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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПРАЙ ШЛА ГІС ТА РЫЧ НАЯ 
СУ СТРЭ ЧА ТРАМ ПА І КІМ ЧЭН ЫНА

На вост-

ра ве Сен то-

са ў Сін га пу-

ры прай шла 

гіс та рыч ная 

су стрэ ча лі-

да раў Злу-

ча ных Шта таў і Паў ноч най Ка рэі. Ня-

гле дзя чы на ўза ем ныя аб ві на ва чан ні ў 

мі ну лым і над звы чай на пру жа ныя ад но-

сі ны па між кра і на мі, До нальд Трамп і Кім 

Чэн Ын пра вя лі пе ра га во ры і пад пі са лі 

вы ні ко вы да ку мент. У хо дзе ме ра пры-

ем ства най вы шэй шы кі раў нік КНДР і 

прэ зі дэнт ЗША не каль кі ра зоў вый шлі 

да прэ сы і па спе лі шмат кроць па ціс нуць 

адзін ад на му ру кі пад час су мес на га фа-

та гра фа ван ня.

СОТ НІ НЕ ДА ПУ ШЧА НЫХ У ІТА ЛІЮ 
БЕ ЖАН ЦАЎ ПРЫ НЯ ЛА ІС ПА НІЯ

Іс пан скія ўла ды аб вяс ці лі, што га-

то выя пры няць вы ра та валь нае суд на 

«Аква ры ус» з 629 міг ран та мі на бор це, 

якое за вяр ну лі на зад ка ля бе ра гоў Сі цы-

ліі. Прэм' ер-мі ністр Іс па ніі Пэд ра Сан чэс, 

які ўзна ча ліў урад кра і ны менш за два 

тыд ні та му, рас па ра дзіў ся ад крыць для 

вы ра та ва ных бе жан цаў порт Ва лен сіі. 

«Гэ та наш аба вя зак — па збег нуць гу-

ма ні тар най ка та стро фы і пра па на ваць 

гэ тым лю дзям бяс печ ны порт», — ад зна-

ча ец ца ў за яве, рас паў сю джа най кан цы-

ля ры яй іс пан ска га прэм' е ра. «Аква ры ус» 

амаль на су ткі за тры маў ся ў Між зем ным 

мо ры, пас ля та го як но вы мі ністр унут ра-

ных спраў Іта ліі Ма тэа Саль ві ні ад мо віў ся 

пус каць яго ў порт. 

ПАД ЧАС ТРА ГЕ ДЫІ НА ВОЛ ЗЕ 
ЗА ГІ НУ ЛІ 11 ЧА ЛА ВЕК

У вы ні ку су тык нен ня бар жы і пра гу лач-

на га ка та ма ра на ў аква то рыі Вол гі за гі ну лі 

адзі нац цаць ча ла век. Пяць ча ла век вы ра-

та ва ны. Трое з іх шпі та лі за ва ны. Тра ге дыя 

ра зы гра ла ся поз на ўве ча ры за 250 мет раў 

ад бе ра га па блі зу гру за во га пор та Ва ра-

шы лаў ска га ра ё на Вал га гра да. Бар жа лі та-

раль на пад мя ла пад ся бе ка та ма ран. Лю дзі 

апы ну лі ся ў ва дзе. Як па ве дам ля юць СМІ, 

ула даль нік ка та ма ра на, які ў мо мант ава-

рыі быў за штур ва лам, не меў да зво лу на 

пра воз па са жы раў, а плаў сро дак ру ха ў ся з 

вы клю ча ны мі га ба рыт ны мі аг ня мі. На мес-

цы зда рэн ня пра ца ва лі ка ля 1,4 ты ся чы ча-

ла век. Уз бу джа на кры мі наль ная спра ва.

UBER НА ВУ ЧЫЦ ЦА ВЫ ЗНА ЧАЦЬ 
П'Я НЫХ ПА СА ЖЫ РАЎ

Па ве дам ля ец ца, што вы зна чэн не ста ну 

ча ла ве ка бу дзе ад бы вац ца з да па мо гай 

штуч на га ін тэ ле кту. У пры ват нас ці, сіс тэ-

ма бу дзе ўліч ваць хут касць на бо ру тэкс ту 

ка рыс таль ні кам, да пу шча ныя ім па мыл кі, 

дак лад насць па пад ан ня на кноп кі, а так-

са ма тое, як клі ент тры мае сам тэ ле фон: 

ці не губ ляе ён яго. Сіс тэ ма бу дзе сін хра-

ні за вац ца з пра гра май Uber і ад праў ляць 

кі роў цу па пя рэ джан не, ка лі па во дзі ны клі-

ен та не звы чай ныя. У кам па ніі па пя рэ дзі лі, 

што ад па вед ная сіс тэ ма рас пра цоў ва ец-

ца не для та го, каб ша фё ры ад маў ля лі ся 

ад не цвя ро зых клі ен таў. Пра гра ма бу дзе 

на кі роў ваць да «спе цы фіч ных» клі ен таў 

кі роў цаў, якія ма юць ад па вед ны во пыт з 

та кі мі па са жы ра мі. Так са ма не цвя ро зым у 

за леж нас ці ад іх ста ну змо гуць ад мо віць у 

ка ры стан ні па слу гай.

Аб гэ тым учо ра за явіў 

Прэ зі дэнт на шай кра і ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы са спі ке рам 

Лок Са бхі (ніж няй па ла-

ты) пар ла мен та Ін дыі 

Су міт рай Ма ха джан.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што ра ды гэ тай 

су стрэ чы, асаб лі ва ў кан-

тэкс це са мі ту Шан хай скай 

ар га ні за цыі су пра цоў ніц-

тва: на яго па лях бе ла рус кі 

лі дар не ад ной чы аб мяр-

коў ваў з прэм' ер-мі ніст рам 

Ін дыі На рэнд рам Мо дзі ад-

но сі ны дзвюх дзяр жаў, ба-

кі на ме ці лі перс пек тыў ныя 

на прам кі.

«Ваш ві зіт у Бе ла русь — 

гэ та ўма ца ван не ад но сін кі-

раў ніц тва Бе ла ру сі з кі раў-

ніц твам Ін дыі, — ад зна чыў 

Прэзідэнт. — І нам вель мі 

ха це ла ся б, каб гэ тыя па-

лі тыч ныя кан так ты ме лі 

пад са бой вель мі тры ва-

лую ганд лё ва-эка на міч ную 

асно ву».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс-

ліў: уліч ва ю чы адзін ства мер-

ка ван няў Бе ла ру сі і Ін дыі па 

між на род ным па рад ку дня, 

уліч ва ю чы ўза е ма вы гад ную 

пад трым ку дзвюх дзяр жаў 

у між на род ных ар га ні за цы-

ях — перш за ўсё ў ААН, — 

нам вар та ру хац ца больш 

ра шу ча і ак тыў на ў раз віц ці 

эка на міч ных ад но сін, у сфе-

ры ін вес ты цый.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

ёсць усе маг чы мас ці для та-

го, каб пе рай сці ад прос та га 

ганд лю да су мес на га ін вес-

та ван ня, ства рэн ня су мес-

ных прад пры ем стваў — як 

у Ін дыі, так і на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў, што ка лісь ці ён 

пра па на ваў Ін дыі ства рыць 

ад па вед ны ін дуст ры яль ны 

парк на ўзор су пра цоў ніц тва 

з Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кай. Кі раў нік дзяр жа вы 

да даў, што мож на так са ма 

вы ка рыс тоў ваць транс парт-

на-ла гіс тыч ныя маг чы мас ці 

Бе ла ру сі для ганд лю ін дый-

скі мі та ва ра мі ў Еў ро пе ў цэ-

лым, ва Ус ход няй Еў ро пе і 

рэ гі ё не ЕА ЭС.

«Пра па но ва за ста ец ца 

ў сі ле, — пад крэс ліў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Я ве-

даю, што ваш бок ста ноў ча 

ўспры мае та кія пра па но вы. 

Ха це ла ся б, каб мы больш 

апе ра тыў на пе ра хо дзі лі на 

рэй кі бу даў ніц тва гэ та га пар-

ка ў Бе ла ру сі».

«Уліч ва ю чы ро лю пар ла-

мен та ў Ін дыі, я пра сіў бы вас 

узяць пад сур' ёз ны кант роль 

на пра мак су пра цоў ніц тва ва-

шай кра і ны з Бе ла рус сю — 

і асаб лі ва ў сфе ры ін вес ты-

цый», — да даў бе ла рус кі 

лі дар.

Су міт ра Ма ха джан ад зна-

чы ла, што вель мі ра да па бы-

ваць у Бе ла ру сі. Спі кер ніж-

няй па ла ты пар ла мен та Ін дыі 

так са ма да да ла, што тут яна 

ўпер шы ню і ёй у нас вель мі 

па да ба ец ца, і па дзя ка ва ла 

Прэ зі дэн ту за маг чы масць 

на ве даць на шу кра і ну.

«На шы ад но сі ны за сна-

ва ныя на сяброўстве, якое 

скла ла ся гіс та рыч на. І тая 

пад трым ка, якую мы аказ-

ва ем ад но ад на му на між-

на род най арэ не, — гэ та, вя-

до ма, сім вал і знак на шага 

сяброўства, — ад зна чы ла 

яна. — Але я так са ма ра зу-

мею, што ад ным сяб роў ствам 

сы ты не бу дзеш. Та му трэ ба 

раз ві ваць на шы ганд лё ва-

эка на міч ныя ад но сі ны, каб 

гэ та бы ло ўза е ма вы гад на».

Ін дый ская пар ла менц кая 

дэ ле га цыя на ча ле са спі ке-

рам пры бы ла ў Бе ла русь ве-

ча рам 9 чэр ве ня, сён ня днём 

яна па кі не на шу кра і ну. Як 

па ве дам ля ла «Звяз да», дня-

мі з гас ця мі з Ін дыі су стрэ-

лі ся стар шы ня Са ве та Рэс-

пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч, а 

так са ма стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.

Пра гра ма ві зі ту ўклю ча-

ла на вед ван не ААТ «МТЗ», 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, 

Бе ла рус ка-ін дый ска га ву чэб-

на га цэнт ра ў га лі не ін фар-

ма цый ных і ка му ні ка цый ных 

тэх на ло гій імя Ра джы ва Ган-

дзі, На цы я наль най біб лі я тэ-

кі Бе ла ру сі, а так са ма Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га му зея 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Акра мя та го, дэ ле га цыя су-

стрэ ла ся з прад стаў ні ка мі ін-

дый скай аб шчы ны ў на шай 

кра і не.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СЯБ РОЎ СТВА 
ЯК АС НО ВА ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

Эка на міч ныя ад но сі ны па між Бе ла рус сю 
і Ін ды яй вар та раз ві ваць больш ра шу ча

Гэта канстатаваў Прэ зі дэнт Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Учора ён сустрэўся 

з дзяр жаў ным сак ра та ром Са юз най 

дзяр жа вы Ры го рам Ра по там.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ тая тэ ма мі-

ма ходзь аб мяр коў ва ла ся ў Кі таі, пад час 

су стрэ чы з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам 

Пу ці ным на па лях са мі ту Шан хай скай ар га-

ні за цыі су пра цоў ніц тва. «Мы кан ста та ва лі 

той факт, што ўсё га то ва да пра вя дзен ня 

ВДС», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар па ці ка віў ся ў Ры го ра 

Ра по ты, ці ўзні ка лі ў пра цэ се ўзгад нен ня 

па рад ку дня ней кія праб ле мы. Прэ зі дэнт 

да даў, што хо ча быць у кур се ўся го, што 

звя за на з ВДС.

Дзяр жаў ны сак ра тар рас ка заў, што па-

ра дак дня са праў ды сфар му ля ва ны і пад-

рых та ва ны. Ад нак іс ну юць не ка то рыя пы-

тан ні, якія, маг чы ма, за па тра бу юць ува гі 

прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі — Ры гор Ра по та 

пра па на ваў аб мер ка ваць іх пад час двух ба-

ко вых су стрэч ці ў ней кім ін шым фар ма це.

13 чэр ве ня ў Маск ве ад бу дзец ца па ся-

джэн не Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр-

жа вы, а 19 чэр ве ня ў Мін ску за пла на ва на 

па ся джэн не Вы шэй ша га дзяр жаў на га са-

ве та. У па ра дак дня па ся джэн ня Саў мі на 

ўклю ча на ка ля 15 пы тан няў, у па ра дак дня 

ВДС — ка ля дзе ся ці.

Паз ней у раз мо ве з жур на ліс та мі Ры гор 

Ра по та рас ка заў, якія ас пек ты бу дуць раз-

гля дац ца на па ся джэн ні ВДС. «Ска жам, бюд-

жэт ныя пы тан ні ў нас заў сё ды раз гля да юц ца, 

пра гра ма ўза е ма дзе ян ня ў га лі не знеш няй 

па лі ты кі, — ад зна чыў ён. — Заў сё ды ў нас 

з'яў ля ец ца прад ме там раз гля ду перс пек ты ва 

раз віц ця Са юз най дзяр жа вы».

Акра мя та го, ба кі аб мяр ку юць вы ні кі бе-

ла рус ка-ра сій ска га ганд лё ва-эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва за мі ну лы год.

Дзяр жаў ны сак ра тар да даў, што ў па ра дак 

дня ўклю ча на но вая пра гра ма ва ен най дакт-

ры ны Са юз най дзяр жа вы. На яго дум ку, гэ тае 

пы тан не, якое па тра буе ўва гі прэ зі дэн таў, ужо 

ад пра ца ва на на ўзроў ні ва ен ных ве дам стваў.

Яшчэ ад но пы тан не, якое бу дзе аб мяр коў-

вац ца пад час ВДС, — гэ та за сна ван не но вай 

прэ міі Са юз най дзяр жа вы ў га лі не на ву кі і 

тэх ні кі. «Ра шэн не аб гэ тым бу дзе пры мац-

ца на ўзроў ні двух прэ зі дэн таў, — ад зна чыў 

Ры гор Ра по та. — Ка лі яно бу дзе пры ня та, то 

ўжо з 2019 го да мы пач нём уру чаць прэ мію 

Са юз най дзяр жа вы ў га лі не на ву кі і тэх ні кі. 

Гэ та акра мя прэ міі ў га лі не лі та ра ту ры і мас-

тац тва, якая бу дзе тра ды цый на ўру чац ца ў 

рам ках Са юз най дзяр жа вы».

Так са ма жур на ліс ты па ці ка ві лі ся ў дзяр-

жаў на га сак ра та ра, што ро біц ца па пы тан-

ні ад ме ны роў мін гу на пра сто ры Са юз най 

дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, тут ёсць на ту раль ная 

су пя рэч насць: вы твор ца хо ча пра даць лю-

бы та вар да ра жэй, а спа жы вец — ку піць 

тан ней. «Нель га ла маць ры нак, які склаў ся, 

ад ным ма хам без улі ку ін та рэ саў усіх ба коў. 

Зра зу ме ла, што вы ра шаць гэ тую за да чу 

трэ ба, мі ніс тэр ствы гэ та ра зу ме юць, і ні хто 

не ад маў ля ец ца. Яны ўзя лі ней кі тайм-аўт 

для пра пра цоў кі не па срэд на з гуль ца мі на 

гэ тым рын ку. Ця пер раз гляд гэ та га пы тан ня 

на та кой ста дыі», — да даў Ры гор Ра по та.

Пры гэ тым ён пад крэс ліў: пра цэс па ста-

ян на тры ма ец ца на кант ро лі.

Яшчэ ад но пы тан не жур на ліс таў да ты-

чы ла ся кант ро лю на бе ла рус ка-ра сій скай 

мя жы. Дзяр жаў ны сак ра тар на га даў, што 

асноў ная праб ле ма за клю ча ец ца ў пе ра-

ся чэн ні мя жы гра ма дзя на мі трэ ціх кра ін, а 

не Бе ла ру сі ці Ра сіі. Па вод ле яго слоў, для 

вы ра шэн ня гэ тай за да чы і рых ту ец ца па-

гад нен не аб уза ем ным пры знан ні віз, якім 

зай ма юц ца мі ніс тэр ствы за меж ных спраў.

На га да ем, за раз пад пі са на па гад нен не 

аб уза ем ным пры знан ні віз, але толь кі на 

пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па 

фут бо ле ў Ра сіі ў 2018 го дзе і ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў у Бе ла ру сі ў 2019-м. Ры гор Ра по-

та ад зна чыў, што во пыт гэ та га па гад нен-

ня бу дзе ўлі ча ны пры пад рых тоў цы но ва га 

да ку мен та.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ГА ТОЎ НАСЦЬ 
НУ МАР АДЗІН

Да пра вя дзен ня Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та 
Са юз най дзяр жа вы ўсё пад рых та ва на

У Бе ла ру сі з афі цый ным ві зі там зна-

хо дзіц ца пар ла менц кая дэ ле га цыя 

Уз бе кі ста на на ча ле са стар шы нёй 

Се на та (верх няй па ла ты) Олій Маж лі са 

Ніг ма ці лой Юл да ша вым.

Учо ра з вы со кі мі гас ця мі су стрэ лі ся 

прэм' ер-мі ністр Анд рэй Ка бя коў і кі раў ні кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. Пас ля пе-

ра га во раў у Са ве це Рэс пуб лі кі быў пад пі-

са ны Ме ма ран дум аб су пра цоў ніц тве па між 

верх ні мі па ла та мі пар ла мен таў Бе ла ру сі і 

Уз бе кі ста на.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс-

ні ко віч на зваў су стрэ чу з уз бек скі мі ка ле га мі 

вель мі змяс тоў най і кан струк тыў най. «Мы 

фак тыч на пра пра ца ва лі клю ча выя па гад-

нен ні, якія пла ну ец ца вы нес ці на раз гляд 

кі раў ні коў дзяр жаў пад час бу ду ча га афі цый-

на га ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі ва Уз бе кі стан, па пя рэд не ўзгод-

не ная да та яко га — 13—14 ве рас ня 2018 

го да», — па ве да міў жур на ліс там спі кер верх-

няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та.

На су стрэ чы ў Са ве це Рэс пуб лі кі бы лі дэ-

та лё ва раз гле джа ны пы тан ні ганд лё ва-эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва. «Мы раз гля да лі ра зам 

са спа да ром Юл да ша вым не толь кі пы тан ні 

звы чай на га ганд лю, але, як па тра буе ад нас 

кі раў нік дзяр жа вы, пы тан ні ін вес ты цый на га 

су пра цоў ніц тва, асаб лі ва тыя, што да ты чац ца 

прам ка а пе ра цыі, — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні-

ко віч. — Га вор ка пра су мес ную вы твор часць 

сель ска гас па дар чай тэх ні кі, ёсць па пя рэд нія 

да моў ле нас ці пра ства рэн не вы твор час ці да-

рож на-бу даў ні чай тэх ні кі «Амка до ра».

«Вя лі кае зна чэн не мы на да ём ра бо це 

на ша га БЕ ЛА За ва Уз бе кі ста не, — да даў 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Ле тась мы 

па ста ві лі ту ды 109 ма шын, 35 — у пер шым 

квар та ле сё ле та. Ак тыў на ўклю чыў ся ў ра-

бо ту наш трак тар ны за вод, і мы спа дзя-

ём ся, што аб' ёмы тут бу дуць па вя лі ча ны 

мі ні мум у паў та ра ра за».

Уз бек скія пар ла мен та рыі вы ка за лі за ці-

каў ле насць у су пра цоў ніц тве ў фар ма цэў-

тыч най га лі не. У вы ні ку пе ра га во раў бы ла 

пад пі са на про філь ная да рож ная кар та, якая 

пра ду гледж вае ства рэн не ва Уз бе кі ста не 

не каль кіх су мес ных прад пры ем стваў па 

вы твор час ці ле ка вых прэ па ра таў. Уда ло ся 

да сяг нуць да моў ле нас цяў па су пра цоў ніц-

тве ў кан ды тар скай сфе ры. 

Шы ро кае ко ла пы тан няў — ад ганд лё ва-

эка на міч на га су пра цоў ніц тва да ту рыз му і 

куль тур най сфе ры — бы ло аб мер ка ва на 

пад час су стрэ чы стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі са стар шы нёй Се-

на та Олій Маж лі са Уз бе кі ста на Ніг ма ці лой 

Юл да ша вым. Спі кер ніж няй па ла ты бе ла-

рус ка га пар ла мен та за клі каў уз бек ска га 

ка ле гу да больш ак тыў на га пар ла менц ка-

га су пра цоў ніц тва, у пры ват нас ці Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка пра па на ваў ства рыць гру пу 

друж бы па між дву ма пар ла мен та мі. Пра-

па но ва бы ла пад тры ма на.

Так са ма пар ла мен та рыі за кра ну лі тэ му 

кан так таў у між на род ных ар га ні за цы ях. Га-

вор ка іш ла аб удзе ле ў най блі жэй шай Пар-

ла менц кай асамб леі АБ СЕ, што ад бу дзец ца 

ў лі пе ні гэ та га го да ў Бер лі не. Бе ла русь да 

яе рых туе рэ за лю цыю аб раз віц ці ліч ба вай 

эка но мі кі. Ула дзі мір Анд рэй чан ка пра па на-

ваў уз бек ска му бо ку пад тры маць яе, як гэ та 

ўжо зра бі лі амаль два дзя сят кі кра ін, та кія 

як Вя лі ка бры та нія, Гер ма нія і ін шыя.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

СТАЎ КА НА ПРАМ КА А ПЕ РА ЦЫЮ


