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Тэ рэ за Мэй: на ступ ны тэ ракт у Бры та ніі, 
маг чы ма, ужо нель га пра ду хі ліць

Прэм' ер-мі ністр Вя лі-
ка бры та ніі аб вяс ці ла аб 
па вы шэн ні ўзроў ню тэ ра-
рыс тыч най па гро зы ў кра-
і не з «сур' ёз на га» да мак-
сі маль на га «кры тыч на га», 
што азна чае не па срэд ную 
па гро зу тэ рак та.

Уз ро вень тэ ра рыс тыч-

най па гро зы ўста наў лі ва-

ец ца Аб' яд на ным цэнт рам ана лі зу тэ ра рыз му, ку ды ўва хо-

дзяць экс пер ты са скла ду па лі цыі, раз ведс луж баў і ін шых 

сі ла вых струк тур. 

«Па вод ле іх ацэн кі, іма вер насць на па ду не прос та за-

ста ец ца вы со кай, але на ступ ны на пад мо жа быць не па-

збеж ным», — за яві ла бры тан скі прэм' ер. Па сло вах Мэй, 

нель га вы клю чыць маг чы масць та го, што ў кра і не ёсць 

цэ лая гру па лю дзей, якія ма юць да чы нен не да тэ рак та ў 
Ман чэс тэ ры.

Мі ністр унут ра ных спраў Эм бер Рад па ве да мі ла, што 
па тру ля ваць ву лі цы бры тан скіх га ра доў бу дуць на роў ні з
па лі цы яй 3800 ва ен на слу жа чых бры тан скай ар міі. Да дат -
ко ва бу дуць ахоў вац ца ўсе клю ча выя аб' ек ты інф ра струк-
ту ры і ту рыс тыч ныя сла ву тас ці па ўсёй кра і не.

Тым ча сам з-за па вы ша на га ўзроў ню тэ ра рыс тыч най 
па гро зы ўчо ра быў ад ме не ны тра ды цый ны раз вод вар ты 
ка ля Бу кін гем ска га два ра, лон дан скай рэ зі дэн цыі ка ра ле-
вы Лі за ве ты ІІ.

У Ра дзе за па тра ба ва лі пры знаць не за кон ным 
бла кі ра ван не ра сій скіх сац се так

«Фрак цыя «Апа зі цый на га бло ка» і шэ раг па за фрак цый-

ных дэ пу та таў Вяр хоў най ра ды звяр ну лі ся ў Кан сты ту цый ны 

суд з прось бай пры знаць не за кон ным бла кі ра ван не до сту пу 

да ра сій скіх ін тэр нэт-рэ сур саў і сац сет ак ва Укра і не.

Шас нац ца та га са ка ві ка ўкра ін скі прэ зі дэнт Пётр Па-

ра шэн ка за цвер дзіў па шы ра ны спіс ра сій скіх гра ма дзян 

і кам па ній, у да чы нен ні да якіх увод зяц ца санк цыі. Ся род 

ін ша га пад за ба ро най апы ну лі ся шэ раг ра сій скіх СМІ, а 

так са ма са цы яль ныя сет кі «ВКон так те», «Одноклассни-

ки» і рэ сур сы «Ян декс» і Maіl.ru. Уся го ў пе ра лік увай шлі

1228 фі зіч ных і 468 юры дыч ных асоб.

Ра шэн не Па ра шэн кі вы клі ка ла не за да во ле насць і ся род 

ра да вых укра ін цаў. Так, на сай це прэ зі дэн та раз ме шча на 

не каль кі дзя сят каў пе ты цый з прось бай ад мя ніць бла кі ра-

ван не ра сій скіх сай таў.

Боль шасць аме ры кан цаў упэў не ны, 
што ЗША пе ра жы вае ма раль ны за ня пад

Пра гэ та свед чаць вы ні кі апы тан ня, пра ве дзе на га са цы я -

ла гіч най служ бай Gallup.

Як па ка за ла да сле да ван не, 81% жы ха роў Злу ча ных 

Шта таў лі чаць сі ту а цыю з ма раль ны мі каш тоў нас ця мі ў 

кра і не «па срэд най» ці «дрэн най», а 77% мяр ку юць, што 

яна «па гар ша ец ца». Служ ба Gallup пра во дзіць та кія апы-

тан ні з 2002 го да і ад зна чае, што, на дум ку аме ры кан цаў, 

сі ту а цыя з ма раль ны мі каш тоў нас ця мі ў кра і не ста но віц ца 
гор шай ужо сё мы год за пар.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Бес пе ра пын ная су вязь
Абл вы кан ка мы і Мін гар вы кан кам 

27 мая ў су бо ту пра вя дуць чар го выя пра-

мыя тэ ле фон ныя лі ніі. З 9.00 да 12.00 на 

зван кі жы ха роў кра і ны бу дуць ад каз ваць:

Брэсц кі абл вы кан кам — на мес нік стар шы-

ні КЛЕЦ Анд рэй Ана то ле віч (80162213121);

Ві цеб скі абл вы кан кам — стар шы ня ШАРС Т-

НЁЎ Мі ка лай Мі ка ла е віч (80212222222);

Го мель скі абл вы кан кам — стар шы ня 

аб лас но га Са ве та дэ пу та таў БА РЫ СЕН КА 

Алег Ле а ні да віч (80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам — кі раў нік спра-

ва мі ПА ПОЎ Ігар Анд рэ е віч (80152735644);

Ма гі лёў скі абл вы кан кам — на мес нік 

стар шы ні НЕ КРА ШЭ ВІЧ Вік тар Ула дзі мі ра-

віч (80222501869);

Мін скі абл вы кан кам — на мес нік стар-

шы ні НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ Сяр гей Пят ро віч 

(80175004160);

Мін скі гар вы кан кам — на мес нік стар шы ні 

КРЭ ПАК Аляк сандр Пят ро віч (80172224444).

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік   Па цвяр джэн не 
за ці каў ле нас ці

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Ула дзі мір АНД РЭЙ-
ЧАН КА пры быў у Кі та, ста лі цу Эк ва до-
ра, для ўдзе лу ва ўра чыс тай цы ры мо ніі 
інаў гу ра цыі абра на га Прэ зі дэн та гэ тай 
кра і ны Ле ні на Ма рэ на.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба ніж няй 
па ла ты, у аэ ра пор це Кі та Ула дзі мі ра Анд-
рэй чан ку су стра каў на мес нік стар шы ні 
На цы я наль най асамб леі Рэс пуб лі кі Эк ва-
дор Кар лас Берг ман. Ён пра ін фар ма ваў 
на ша га спі ке ра пра па ча так пра цы пар-
ла мен та Эк ва до ра но ва га склі кан ня. Ба кі 
па цвер дзі лі за ці каў ле насць у да лей шым 
на рошч ван ні бе ла рус ка-эк ва дор скіх між-
пар ла менц кіх су вя зяў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by



Пад час вы яз но га па ся джэн ня 

Прэ зі ды ум Са ве та Мі ніст раў 

аб мер ка ваў комп лекс ны 

план пер ша чар го вых мер 

па раз віц ці Ар шан ска га ра ё на. 

Пры цяг нен не ін вес ты цый, 

уцяг нен не ў аба рот 

ма ё мас ці, якая не эфек тыў на 

вы ка рыс тоў ва ец ца, і но выя 

ра бо чыя мес цы — вось тыя 

пы тан ні, якія па ды ма лі ся 

пад час на вед ван ня 

прад пры ем стваў.

На прам кі раз віц ця
На па ся джэн ні прэм' ер-мі ністр Анд-

рэй КА БЯ КОЎ пад крэс ліў, што асноў-

нае для ра ё на — гэ та рост аб' ёмаў і 

эфек тыў нас ці вы твор час ці та ва раў і па-

слуг. Гэ та дае да дат ко выя пад атко выя 

па ступ лен ні, маг чы мас ці для раз віц ця 

ін жы нер на-транс парт най інф ра струк-

ту ры. Трэ ба пра ца ваць і над тым, каб 

у мак сі маль най сту пе ні за гру зіць прад-

пры ем ствы. Але, акра мя эка на міч ных 

мер, ёсць і больш прос тыя, але так са ма 

пра ца ём кія спо са бы раз віц ця рэ гі ё на: 

на вя дзен не па рад ку на зям лі, пра вя-

дзен не спар тыў ных і куль тур на-за баў-

ляль ных ме ра пры ем стваў. Яны мо гуць 

за бяс пе чыць боль шы пры ток ту рыс таў і 

за дзей ні чаць інф ра струк ту ру, якая ство-

ра на ў рэ гі ё не. Прэм' ер-мі ністр звяр нуў 

ува гу на тое, што пра гра ма раз віц ця 

Ар шан ска га ра ё на па він на змя шчаць 

пла ны на ка рот кі і ся рэд ні тэр мін, каб 

апе ра тыў на вы ра шыць праб ле мы і ба-

чыць да лей шае раз віц цё.

Пра маг чы масць вы ка ры стан ня Ор-

шы як вы твор ча-збо рач на га цэнт ра з 

па сту по вым па ве лі чэн нем сту пе ні ла-

ка лі за цыі пра дук цыі рас ка заў мі ністр 

эка но мі кі Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ. Ён пра-

па на ваў пра пра ца ваць гэ та пы тан не. Да 

та го ж яно ўвяз ва ец ца з раз віц цём вы-

твор ча-ла гіс тыч най пля цоў кі ў Бал ба са-

ве. Не аб ход на больш ак тыў на раз ві ваць 

і транс парт ны па тэн цы ял. У бу ду чым гэ-

та дасць эфект пры па ве лі чэн ні па ста-

вак з за меж жа і пры спа лу чэн ні ЕА ЭС 

і эка на міч на га по яса Шаў ко ва га шля ху. 

Стар шы ня Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Мі ка лай ШАРС ТНЁЎ звяр нуў ува гу на 

тое, што ў Ар шан скім ра ё не іс нуе праб-

ле ма не да хо пу вы со ка ква лі фі ка ва ных 

спе цы я ліс таў. Да та го ж прак тыч на 60% 

тых, хто пра цуе, — гэ та лю дзі, ста рэй-

шыя за 40 га доў. А кад ра вы рэ зерв — 

ад на з умоў доб ра га раз віц ця.

На вы твор час ці
Фі лі ял «Са лод кая кра і на» кан ды тар-

скай фаб ры кі «Віць ба» за дум ваў ся як 

ім парт аза мя шчаль нае прад пры ем ства. 

Але па куль яго пра дук цыя зай мае толь-

кі ка ля 10% до лі рын ку. Ды рэк тар фаб-

ры кі Ха ча тур АР ЗУ МА НАЎ рас каз вае: 

каб вый сці на поў ную ма гут насць, трэ ба 

зай маць 30% па лі чнай пра сто ры. «Мы 

мо жам вы раб ляць пры двух змен ным 

рэ жы ме ра бо ты па рад ку 2400 тон пра-

дук цыі». Ня гле дзя чы на пры маль ную 

ца ну, вы со кая кан ку рэн цыя ў гэ тым сег-

мен це па куль не да зва ляе вы раб ляць 

на зва ны аб' ём. Анд рэй Ка бя коў звяр нуў 

ува гу на тое, што не аб ход на зай мац ца 

рэ кла май пра дук цыі, каб яна бы ла па-

зна валь най.

На Ар шан скім авія ра монт ным за во-

д зе раз гля да лі асва ен не ін вес ты цый, а 

так са ма перс пек ты вы ства рэн ня пра-

мыс ло ва-ла гіс тыч на га цэнт ра. Пер шая 

чар га бу даў ніц тва па він на за вяр шыц ца 

ў 2018 го дзе. Ка лі ство ра ныя аб' ек ты 

вый дуць на поў ную ма гут насць, а гэ та 

пла ну ец ца зра біць да 2021 года, гру за-

па ток скла дзе 1,8 млн тон гру заў на год, 

чыс ты пры бы так — 7 млн руб лёў. Гэ та 

азна чае, што пра ект аку піц ца за пяць 

га доў. Знач ным сты му лам для раз віц-

ця цэнт ра ста не на дан не між на род на га

ста ту су ўзлёт на-па са дач най па ла се 

аэ ра дро ма. Анд рэй Ка бя коў па га дзіў ся 

ў хут кім ча се раз гле дзець гэ та пы тан не. 

Ста тус дасць маг чы масць пры маць за-
меж ныя гру за выя са ма лё ты днём пры 
доб рай бач нас ці. Для да лей ша га раз-
віц ця ў гэ тым кі рун ку спат рэ біц ца ка ля 
17 млн руб лёў ін вес ты цый на тое, каб 
пе ра аснас ціць па ла су.

Мяс цо вая ўла да
Стар шы ня Бал ба саў ска га па сял-

ко ва га вы кан ка ма Глеб ГУ ЛЯН КОЎ 
ад зна чыў, што сён ня ка ля па ло вы эка-
на міч на за ня та га на сель ніц тва па сёл ка 
пра цу юць на Ар шан скім авія ра монт ны м 
за вод зе. Пры гэ тым бес пра цоўе скла-
дае толь кі 0,5%. За апош нія га ды ў 
Ар шан скім ра ё не з'я ві лі ся прад пры ем-
ствы з італь ян скім, анг лій скім, дац кім 
ка пі та лам. Пер шы на мес нік стар шы ні 
рай вы кан ка ма Сяр гей ПАЦ так са ма 
лі чыць, што не аб ход на раз ві ваць ма лы і 
ся рэд ні біз нес, а так са ма ма дэр ні за ваць 
прад пры ем ствы рэс пуб лі кан скай фор-
мы ўлас нас ці. «Пры ват ны біз нес больш 

гнут ка рэ агуе на тыя зме ны, якія ад бы-

ва юц ца ў нас у цэ лым у эка но мі цы і пры 

па стаў ках на экс парт».

На дзея АНІ СО ВІЧ. anіsovіch@zvіazda.by



Пра мыс ло васцьПра мыс ло васць  

ТЭМП РОС ТУ ЗА ХА ВА ЕЦ ЦА 
ДА КАН ЦА ГО ДА?

У ста лі цы ад крыў ся «Бе ла рус кі пра мыс ло вы фо рум — 

2017». Сё ле та на яго пля цоў цы су стрэ нуц ца ка ля 

300 бе ла рус кіх і за меж ных кам па ній. Як ад зна чыў 

пад час цы ры мо ніі ад крыц ця на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра Ула дзі мір СЯ МАШ КА, ме ра пры ем ства ўжо ста ла 

тра ды цый ным для дыс ку сій вы твор цаў, на ву ко вых 

дзея чаў і мно гіх ін шых за ці каў ле ных асоб у раз віц ці 

пра мыс ло ва га комп лек су.

Ён на га даў, што Бе ла русь па пра ву на зы ва ла ся збо рач ным 

цэ хам СССР. «Сён ня мы не толь кі за ха ва лі ма шы на бу даў ні чы 

пра мыс ло вы па тэн цы ял, але і пры мно жы лі яго. Вар та так са ма 

ад зна чыць, што ста ноў ча на раз віц цё сфе ры ўплы вае і ды-

вер сі фі ка цыя экс пар ту ма шы на бу да ван ня. Ка лі не так даў но 

да 75% гэ тай пра дук цыі па стаў ля ла ся ў Ра сію, то сён ня ка ля 

50% ужо экс пар ту ец ца ў ін шыя кра і ны. За апош нія 8 га доў у 

сфе ры сель ска га ма шы на бу да ван ня бы ло ство ра на пра дук цыі 

на 23,4 млрд до ла раў. Пры чым на пе ра аб ста ля ван не ай чын-

най сель гас вы твор час ці вы дат ка ва лі толь кі 6,8 млрд до ла раў. 

Ас тат няе бы ло экс пар та ва на ў ін шыя кра і ны», — рас тлу ма чыў 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Акра мя та го, па вод ле яго слоў, у ай чын най ма шы на бу даў ні-

чай га лі не сён ня за ка заў больш, чым маг чы ма вы ра біць. «Гэ та 

агуль ная праб ле ма для на шых гі ган таў. Бы ло б больш аба рот на-

га ка пі та лу, мы б знач на эфек тыў ней за гру зі лі вы твор часць», — 

пад крэс ліў Ула дзі мір Ся маш ка. Ра зам з тым ён вы ка заў над зею, 

што да кан ца го да за ха ва ец ца іс ну ю чы тэмп рос ту пра мыс ло вай 

вы твор час ці, які за два ме ся цы дай шоў да ад зна кі 103,1%, за 

тры ме ся цы — 104,3%, за ча ты ры — 105,4%.

Ка жу чы пра пунк ты рос ту, ві цэ-прэм' ер на га даў, што ад ноў-

ле ны аб' ёмы па ста вак ра сій скай наф ты. «У дру гім паў год дзі 

бу дзе знач на больш эфек тыў на пра ца ваць «Бел наф та хім» у 

ад но сі нах да мі ну ла га го да, ка лі ад бы ло ся рэз кае зні жэн не 

па ста вак наф ты. Сё ле та мы толь кі па ча лі на рошч ваць аб' ёмы. 

Дру гое паў год дзе і па аб' ёме, і па экс пар це шмат у чым бу дзе 

вы зна чаль ным», — рас тлу ма чыў Ула дзі мір Ся маш ка.

Так са ма ён рас ка заў, што не паз ней за ка нец чэр ве ня ў кра-

і не па він ны ўвес ці ў строй і пра вес ці кант роль ныя вы пра ба ван ні 

пер шай пра мыс ло вай пар тыі лег ка вых аў та ма бі ляў, якія бу ду-

юц ца на за вод зе «Бел Джы». Ула дзі мір Ся маш ка ад зна чыў, што 

бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты на за вод зе вы ка на ныя на 99,3%. 

Тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не для асноў ных і да па мож ных вы-

твор час цяў па стаў ле на на пля цоў ку, зман ці ра ва на і прак тыч на 

ад ла джа на. Тры ба за выя цэ хі: звар кі, афар боў кі і кан чат ко вай 

збор кі, вы пра ба ван ня, па вод ле ацэ нак спе цы я ліс таў, бу дуць 

га то выя да пра вя дзен ня тэс таў ужо 15 чэр ве ня. Да лей за трое 

су так бес пе ра пын най ра бо ты па він на быць са бра на 222 аў та-

ма бі лі. Тэс ці ра ван не да зво ліць пра ве рыць ра бо ту ўсіх цэ хаў, 

якасць збор кі па ўсіх па ра мет рах. «Да кан ца го да мы па він ны 

мець прад пры ем ства ма гут нас цю 60 ты сяч аў та ма бі ляў на год. 

Ка лі про да жы пой дуць доб ра, на за вод зе за кла дзе ны па тэн цы -

ял на вы пуск 120 ты сяч аў та ма бі ляў што год», — дадаў

ві цэ-прэм' ер. У перс пек ты ве пла ну ец ца за бяс пе чыць уз ро вень 

ла ка лі за цыі вы твор час ці не мен шы за 50%.

* * *
Між тым бе ла рус кая пра мыс ло васць усё яшчэ сур' ёз на 

за ці каў ле ная ў фі нан са ван ні. Шэ раг прад пры ем стваў сён ня 

па спя хо ва асвой ва юць ін вес ты цый ныя пра ек ты. Так, па сло-

вах Ула дзі мі ра Ся маш кі, на прад пры ем стве Бе лАЗ пя ты год 

рэа лі зу ец ца пра гра ма, ку ды ўкла дзе на ка ля 800 млн до ла раў. 

«Дзя ку ю чы гэ та му мы цал кам за кры лі па трэ бы су свет ных 

спа жыў цоў у на шай на менк ла ту ры. Пры чым до ля Бе лА За 

на гла баль ным рын ку рас це і ўжо скла дае ка ля 30%. Яшчэ 

5—6 га доў та му яна скла да ла толь кі 17—18%. Мы ства ры лі 

ўсю лі ней ку тэх ні кі гру за па ды маль нас цю ад 25 да 450 тон. 

Мно гія з гэ тых ма шын ні хто акра мя нас у све це не вы раб ляе. 

Мы ўжо зра бі лі пер шыя ма шы ны-бес пі лот ні кі, якія кі ру юц ца 

праз сіс тэ му гла баль на га па зі цы я на ван ня», — расказаў

Ула дзі мір Ся маш ка.

Ка жу чы пра ін шае вя до мае бе ла рус кае прад пры ем ства — 

МАЗ — на мес нік прэм' ер-мі ніст ра ад зна чыў, што яно ця пер 

пе ра жы вае не са мы леп шы пе ры яд. Па яго сло вах, на аў та-

ма біль ным за вод зе ёсць праб ле мы, якія да ты чац ца аб' ёмаў 

вы пу шча най тэх ні кі. Ка ля трох га доў та му на прад пры ем стве 

вы раб ля ла ся ка ля 24 ты сяч аў та ма бі ляў на год. Сё ле та гэ та 

ліч ба скла ла ся на ўзроў ні 6,7 ты сяч адзі нак тэх ні кі. Пры гэ тым 

за хоў ва ец ца іма вер насць, што прад пры ем ства не вый дзе на 

ўзро вень 11 ты сяч адзі нак па вы ні ках го да. «У раз віц цё МА-

За не аб ход на больш ін вес та ваць, каб вы ра біць но вую ка бі ну, 

но выя мас ты, во сі. Ужо за раз ёсць ін вес ты цый ныя пра гра мы, 

і ця пер мы вы ра ша ем праб ле мы з кры ні ца мі фі нан са ван ня, 

каб раз ві ваць прад пры ем ства», — пад крэс ліў Ула дзі мір Ся-

маш ка. Га вор ка ідзе аб срод ках у па ме ры ка ля паў міль яр да 

до лараў.

Ужо ця пер у кра і не пла ну юць па бу да ваць но вы за вод па 

вы твор час ці аў та трак тар най тэх ні кі. На дум ку ві цэ-прэм' е-

ра, гэ та па спры яе раз віц цю кан ку рэнт на га ася род дзя, у тым 

лі ку і для МТЗ. На рэа лі за цыю пра ек та спат рэ біц ца ка ля 

300—350 млн до ла раў. Га во ра чы аб фі нан са ван ні пра ек та, 

Ула дзі мір Ся маш ка ад зна чыў, што гэ та бу дуць крэ ды ты за-

меж ных бан каў, пры чым асноў ная лі нія — кі тай скія крэ ды ты. 

За вод пла ну ец ца па бу да ваць за тры га ды пас ля пры няц ця 

кан чат ко ва га ра шэн ня па крэ ды та ван ні.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра за кра нуў і тэ му за бес пя чэн-

ня ма шы на бу да ван ня ўлас ным ме та лам. «З пус кам па за-

ле тась драб на сорт на га дра ця но га ста на на БМЗ мы на 60% 

за кры лі па трэ бу га лі ны, — пад крэс ліў Ула дзі мір Ся маш ка. — 

Гэ та аб са лют на кан ку рэн та здоль нае прад пры ем ства і ад-

на з асноў ных па зі цый, з якой мы вы хо дзім на між на род ны 

ры нак. Але на гэ тым спы няц ца нель га — пе рад БМЗ ста-

іць за да ча за бяс пе чыць на 100% па трэ бы ма шы на бу да ван-

ня ў ме та ле. За да ча ня прос тая, а кошт пы тан ня скла дзе 

800—850 млн до ла раў».

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіzdа.bу
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