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Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа чу-

ван ні на мес ні ку стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, на-

чаль ні ку га лоў на га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг Ві-

цеб ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ляў ко віч 

Іры не Пят роў не ў су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім 

го рам — смер цю МА ЦІ.

«ТРЭ БА СКА РЫС ТАЦ ЦА ГЭ ТЫМ «ТРЭ БА СКА РЫС ТАЦ ЦА ГЭ ТЫМ 
МО МАН ТАМ»МО МАН ТАМ»

ГЛЯ ДЗЕЦЬ НА ПЕ РАД
На па чат ку су стрэ чы Прэ зі дэнт на-

га даў, што дзве кра і ны звяз вае мно-

гае. «У нас бы лі вель мі бліз кія ад но сі ны, 

не прос та сяб роў скія — бліз кія. На шы 

эка на міч ныя су вя зі бы лі вель мі моц ныя. 

Мно гае мы стра ці лі за апош нія га ды, 

але важ на не столь кі гля дзець на зад, 

коль кі звяр таць сваю ўва гу, свой по зірк 

на пе рад, — за ўва жыў ён. — І ў гэ тым 

пла не акрэс ле на шмат кі рун каў су пра-

цоў ніц тва па між Бе ла рус сю і Лат ві яй».

У ад роз нен не ад ін шых бал тый скіх 

дзяр жаў, Лат вія за ха ва ла доб ры фон 

для ўза е ма дзе ян ня з Бе ла рус сю, да даў 

Прэ зі дэнт. «Ду маю, нам трэ ба ска рыс-

тац ца гэ тым мо ман там і сур' ёз на па шы-

рыць на ша су пра цоў ніц тва. Тым больш 

што ад па шы рэн ня гэ та га су пра цоў-

ніц тва мы ба чым вя лі кую ка рысць, 

ка лі ка заць пра эка но мі ку, як для 

Лат віі, так і для Бе ла ру сі», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да даў, што абод ва ба кі 

вель мі сур' ёз на рых ту юц ца да яго ві зі-

ту ў Лат вію, і па дзя ка ваў за за пра шэн не 

на ве даць гэ ту кра і ну.

«Ваш ві зіт сён ня ў Мінск я раз гля-

даю як сур' ёз ны этап пад рых тоў кі да-

моў ле нас цяў, якія мо гуць быць кан-

чат ко ва за цвер джа ны пад час май го 

пры ез ду ў Ры гу», — пра ка мен та ваў 

бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што 

га то вы ад ка заць на лю быя пы тан ні 

гос ця. «Трэ ба аб мер ка ваць усе гэ тыя 

пы тан ні, каб мы дак лад на, шчы ра іш лі 

на су пра цоў ніц тва ад но з ад ным, каб 

по тым не па пра каць ад но ад на го, і не 

пе ра адоль ваць бар' е ры, якія мо жам 

ства рыць у вы пад ку, ка лі не да мо вім ся 

аль бо не аб мяр ку ем тыя ці ін шыя праб-

ле мы сён ня».

«І МЫ АД КРЫ ТЫЯ 
ДЛЯ БІЗ НЕ СУ»

Прэм' ер-мі ністр Лат віі рас па чаў раз-

мо ву з бе ла рус кім Прэ зі дэн там па-рус-

ку, але по тым пе рай шоў на анг лій скую, 

якую ве дае лепш. Крыш' я ніс Ка рыньш 

на ра дзіў ся і атры маў аду ка цыю ў ЗША, 

мае двай ное гра ма дзян ства — лат вій-

скае і аме ры кан скае. «Каб вам лепш 

раз маў ляць на на шай мо ве, вы да нас 

час цей пры яз джай це», — пра па на ваў 

гос цю бе ла рус кі лі дар. «Я рад бу ду», — 

па га дзіў ся кі раў нік лат вій ска га ўра да.

«Мы за ці каў ле ны раз ві ваць доб-

рыя ад но сі ны з Бе ла рус сю, для нас 

важ на ба чыць не за леж ную, ста біль-

ную і квіт не ю чую Бе ла русь», — за-

пэў ніў ён і на зваў да ту, якую пра па ноў-

вае лат вій скі бок для ві зі ту Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ў Ры гу, — 3 кра са ві ка.

«Мы бу дзем вель мі ра ды ба чыць вас 

і, ка неш не, спа дзя ём ся, што, ка лі бу-

дзе та кая маг чы масць, вы пры е дзе це 

з біз нес-дэ ле га цы яй, каб мы маг лі аб-

мяр коў ваць не толь кі па лі тыч ныя, але 

і вель мі прак тыч ныя, кан крэт ныя пы тан-

ні», — ска заў прэм' ер.

Гэ тым ра зам кі раў нік лат вій ска га 

ўра да пры ехаў ра зам з прад стаў ні ка мі 

спар тыў най сфе ры. «Мы вель мі ра ды 

маг чы мас ці ра зам з ва мі пра во дзіць 

чэм пі я нат (чэм пі я нат све ту па ха кеі. — 

«Зв.») у на ступ ным го дзе. І я ма гу 

ска заць, што ўсё, што да ты чыц ца пад-

рых тоў чых ра бот з на ша га бо ку, усё ад-

бы ва ец ца па пла не, — пра ін фар ма ваў 

Крыш' я ніс Ка рыньш. — І што асаб лі ва 

пры ем на — лат вій ская і бе ла рус кая ка-

ман ды ў роз ных ды ві зі ё нах, так што, 

маг чы ма, у кан цы мы су стрэ нем ся ў 

Мін ску».

Пе ра хо дзя чы да пы тан няў эка но мі кі, 

прэм' ер-мі ністр Лат віі па ве да міў, што 

ўрад яго кра і ны ня даў на цал кам узяў 

пад свой кант роль кі ра ван не парт амі 

Ры гі і Вент спіл са. «І мы ад кры ты для 

біз не су», — да даў ён.

На пры кан цы су стрэ чы Крыш' я ніс 

Ка рыньш па да рыў Прэ зі дэн ту Бе ла ру-

сі ха кей ны сві тар лат вій скай збор най з 

проз ві шчам Лу ка шэн ка і ну ма рам 01. 

Бе ла рус кі лі дар, у сваю чар гу, па да рыў 

гос цю ста ту эт ку зуб ра.

У ТЭ МУ
«Для лат вій ска га ўра да край не важ на пра ца ваць над тым, каб па ляп шаць 

ад но сі ны з на шым вель мі доб рым сяб рам Бе ла рус сю — і ра біць гэ тыя ад но сі ны 

больш тры ва лы мі, — пра ка мен та ваў жур на ліс там вы ні кі су стрэ чы з бе ла рус-

кім лі да рам Крыш' я ніс Ка рыньш. — Мы лі чым, што іс нуе вя лі кі па тэн цы ял для 

та го, каб зра біць гэ тыя стасункі яшчэ леп шы мі як на па лі тыч ным, так і на эка-

на міч ным уз роў ні. Ка лі ка заць пра эка на міч ныя ад но сі ны, вя до ма, транс парт, 

ла гіс ты ка — гэ та са мыя ві да воч ныя кі рун кі, дзе ў нас ужо ёсць на пра цоў кі».

Прэм' ер-мі ністр да даў, што з Бе ла ру сі праз лат вій скія пар ты мож на транс-

пар та ваць наф та пра дук ты ва ўсе кра і ны све ту. «Мож на аб мяр коў ваць і маг-

чы масць ім пар ту наф ты з ін шых кра ін све ту ў Бе ла русь, — да даў ён. — Мы 

ўжо аб мяр коў ва ем та кія маг чы мас ці, але, вя до ма, кам па ні ям трэ ба вы ву чыць 

гэ та пы тан не, бо біз нес па ві нен быць уза е ма вы гад ны».

«Бе ла русь як кра і на, 

якая не мае вы ха ду да мо-

ра, вель мі за ці каў ле на ў па-

тэн цы я ле лат вій скіх парт оў 

для пе ра вал кі са мых раз на-

стай ных бе ла рус кіх гру заў. 

І мы так са ма да мо ві лі ся, 

што ў ра бо це між урад ка-

мі сіі, якую ўзна чаль ва юць 

на шы мі ніст ры транс пар ту, 

гэ тае пы тан не бу дзе ад но з 

асноў ных», — ска заў кі раў-

нік бе ла рус ка га ўра да.

Ста ноў чае «на пру жан не» 

ад но сі нам на да дуць пра мыя 

па стаў кі бе ла рус кай элект-

ра энер гіі ў Лат вію. Гэ та пы-

тан не пра пра цу юць ад па-

вед ныя мі ніс тэр ствы дзвюх 

кра ін.

Сяр гей Ру мас вы ка заў 

удзяч насць за пад трым ку 

Лат віі ў вы бу доў ван ні дыя-

ло гу Бе ла ру сі з Еў ра пей-

скім са юзам, вы ка заў за-

ці каў ле насць у па шы рэн ні 

ін стру мен таў фі нан са вай і 

тэх ніч най да па мо гі Еў ра са-

ю за і боль шым вы ка ры стан-

ні па тэн цы я лу «Ус ход ня га 

парт нёр ства» для раз віц ця 

бе ла рус кай эка но мі кі.

Так са ма ўчо ра ў На цыя-

наль ным алім пій скім ка мі-

тэ це Крыш' я ніс Ка рыньш 

ра зам з Сяр ге ем Ру ма сам 

узяў удзел у па ся джэн ні 

бе ла рус ка га і лат вій ска га 

арг ка мі тэ таў па пад рых тоў-

цы да чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі — 2021. Кі раў нік бе-

ла рус ка га ўра да ўпэў не ны, 

што су мес нае пра вя дзен не 

спар тыў на га спа бор ніц тва 

ўзмоц ніць сяб роў скія ад но-

сі ны кра ін. Крыш' я ніс Ка-

рыньш за пэў ніў, што Лат вія 

пры ме ўсе ме ры, каб зра біць 

больш кам форт ным пра хо-

джан не гра ні цы пад час чэм-

пі я на ту.

У кан цы афі цый на га ві зі-

ту прэм' ер-мі ністр Лат віі ра-

зам з бе ла рус кім ка ле гам 

на ве даў Кі тай ска-Бе ла рус кі 

ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі 

ка мень».

Па вод ле Бел ТА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Клак сонКлак сон

РЫ НАК АЎ ТО 
НА ЎЗДЫ МЕ
А бе ла рус кі Geely Atlas — 
на га на ро вым трэ цім мес цы 

ся род са мых па пу ляр ных ма рак
Учо ра Бе ла рус кая аў та ма біль ная аса цы я цыя агу чы-

ла вы ні кі про да жаў аў та ма бі ляў мі ну ла га го да. Бе-

ла ру сы ку пі лі ў аў та са ло нах 64 504 но выя лег ка выя 

аў та ма бі лі, па біў шы ўсе па пя рэд нія рэ кор ды. Бо ў 

2018-м бы ло пра да дзе на на 22 % менш (52,8 ты ся чы 

но вых аў то).

У пер шай пя цёр цы са мых пра да ва ных ма рак не вя лі кія 

зме ны. Ра сій ская Lada ўсё ж вый шла на пер шае мес ца па 

агуль ным аб' ёме про да жаў, зру шыў шы з верх няй пры ступ-

кі Renault. У лі да ра 16 281 пра да дзе ны аў та ма біль су праць 

11 370 штук у дру го га мес ца. З та кім вы ні кам Lada зай мае 

27 % рын ку. Volkswagen за стаў ся на трэ цім мес цы з па каз-

чы кам 7258 аў то і ахо пам 12 % рын ку. Geely, ня гле дзя чы на 

амаль двух ра зо вы пры рост про да жаў у па раў на нні з па пя-

рэд нім го дам, па-ра ней ша му на чац вёр тым мес цы з вы ні кам 

6894 аў та ма бі ляў. Але ад ста ван не ад трэ ця га мес ца не та кое 

вя лі кае. Па коль кі за вод да мо віў ся з бан ка мі на пад аў жэн не 

льгот ных умоў крэ ды та ван ня, ён мае шанц за ско чыць на 

п'е дэс тал го на ру на ле та. Тым больш у ай чын на га вы твор цы 

ў лю тым з'я віц ца яшчэ ад на ма дэль кра со ве ра, якая па він на 

пры цяг нуць но вых па куп ні коў, але пра гэ та паз ней.

А са мы пра да ва ны клас асоб ных ма шын у 2019 го дзе — 

В (гру ба ка жу чы, бюд жэт ныя се да ны). На яго до лю пры па-

дае 46,7 пра цэн та ўся го рын ку. Зы хо дзя чы з гэ та га, цал кам 

ла гіч на, што лі да рам про да жаў ста ла Lada Vesta з па каз чы-

кам 7585 аў та ма бі ляў. На дру гім мес цы па па пу ляр нас ці — 

Volkswagen Polo (5804 ма шын). І на трэ цяе мес ца (за мест 

Logan) вы рваў ся Geely Atlas. Уся го наш за вод ле тась пра даў 

3320 кра со ве раў гэ тай мар кі. У аса цы я цыі такі па каз чык 

на зва лі вя лі кім да сяг нен нем для «Бел Джы». У дзя сят ку са-

мых пра да ва ных ма шын за ско чыў са брат Atlas — Emgrand 

X7, які рэз ка на браў аба ро ты: з 500 ма шын у 2018 го дзе да 

2237 у 2019-м.

Уво гу ле бе ла рус кі за вод ле тась вы ра біў 20 151 аў та-

ма біль, а ўся го з яго кан ве е ра сыш ло больш за 50 ты сяч 

адзі нак гэ тай скла да най тэх ні кі. Ды рэк тар прад пры ем ства 

«Бел Джы» Ге надзь СВІ ДЗЕР СКІ лі чыць, што брэнд Geely 

імк лі ва на бі рае па пу ляр насць. Ка лі ў 2017 го дзе аб' ём вы-

твор час ці ў кра і не скла даў уся го 480 аў та ма бі ляў, то ўжо ў 

2018-м ён вы рас амаль у 10 ра зоў. Ле тась у за во да но выя 

па каз чы кі: 6894 Geely пра да дзе на ай чын на му па куп ні ку. 

За вод ума ца ваў ся на ра сій скім рын ку, тут аб' ём про да жаў 

склаў больш за 100 міль ё наў до ла раў. Акра мя та го, ця пер 

ак тыў на вя дуц ца пе ра гаворы з прад стаў ні ка мі та кіх кра ін, 

як Ар ме нія, Ка зах стан, Азер бай джан, Укра і на, Сер бія, Літ ва, 

Поль шча і Та джы кі стан.

Ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бел Джы» мае на мер у лю-

тым гэ та га го да вы вес ці на ры нак Бе ла ру сі но вы кра со вер 

Geely SX11. На пы тан не, ці па шы раць бан кі на но вую ма дэль 

пра гра му крэ ды та ван ня з іль гот ным пе ры я дам, Ге надзь 

Сві дзер скі ад ка заў: «Ду маю, што так». Пры гэ тым ён да даў, 

што ўсё бу дзе вы зна чаць по пыт.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мі ха іл Мі шус цін пры зна ча ны прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі
Ад па вед ны ўказ пад пі саў прэ зі дэнт Ра-

сіі Ула дзі мір Пу цін, ад зна ча ец ца ў да ку-

мен це, апуб лі ка ва ным на сай це Крам ля.

Пе рад гэ тым дэ пу та ты Дзярж ду мы 

ўхва лі лі пры зна чэн не Мі ха і ла Мі шус ці на прэм' ер-мі ніст-

рам. 383 дэ пу та ты пра га ла са ва лі «за», 41 ус тры маў ся. 

Ду ма ўпер шы ню пра га ла са ва ла за прэм' е ра без адзі на-

га го ла су «су праць», але з ты мі, хто ўстры маў ся. Ся род 

пры яры тэ таў бу ду ча га ўра да Мі шус цін на зваў ад наў лен не 

да ве ру біз не су да дзяр жа вы, ства рэн не ад рас най сіс тэ мы 

са цы яль най да па мо гі праз адзі ную ба зу да хо даў хат ніх 

гас па да рак, пад трым ку аба рон най пра мыс ло вас ці.

ЗША і Кі тай пад пі са лі част ко вую ганд лё вую здзел ку
Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп і ві цэ-прэм' ер Дзярж-

са ве та Кі тая Лю Хэ пад пі са лі част ко вае ганд лё вае па-

гад нен не, якое за клі ка на зні зіць на пру жа насць у кі тай-

ска-аме ры кан скай ганд лё вай вай не, якая пра цяг ва ла ся 

апош нія паў та ра го да. Па ўмо вах здзел кі КНР па ві нен 

ку піць аме ры кан скія та ва ры і па слу гі на су му 200 міль яр-

даў до ла раў. У тым лі ку га вор ка ідзе пра экс парт у Кі тай 

пра дук цыі аме ры кан скай пра мыс ло вас ці, сель ска гас-

па дар чых та ва раў і энер га нось бі таў. Злу ча ныя Шта ты 

па га дзі лі ся ў два ра зы зні зіць не ка то рыя да дат ко выя 

та ры фы на ўза мен на абя цан ні Пе кі на ў сфе ры аба ро-

ны ін тэ ле кту аль най улас нас ці і га тоў насць ім пар та ваць 

больш аме ры кан скіх та ва раў. У той жа час мно гія экс-

парт ныя та ры фы, уста ноў ле ныя па між дзвю ма кра і на мі 

пад час ганд лё вай вай ны, за ста юц ца ў сі ле, і, па сло вах 

экс пер таў, са мыя скла да ныя су пя рэч нас ці яшчэ трэ ба 

бу дзе ўрэ гу ля ваць.

Упер шы ню вы со кую па са ду ў Ва ты ка не за ня ла жан чы на
Па па Рым скі Фран цыск пры зна чыў на мес ні кам сак-

ра та ра па ад но сі нах з дзяр жа ва мі (ад па вя дае МЗС) 

Фран чэс ку Дзі Джа ва ні. Як ад зна чы ла агенц тва АNSА, 

жан чы на ўпер шы ню за ня ла та кую вы со кую па са ду ў 

Дзярж сак ра та ры я це (ура дзе) Ва ты ка на. 66-га до вая Дзі 

Джа ва ні — спе цы я ліст па ад мі ніст ра цый на-юры дыч ных 

пы тан нях, амаль 30 га доў пра цуе ў Ва ты ка не. З 1993-га 

яна бы ла су пра цоў ні цай сак ра та ры я та, зай ма ла ся праб-

ле ма мі бе жан цаў, між на род на га гу ма ні тар на га пра ва, 

пы тан ня мі ін тэ ле кту аль най улас нас ці і ту рыз му, а так са-

ма пра воў жан чын. Па па Фран цыск не ад на ра зо ва ра ней 

вы каз ваў ся за больш ак тыў ную і важ ную ро лю жан чын 

у Рым ска-ка та ліц кай царк ве. У хо дзе яго пан ты фі ка ту 

жан чы на — Бар ба ра Ята — упер шы ню ўзна ча лі ла Ва-

ты кан скія му зеі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

НАМ — ПОР ТЫ, ВАМ — ВОЛЬ ТЫ
Транс парт на-ла гіс тыч ная сфе ра заў сё ды 

бы ла стра тэ гіч ным кі рун кам су пра цоў ніц тва 

Бе ла ру сі і Лат віі. Пра тое, што гэ та му ас пек ту 

не аб ход на на даць но вае ды хан не, у тым лі ку 

вы ка рыс тоў ва ю чы па тэн цы ял лі тоў скіх парт оў, 

га ва ры лі на су стрэ чы прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей РУ МАС і яго ка ле га з Лат віі Крыш' я ніс 

КА РЫНЬШ.

 БЛІЗ КАЯ ЎЛА ДА
ТРА ДЫ ЦЫЯ НЕ ПА РУ ША ЕЦ ЦА

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць у 

су бо ту 18 сту дзе ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар-

вы кан ка ме.

На зван кі жы ха роў кра і ны з 9.00 да 12.00 бу дуць 

ад каз ваць:

* на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. 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;

* пер шы на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы-

кан ка ма Іван Алей за віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

* на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Мі ка-

лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

* на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ар цём 

Мі ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.


