
Аб гэ тым пад час пе ра га во раў з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі за явіў 

на мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра Злу ча ных Шта таў Аме ры кі па 

па лі тыч ных пы тан нях Дэ від Хэйл. Гэ та не пер шы ві зіт у Мінск 

вы со ка па стаў ле ных па лі ты каў з ЗША. У кан цы жніў ня Аляк-

сандр Лу ка шэн ка су стра каў ся з Джо нам Бол та нам, да рад цам 

(ужо бы лым) па на цы я наль най бяс пе цы прэ зі дэн та ЗША. На-

га да ем, та ды кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што су стрэ ча гіс та-

рыч ная, і пра па на ваў па чаць ад но сі ны кра ін з но ва га ліс та. На 

тых пе ра га во рах аб мяр коў ва лі роз ныя тэ мы, але ра зам з тым 

да кан крэт ных ра шэн няў не прый шлі. Пры езд Дэ ві да Хэй ла — 

чым не яшчэ адзін знак, што аме ры кан скі бок так са ма згод ны 

пе ра гар нуць ста рон ку і па чаць пі саць но вую гіс то рыю двух ба-

ко ва га ўза е ма дзе ян ня?

«Спа дар Хэйл, пры ем на вас ба чыць тут — не толь кі ў Бе ла ру сі, але і 

ва Ус ход няй Еў ро пе. Я з за да валь нен нем ха чу ад зна чыць, што гэ та свед-

чан не та го, што Злу ча ныя Шта ты на рэш це звяр ну лі ўва гу не толь кі на 

Еў ро пу ў цэ лым, але і на Бе ла русь. У гэ тыя скла да ныя ча сы ваш ін та рэс 

да гэ та га рэ гі ё на аб на дзей вае», — ві таў Аляк сандр Лу ка шэн ка гос ця.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што Еў ро па і пла не та ў цэ лым пе ра жы вае ня-

прос тыя, скла да ныя ча сы і, бы вае, ва ўсклад нен ні аб ста ноў кі аб ві на вач-

ва юць ЗША. «Але мы доб ра ра зу ме ем, што не бы вае так у жыц ці, каб 

адзін нех та быў ві на ва ты, — ска заў кі раў нік Бе ла ру сі. — Ма быць, тут 

мы ўсе ві на ва тыя, што склад ва ец ца та кая сі ту а цыя ў све це».

Ві зіт Дэ ві да Хэй ла дасць маг чы масць бе ла ру сам і кі раў ніц тву дзяр жа-

вы больш аб' ек тыў на па гля дзець на свет, зы хо дзя чы з той ін фар ма цыі, 

якую раз ліч вае атры маць Аляк сандр Лу ка шэн ка ад гос ця.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што Бе ла русь як удзель ні ка Да га во ра аб ра-

ке тах ма лой і ся рэд няй да лё кас ці ці ка віць ня даў няя ін фар ма цыя, што 

ні НА ТА, ні Ра сія не збі ра юц ца раз мя шчаць у Еў ро пе гэ тую зброю. «Я ў 

сваю чар гу ня даў на ска заў пра тое, што мы ні ў якім ра зе не бу дзем 

іні цы я та ра мі ня доб рых спраў па раз бу рэн ні гэ та га Да га во ра. І больш за 

тое, мы ні ко лі не ста нем та кія ра ке ты раз мя шчаць на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі, ка лі не бу дзе па гро зы на шай бяс пе цы. Але і з За ха ду, і з Ус хо ду 

за пэў ні ва юць мя не ў тым, што нам, Бе ла ру сі, не прый дзец ца пры бя гаць 

да гэ тых край ніх ме раў. На гэ та ў нас ня ма ні жа дан ня, ні ліш ніх гро-

шай, та му што гэ та ня тан нае ме ра пры ем ства», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.
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• «Бел ка мун маш» рас-

пра ца ваў пер шы ў СНД 

пра ва руль ны элект ро бус. 

Ён бу дзе прад стаў ле ны на 

вы стаў цы Coach & Bus Lіve 

2019 2—3 каст рыч ні ка ў Бір-

мін ге ме (Вя лі ка бры та нія).

• Пан да Бін Двэнь Двэнь 

у кас цю ме з лё ду стала 

афі цый ным та ліс ма нам зі-

мо вых Алім пій скіх гуль няў 

2022 го да ў Пе кі не.

КОРАТКА

Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК,

на мес нік мі ніст ра 

энер ге ты кі:

«Бе ла русь ужо зра бі ла 
свой вы бар на ка рысць 
раз віц ця на цы я наль най 
ядзер на-энер ге тыч най 
пра гра мы, рэа лі за цыя якой 
да зво ліць за бяс пе чыць 
трэць па трэб кра і ны 
ў да ступ най і на дзей най 
элект ра энер гіі, іс тот на 
ска ра ціць вы кі ды 
пар ні ко вых га заў. Яна ўжо 
да ла штур шок раз віц цю 
спа да рож ных га лін 
і вы твор час цяў, на ву ко вых 
ве даў. Для на шай кра і ны 
пы тан ні ядзер най бяс пе кі 
і транс па рэнт нас ці ма юць 
аб са лют ны пры яры тэт 
пры рэа лі за цыі 
ядзер на-энер ге тыч най 
пра гра мы. Гэ та му 
пы тан ню на да ец ца 
пер ша рад нае 
зна чэн не, ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юц ца 
най леп шыя су свет ныя 
прак ты кі і ўвесь да ступ ны 
за меж ны во пыт».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Па па лі чкахПа па лі чках

ЧА КАЦЬ НЕЛЬ ГА ЎКЛАС ЦІ
Ці атры ма юць бе ла ру сы ды ві дэн ды з чэ каў «Ма ё масць» і на што яны пры дат ныя ця пер
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СЕР ТЫ ФІ КА ТЫ — НА АК ЦЫІ... 
«ПА ПРА ПІС ЦЫ» І СВА ЯЦ ТВЕ

Чэ кі «Ма ё масць» з'я ві лі ся ў Бе ла ру сі ў 1993 го дзе 

пад час пры ва ты за цыі. Да 1997-га іх маг лі атры маць 

ледзь ве не ўсе паў на лет нія бе ла ру сы і ўклас ці па пе ры ў 

ак цыі дзяр жаў ных прад пры ем стваў. Сер ты фі ка ты атры-

ма лі 4,9 міль ё на ча ла век, а 37 % бе ла ру саў (2,9 млн), 

якія ме лі пра ва на на быц цё, не па тур ба ва-

лі ся зра біць гэ та.
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Во сень — час, ка лі на рэ ках і азё рах кра і ны па кры се сці хае 

ак тыў насць. Лод кі, ка та ры і ін шыя пла валь ныя срод кі ад праў ля юц ца 

на за хоў ван не да вяс ны. Та му мож на ўжо ця пер пад во дзіць вы ні кі 

іх се зон най экс плу а та цыі. А за ад но — і ад ка заць на пы тан ні тых, 

хто пла нуе на быць са бе штось ці для па да рож жа па рэ ках і азё рах 

на на ступ ны год. Пра ўсё гэ та «Звяз дзе» рас ка заў на чаль нік 

Дзяр жаў най ін спек цыі па ма ла мер ных суд нах 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях Мі ха іл ЧА ШУН.

Ма лы флот Ма лы флот 
бе ла рус кіх ва да ёмаўбе ла рус кіх ва да ёмаў

Якую лод ку не трэ ба рэ гіст ра ваць

Ледзь ве не ў кож най сям'і да гэ туль ля жаць дзяр жаў ныя сер ты фі ка ты 

з вы явай Мір ска га зам ка і Па го ні з над пі сам «Ма ё масць». Для боль шас ці 

гэ та ўжо, хут чэй, су ве нір з мі ну ла га, ад нак мно гія яшчэ па мя та юць, 

што каш тоў ныя па пе ры мож на аб мя няць на ак цыі прад пры ем стваў. 

Не ка то рыя ж імк нуц ца ўво гу ле вы ме няць іх на гро шы. Ці мож на гэ та зра біць, 

ку ды ўклас ці сер ты фі ка ты і ці вар та ча каць да 2021-га, ка лі тэр мін 

аба ра чэн ня чэ каў скон чыц ца і мож на бу дзе атры маць за іх ад дзяр жа вы 

кам пен са цыю? Усе гэ тыя пы тан ні хва лю юць на ша га чы та ча Ан то на Жу ка 

з Ня свіж ска га ра ё на, які мае 121 чэк, і, ду маю, бу дзе не ліш нім на га даць 

пра гэ та ін шым бе ла ру сам, на ру ках якіх за ста ло ся 40 % з вы пу шча ных 

427 міль ё наў сер ты фі ка таў.

Па ча так 
но вай гіс то рыі 

ад но сін
Бе ла русь і ЗША 

ўпер шы ню з 2008 го да 
аб мя ня юц ца па сла мі
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