна хо дзіц ца за 40 км на паў днё вы за хад ад ста-

лі цы кра і ны. Яго вы шы ня — 3,7 км. Вул кан ува хо дзіць 

у лік са мых ак тыў ных на тэ ры то рыі Гва тэ ма лы. Дня мі 

ста ла вя до ма, што Фу э га зноў ак ты ві за ваў ся.

Та кое мер ка ван не вы ка заў кі-

раў нік на шай кра і ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы са стар-

шы нёй Се на та Олій Маж лі са Уз-

бе кі ста на Ніг ма ці лой Юл да ша-

вым. Гэ та пер шы ві зіт спі ке ра 

верх няй па ла ты пар ла мен та 

Уз бе кі ста на ў Бе ла русь.

«За апош ні год — мо жа, кры ху 

больш, ка лі браць но вую эпо ху, як я 

час та свай му сяб ру Шаў ка ту (Прэ зі-

дэнт Уз бе кі ста на Шаў кат Мір зі ё еў. — 

«Зв.») ка жу — мы ў бе ла рус ка-ўзбек-

скіх ад но сі нах зра бі лі знач на больш, 

чым за 20 па пя рэд ніх га доў», — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы. Па вод ле слоў 

бе ла рус ка га лі да ра, яго за слу га тут 

мі ні маль ная — гэ та за слу га Прэ зі дэн-

та Уз бе кі ста на Шаў ка та Мір зі ё е ва, 

які, бу ду чы прэм' ер-мі ніст рам, «па-

ба чыў увесь свет, спа кой на аца ніў 

сі ту а цыю не толь кі на во сі Мінск—

Таш кент, але і па ўсіх на прам ках — і 

здзейс ніў да во лі вя лі кі ры вок».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ад-

зна чыў, што ка заў пра гэ та ўзбек-

ска му лі да ру на са мі це Шан хай скай 

ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. «Тое, 

што вы зра бі лі ў між на род ных ад но-

сі нах за апош ні час, апус ціў шы іх на 

ба зу эка но мі кі, мне зда ец ца, ні ад-

ной з дзяр жаў у све це, тым больш 

пост са вец кай пра сто ры, не ўда ло ся 

зра біць, — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Вы прос та ма лай цы 

за гэ тыя га ды. Вы ад кры лі ся све ту 

і пад час гэ та га ад крыц ця атры ма лі 

мак сі мум, што маг лі атры маць».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, дып-

ла ма тыя і па лі ты ка — гэ та доб ра, па га-

ва рыць мож на заў сё ды, а вось ад чуць, 

да кра нуц ца да вы ні ку — гэ та важ ней, 

што і ўда ло ся зра біць Уз бе кі ста ну. «Гэ-

та най вя лік шая за слу га кі раў ніц тва ва-

шай кра і ны», — да даў ён.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: свед-

чан нем пра ры ву Уз бе кі ста на на між-

на род най арэ не і ў між на род ных 

ад но сі нах слу жаць яго ад но сі ны з 

Бе ла рус сю. Кі раў нік дзяр жа вы вель-

мі па зі тыў на ацэнь вае гэ ты ас пект, 

па коль кі ба кі зра бі лі амаль усё, што 

су мес на за пла на ва лі.

Так са ма Прэ зі дэнт на га даў аб 

раз мо ве з Шаў ка там Мір зі ё е вым, 

пад час якой кі раў ні кі дзяр жаў да мо-

ві лі ся: перш чым пра во дзіць афі цый-

ную су стрэ чу, не аб ход на неш та зра-

біць, ства рыць за дзел, каб «мы маг лі 

ўзбек ска му і бе ла рус ка му на ро дам 

па клас ці неш та на стол».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што праб лем ха пае ва ўсіх, у лю бой 

дзяр жа ве, і вы ка заў упэў не насць, 

што Уз бе кі стан у най блі жэй шую пя ці-

год ку вы ра шыць усе вост рыя пы тан ні 

і скла да нас ці. З гэ ты мі за да ча мі мож-

на спра віц ца з да па мо гай лю дзей, 

пры род на-клі ма тыч ных умоў, вы со-

кіх тэм паў ма дэр ні за цыі эка но мі кі і 

гра мад ства.

«Але вы па він ны па мя таць, што 

мы — не прос та па боч ныя на зі раль ні-

кі гэ тых пра цэ саў, не прос та заў зя та-

ры — мы, вя до ма, ра ду ем ся ва шым 

пос пе хам — мы ак тыў ныя пры хіль ні кі 

і, ка лі хо ча це, ру ха ві кі та го пра грэ су, 

які вы ажыц цяў ля е це ва Уз бе кі ста не. 

Вы на нас мо жа це раз ліч ваць», — да-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Стар шы ня Се на та Олій Маж лі са 

Уз бе кі ста на Ніг ма ці ла Юл да шаў ад-

зна чыў, што ў яго кра і не з вя лі кай 

па ва гай ста вяц ца да бе ла рус ка га 

Прэ зі дэн та. Па вод ле яго слоў, ва 

Уз бе кі ста не ра ду юц ца тым пос пе-

хам, якіх Бе ла русь да сяг ну ла пад кі-

раў ніц твам Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

і між на род на му аў та ры тэ ту на шай 

дзяр жа вы, які рас це.

«Мы ве да ем і вы со ка цэ нім тое, 

што вы заў сё ды на да ва лі і на да яце 

вя лі кае зна чэн не раз віц цю су пра цоў-

ніц тва па між на шы мі кра і на мі і на шы-

мі на ро да мі», — пад крэс ліў ён.

Ніг ма ці ла Юл да шаў асаб лі вую 

ўва гу звяр нуў на той факт, што ў жа-

лоб ныя для ўзбек ска га на ро да дні 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад мыс ло ва на-

ве даў гэ тую кра і ну, каб уша на ваць 

па мяць пер ша га прэ зі дэн та Уз бе кі-

ста на Іс ла ма Ка ры ма ва.

Дэ ле га цыя з Уз бе кі ста на пры бы ла 

ў на шу кра і ну 11 чэр ве ня. Як па ве-

дам ля ла «Звяз да», на пя рэ дад ні Ніг-

ма ці ла Юл да шаў пра вёў су стрэ чы 

з прэм' ер-мі ніст рам Анд рэ ем Ка бя-

ко вым, стар шы нёй Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам і стар шы нёй 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мі рам Анд-

рэй чан кам.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ НА ЗІ РАЛЬ НІ КІ, А ПРЫ ХІЛЬ НІ КІ
За апош ні год у бе ла рус ка-ўзбек скіх ад но сі нах бы ло зроб ле на больш, чым за 20 па пя рэд ніх га доў

Са юз ная дзяр жа ваСа юз ная дзяр жа ва  

ТЭМП НЕ ЗБАЎ ЛЯ ЕМ
Па ся джэн не Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы прай-

шло ўчо ра ў Маск ве. Па ра дак дня ўклю чаў 14 пы тан няў 

з ак цэн там на ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве 

дзвюх кра ін. «На ша агуль ная за да ча — знай сці ўза е ма-

вы гад ны кам пра міс для за бес пя чэн ня спра вяд лі вас ці і 

роў най кан ку рэн цыі», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр Бе-

ла ру сі Анд рэй КА БЯ КОЎ.

У по лі зро ку за ста юц ца па стаў кі на ра сій скі ры нак бе ла рус кай 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі, а так са ма ўдзел на шых прад-

пры ем стваў, якія зай ма юц ца вы твор час цю і збор кай тэх ні кі ў 

Ра сіі, у дзярж за куп ках і пра гра мах суб сі дзі ра ван ня.

— За ма ца ва ны ў 2017 го дзе па зі тыў ны трэнд да ад наў лен ня 

эка на міч на га рос ту ў на шых кра і нах знай шоў ад люст ра ван не ў 

вы ні ках двух ба ко ва га ганд лю. За мі ну лы год уза ем ны та ва ра-

аба рот па вя лі чыў ся на 23,5 % і склаў $32,4 млрд. Пры чым уза-

ем ны та ва ра аба рот больш чым на 80 % за бяс пе ча ны пла ця жа мі 

ў на цы я наль ных ва лю тах, перш за ўсё, у ра сій скім руб лі. Доб ра 

бы ло б, ка лі б увесь уза ем ны та ва ра аба рот і ў га лі не цэ на ўтва-

рэн ня фар мі ра ваў ся вы ключ на ў на цы я наль ных ва лю тах — бе-

ла рус кіх і ра сій скіх руб лях, — пад крэс ліў Анд рэй Ка бя коў.

Па сло вах бе ла рус ка га прэм' ер-мі ніст ра, стра тэ гіч най за да-

чай мо жа быць вы хад на ўзро вень та ва ра аба ро ту ў $40 млрд, 

які не каль кі га доў та му быў да сяг ну ты. Кі раў нік ра сій ска га ўра да 

Дзміт рый Мядз ве дзеў звяр нуў ува гу, што па зі тыў ную тэн дэн цыю 

дзяр жа вы не губ ля юць: за ча ты ры ме ся цы гэ та га го да рост та ва ра-

аба ро ту склаў 17 %. Пры гэ тым прэм' ер-мі ністр Ра сіі кан ста та ваў: 

«Ёсць і тое, чым на ле жыць зай мац ца, над чым пра ца ваць: нам трэ-

ба і да лей ру хац ца ў бок лік ві да цыі пе ра шкод для до сту пу та ва раў 

і па слуг, ства раць роў ныя пра ві лы для вя дзен ня біз не су».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ві зіт на чэм пі я нат
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па за пра шэн ні 

Прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на пла нуе на ве даць цы-

ры мо нію і матч ад крыц ця чэм пі я на ту све ту па фут бо ле, 

па ве дам ляе БЕЛ ТА са спа сыл кай на прэс-сак ра та ра кі-

раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы На тал лю Эй смант. 

Ад крыц цё мун дзі я лю ад бу дзец ца сён ня, 14 чэр ве ня, на мас-

коў скім ста ды ё не «Луж ні кі». З на го ды чэм пі я на ту све ту па фут-

бо ле ў ста лі цу Ра сіі пры бу дзе шэ раг за меж ных лі да раў, якія 

бу дуць пры сут ні чаць на цы ры мо ніі ад крыц ця. 

Прад стаў ні кі дзярж ор га наў і ма-

ло га біз не су вы сту пі лі су праць 

па шы рэн ня ма на по ліі буй ных 

ганд лё вых се так у кра і не пад час 

па ся джэн ня гра мад ска-кан суль та-

тыў на га са ве та пры Мі ніс тэр стве 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю. 

У рам ках ад кры та га аб мер ка ван ня з 

удзе лам мі ніс тэр стваў і біз нес-аса цы я цый 

раз гля да ла ся пра па но ва кам па ніі «Еў-

ра ган даль» аб зняц ці інф ра струк тур на га 

аб ме жа ван ня раз віц ця ганд лё вых се так 

пры да сяг нен ні до лі 20 % у аб' ёме роз ніч-

на га та ва ра аба ро ту хар чо вых та ва раў. 

Кам па нія, якая ва ло дае сет кай кра маў 

«Еў ра опт» і «Брус ніч ка», пра па ноў ва ла 

па вя лі чыць гэ тую до лю да 35 % або цал-

кам зняць аб ме жа ван ні.

Не жа да юць пра ца ваць 
на вёс цы

Мі ністр ан ты ма на поль на га рэ гу ля-

ван ня і ганд лю Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ 

ад зна чыў, што мі ніс тэр ства пад трым лі-

вае раз віц цё ганд лё вых се так і інф ра-

струк ту ры, але з'яў ля ец ца пра ціў ні кам 

ма на па лі за цыі.

«Ліч бы па до лях ганд лё вых се так з'яў-

ля юц ца за кры ты мі, але ма гу ска заць, 

што адзі ная сет ка, якая на блі зі ла ся да 

па ро га ў 20 % — гэ та «Еў ра ган даль». 

Да лей ідзе сет ка «Ка ро на», якая мае 

ў восем ра зоў мен шую до лю. З гэ та га 

мож на зра біць вы сно ву, што сён ня змя-

нен не нор мы на ўрад ці бу дзе са дзей ні-

чаць па ве лі чэн ню до ляў ін шых се так і 

па ве лі чэн ню кан ку рэн цыі на рын ку», — 

па ве да міў Ула дзі мір Кал то віч.

Так са ма, па яго сло вах, бе ла рус кія 

вы твор цы за яў ля юць аб праб ле мах з 

трап лян нем на па лі цы сет ка вых кра маў. 

Ад іх па тра бу юць вя лі кіх зні жак, якія не 

ад чу вае па куп нік. Акра мя та го, гу чаць 

скар гі на вы со кія ганд лё выя над баў кі. 

На зі ра ец ца і ўзмац нен не дыс кры мі-

на цыі па стаў шчы коў, што па цвер дзі лі 

прад стаў ні кі кан цэр на «Бел дзярж харч-

прам».

Як ад зна чы ла ў сва ім дак ла дзе на-

чаль нік упраў лен ня ганд лю, пра мыс-

ло вас ці і аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

МАРГ Ві я ле та БРА ЗОЎ СКАЯ, па вод ле 

звес так ганд лё ва га рэ ест ра за апош нія 

ча ты ры га ды коль касць хар чо вых кра-

маў сет кі «Еў ра опт» па вя лі чы ла ся больш 

чым у пяць ра зоў і на 30 мая 2018 го да 

скла ла 626 адзі нак (3,54 % ад агуль най 

коль кас ці кра маў кра і ны). Толь кі 96 з іх 

(15,4 %) раз ме шча ны ў сель скіх ра ё нах. 

Пры гэ тым сет кай пе ра вы ша на зна чэн не 

до лі 20 % у аб' ёме роз ніч на га та ва ра аба-

ро ту хар чо вых та ва раў на тэ ры то рыі 56 

ра ё наў і га ра доў.

На дум ку МАРГ, у вы пад ку, ка лі суб'-

ект зай мае до лю звыш 20 %, пры сут ні-

ча юць ры зы кі па ве лі чэн ня цэн. «Акра мя 

та го, іс ну юць ры зы кі па па ру шэн ні пра-

воў спа жыў цоў, ка лі ганд лё вая сет ка 

спы ніць сваю дзей насць. Мі ніс тэр ства 

вы сту пае за ба ланс ін та рэ саў: з ад-

на го бо ку — гэ та раз віц цё роз ніч на га 

ганд лю, з дру го га — мы ста ім на аба-

ро не пра воў спа жыў цоў», — пад крэс ліў 

пер шы на мес нік мі ніст ра ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ар тур 

КАР ПО ВІЧ.

Ён звяр нуў ува гу, што, згод на з Ука-

зам № 345, на 37 % тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

не ўжы ва ец ца зга да нае аб ме жа ван не ў 

20 %. «У ад па вед нас ці з ра шэн нем абл-

вы кан ка маў пад гэ ты ўказ па тра пі ла 

больш за 15 ты сяч сель скіх на се ле ных 

пунк таў. Ка лі па гля дзець, у якія сель-

скія на се ле ныя пунк ты зай шла на зва ная 

ганд лё вая сет ка — гэ та ўся го 34 пунк ты. 

Гэ тай сет цы ёсць дзе раз ві вац ца ў сель-

скай мяс цо вас ці», — да даў ён.

У сваю чар гу ген ды рэк тар «Еў ра-

ганд лю» Анд рэй ЗУБ КОЎ ад зна чыў, 

што ў кам па ніі ёсць скла да нас ці ў кан-

так це з аб лас ны мі Са ве та мі дэ пу та таў, 

якія не спя ша юц ца ўзгад няць ад крыц цё 

іх ганд лё вых аб' ек таў у вёс ках з на сель-

ніц твам да дзвюх ты сяч ча ла век.

Не па га дзі лі ся
Упер шы ню 20-пра цэнт ны па рог аб'-

ёму роз ніч на га та ва ра аба ро ту хар чо вых 

та ва раў быў уве дзе ны ў 2014 го дзе. Та-

ды ліч ба ні ко га не тур ба ва ла, бо да гэ та-

га па ро га не аб ход на бы ло яшчэ да рас ці. 

Сён ня, па сло вах ды рэк та ра не ка мер-

цый на га аб' яд нан ня «Аса цы я цыя роз-

ніч ных се так» На тал лі ШАБ ЛІН СКАЙ, 

чле ны аса цы я цыі пас ля доў гіх дэ ба таў 

прый шлі да адзі на га мер ка ван ня, што 

па вя ліч ваць до лю інф ра струк тур на га 

аб ме жа ван ня ўсё ж яшчэ за ра на. За-

раз у аса цы я цыю ўва хо дзяць 15 буй ных 

ганд лё вых се так, з іх 12 — хар чо выя. 

За па ве лі чэн не па ро га ў 20 % пра га ла-

са ва лі дзве ганд лё выя сет кі — «Еў ра-

ган даль» і «Даб ра ном», ад на ганд лё вая 

сет ка пра па на ва ла пе ра клас ці пры няц це 

гэ та га ра шэн ня на МАРГ, яшчэ 9 — вы-

ка за лі ся су праць.

«Гэ та прын цы по вае пы тан не, але мы 

ка тэ га рыч ныя пра ціў ні кі раз віц ця ад ных 

суб' ек таў за кошт ін шых. Мы па ва жа ем 

буй ныя сет кі і лі чым, што та кія прад-

пры ем ствы па він ны быць у гэ тай кра і не, 

пы тан не толь кі ў ме ры і ад каз нас ці. Але 

не аб ход на та кія ра шэн ні пры маць з улі-

кам су цэль най стра тэ гіі раз віц ця ганд лю, 

дзе зной дзец ца мес ца кож на му», — пра-

ка мен та ваў сі ту а цыю су стар шы ня Рэс-

пуб лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры-

маль ніц тва Вік тар МАР ГЕ ЛАЎ.

Па яго сло вах, ця пер у Мі нэ ка но мі кі 

рас пра цоў ва юц ца пра па но вы па фар-

мі ра ван ні пра гра мы раз віц ця ма ло га і 

ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ў сфе-

ры ганд лю. Боль шас цю га ла соў на па-

ся джэн ні гра мад ска-кан суль та тыў на га 

са ве та бы ло пры ня та ра шэн не па кі нуць 

у за ко не аб ганд лі іс ну ю чае інф ра струк-

тур нае аб ме жа ван не ў 20 %. Біз нес-са-

ю зы, ры тэй ле ры, аса цы я цыя роз ніч ных 

се так не пад тры ма лі пра па но ву «Еў ра-

ганд лю». У На цы я наль ным бан ку так-

са ма не пад тры ма лі па ве лі чэн не «ма-

на поль на га па ро га». Там лі чаць, што 

да лей шае па шы рэн не сет кі пры вя дзе 

не толь кі да ўзмац нен ня ры зык у за бес-

пя чэн ні цэ на вай ста біль нас ці, але і да 

ры зы кі ўстой лі ва га функ цы я на ван ня 

бан каў ска га сек та ра.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
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ДЗЕ ЛЯ БА ЛАН СУ ІН ТА РЭ САЎ
МАРГ кан ста туе па гар шэн не кан ку рэнт на га ася род дзя ў ганд лі 

з-за імк лі ва га раз віц ця ганд лё вых се так


