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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Гер ма нія ўвя дзе кант роль 
на ме жах пад час са мі ту G20

Пра вер кі аб умоў ле ны «па вы ша ны мі 
па тра ба ван ня мі да бяс пе кі», па ве дам-
ляе га зе та Dіe Welt са спа сыл кай на 
МУС кра і ны. Са міт G20 прой дзе ў Гам-
бур гу 7—8 лі пе ня. Да дат ко вым ар гу-
мен там на ка рысць вя дзен ня кант ро лю 
з'яў ля ец ца пра ду хі лен не ўез ду ў кра і ну 
ле вых ра ды ка лаў з Да ніі і Іта ліі, як гэ та 
ад бы ло ся, на прык лад, на са мі це G7 у 
ба вар скім за мку «Эль ман».

Ха ке ры вы кла лі ў се ці ва 
ві рус, вы кра дзе ны 
ў спец служ баў ЗША

Гэ ты ві рус мо жа быць вы ка ры ста ны 
для кры мі наль ных на па даў на кам п'ю-
та ры, якія вы ка рыс тоў ва юць апе ра-
цый ную сіс тэ му Wіndows, па ве да мі ла 
га зе та Fіnancіal Tіmes. «Ін стру мент для 
ха кер скіх апе ра цый, рас пра ца ва ны 

Агенц твам на цы я наль най бяс пе кі (АНБ) 

ЗША і на зва ны EsteemAudіt», — пі ша 

вы дан не са спа сыл кай на ана лі ты каў у 

га лі не бяс пе кі. Га зе та звяр тае ўва гу на 

тое, што «сак рэт ная кі берз броя бы ла 

вы кла дзе на ў так зва ным цём ным сег-

мен це ін тэр нэ ту пас ля та го, як ві рус-вы-

ма галь нік WannaCry, ата ка ваў 12 мая 

кам п'ю та ры па ўсім све це і пра дэ ман-

стра ваў высокую эфек тыў насць».

Са мы да ра гі ў све це ўчас так 
зям лі пра да дзе ны ў Ган кон гу 
за $3 млрд

За пра ва на быць учас так зма га лі-

ся дзе вяць дэ ве ло пер скіх кам па ній, у 

тым лі ку дзве з ма це ры ко ва га Кі тая. 

Пе ра мож цам тар гоў стаў ган конг скі гі-
гант у сфе ры не ру хо мас ці Henderson 
Land, які па га дзіў ся за пла ціць за кож ны 
квад рат ны фут (0,09 кв. м) зям лі рэ-
корд ныя $6460. Кам па нія мае на мер да 
2022 го да па бу да ваць тут вы шын ны 
офіс ны бу ды нак. Ган конг скі ры нак ка-
мер цый най не ру хо мас ці лі чыц ца са мым 
да ра гім у све це. На са мрэч, аст ра на міч-
ныя цэ ны на жыл лё, офіс ныя і ганд лё-
выя па мяш кан ні ры эл та ры тлу ма чаць 

не да хо пам сва бод най зям лі і пра па ноў 
на рын ку пры вы со кім по пы це.

Япон ская прын цэ са вый дзе 
за муж за пра ста лю дзі на 
і ад ра чэц ца ад ты ту ла

Прын цэ са Мака 

Акі сі на, пер шая 

ўнуч ка ім пе ра та-

ра Япо ніі Акі хі та, 

скон чы ла Між-

на род ны хрыс ці-

ян скі ўні вер сі тэт 

у То кіа, як і яе 25-га до вы вы бран нік Кей 

Ка мура. Прын цэ са ўжо па зна ё мі ла ка-

ха на га са сва ёй сям' ёй, якая ўхва лі ла 

вы бар дзяў чы ны. Ка му ра пра цуе ў юры-

дыч най фір ме, за хап ля ец ца лыж ным 
спор там і ку лі на ры яй, грае на скрып цы. 
Прын цэ са Ма ка атры ма ла аду ка цыю і ва 
ўні вер сі тэц кім ка ле джы Дуб лі на, Эдын-
бург скім уні вер сі тэ це. Дзяў чы на пра цуе 
на ву ко вым су пра цоў ні кам фі лі яла му зея 
Та кій ска га ўні вер сі тэ та і атрым лі вае док-
тар скую сту пень па куль ту ра ло гіі.

Са цы яль ныя па слу гі ста нуць больш да ступ ны мі, а 

ай чын ныя прад пры ем ствы-экс пар цё ры атры ма юць 

до ступ да ве лі зар на га рын ку дзяр жаў ных за ку пак 

Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Дэпутаты такса-

ма ратыфікавалі міжурадавае пагадненне аб ваенна-

прамысловым супрацоўніцтве з Балівіяй. Пры ня тыя 

нар ма тыў ныя ак ты пой дуць на ка рысць дзяр жа ве як 

у са цы яль ным, так і ў эка на міч ным пла не.

На кож ную двой ню — нянь ка
Тац ця на СТА РЫН СКАЯ, член Па ста ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў па пра цы і са цы яль ных пы тан нях, 

прад ста ві ла да ку мент, які ўно сіць зме ны і да паў нен ні ў 

За кон «Аб са цы яль ным аб слу гоў ван ні». Яна пе ра лі чы ла 

га лоў ныя на ва цыі.

Па-пер шае — удак лад ня юц ца асоб ныя тэр мі ны, на прык-

лад «цяж кае жыц цё вае ста но ві шча» і «са цы яль ны пра ект», — 

па ве да мі ла дэ пу тат. — На прык лад, цяж кай жыц цё вай сі ту а-

цы яй сён ня з'яў ля ец ца на ра джэн не ад на ча со ва два іх і бо лей 

дзя цей, ча го не бы ло ў за ко не. У та кім вы пад ку сям'я бу дзе 

мець пра ва на бяс плат ную нянь ку.

Па-дру гое, не ка мер цый ныя не дзяр жаў ныя ар га ні за цыі 

атры ма юць пра ва ўдзель ні чаць у вы ра шэн ні пы тан няў у га-

лі не са цы яль на га аб слу гоў ван ня.

Па-трэ цяе, упер шы ню ўво дзіц ца та кі тэр мін, як за мя-

шчаль ная сям'я. Гэ та ка лі паў на лет ні не пра ца здоль ны гра ма-

дзя нін мае пра ва вес ці агуль ную гас па дар ку з тым, хто бу дзе 

яго да гля даць. Але па між імі не па він ны быць ад но сі ны, якія 

аба вяз ва юць да гля даць не пра ца здоль на га. Гэ та да па мо жа 

нам яшчэ больш аха піць гра ма дзян, што ма юць не аб ход-
насць у са цы яль ных па слу гах. Сён ня кож ны пя ты гра ма дзя нін 
атрым лі вае са цы яль ныя па слу гі — гэ та ка ля двух міль ё наў 
ча ла век, — кан ста та ва ла Тац ця на Ста рын ская.

300-міль ярд ны ры нак
Анд рэй РЫ БАК, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным 
комп лек се, транс пар це і су вя зі, рас тлу ма чыў сут насць ра ты-
фі ка цыі Пра та ко ла па між дзяр жа ва мі — удзель ні ца мі Да га во-
ра аб зо не сва бод на га ганд лю ад 18 каст рыч ні ка 2011 го да аб 
пра ві лах і пра цэ ду рах рэ гу ля ван ня дзяр жаў ных за ку пак:

— Прад мет дзярж за ку пак заў сё ды вы клі кае вя лі кія аб мер-
ка ван ні, пы тан ні, та му што гэ та за куп кі, якія рэг ла мен ту юц ца 
дзяр жа вай, за куп кі за кошт нас, па дат ка пла цель шчы каў. Та му 
вель мі важ на вы пра ца ваць адзі ныя прын цы пы, якія функ цы я -
нава лі б на тэ ры то рыі ўсіх кра ін — удзель ніц Са друж нас ці Не за-
леж ных Дзяр жаў. Пра та кол, які быў пад пі са ны ў Біш ке ку, як раз 
слу жыць рэа лі за цыі гэ тых па ды хо даў. Бу дуць роў ныя ўмо вы для 

ра бо ты на шых прад пры ем стваў у сфе ры дзярж за ку пак ся род 

удзель ні каў з кра ін СНД. Увод зяц ца адзі ныя прын цы пы па да чы 

за явак, фар мі ра ван ня ўмоў аб' яў лен ня дзярж за ку пак. Пры гэ тым 

уво дзіц ца элект рон ны фар мат за бес пя чэн ня праз рыс тас ці гэ тых 

здзе лак і да ступ нас ці для на шых суб' ек таў гас па да ран ня.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by



Мер ка ван неМер ка ван не  

АД НЫМ ШЛЯ ХАМ 
З КІ ТА ЕМ

14—15 мая ў Кі таі прай шоў са міт у рам ках іні цы я ты вы 
«Адзін по яс, адзін шлях». Гэ тая іні цы я ты ва, якая бы ла вы лу-
ча на і аб грун та ва на ў 2013 го дзе, з'яў ля ец ца най важ ней шай 
на пра ця гу апош ніх дзе ся ці год дзяў знеш не эка на міч най кан-
цэп цы яй Пе кі на. Яна па мен шыць ры зы кі і ад лег лас ці па між 
тра ды цый ны мі і но вы мі, але не менш важ ны мі ганд лё вы мі 
парт нё ра мі Кі тая ў не ста біль ны час XXІ ста год дзя. Пры да-
па мо зе гэ тай кан цэп цыі мар скія шля хі, якія больш тан ныя, 
але ма юць больш ры зык з пунк ту гле джан ня геа па лі тыч ных 
праб лем, дуб лю юц ца як на мо ры (праз ад крыц цё но вых 
парт оў і пра клад ван не но вых ганд лё вых марш ру таў), так 
і на су шы. У вы ні ку рэа лі за цыі іні цы я ты вы най буй ней шы 
экс пар цёр све ту — Кі тай — бу дзе больш на дзей на звя за ны 
са сва і мі ганд лё вы мі парт нё ра мі. Ад на ча со ва па стаў шчы кі 
та ва раў на кі тай скі ры нак, у тым лі ку кры тыч на важ ных для 
функ цы я на ван ня кі тай скай эка но мі кі, так са ма па ляп ша юць 
свой до ступ да рын ку КНР. У вый гры шы аказ ва юц ца ўсе, 
хто жа дае больш уза е ма дзей ні чаць з ма гут най і ўсё больш 
іна ва цый най кі тай скай эка но мі кай, страч ва юць толь кі тыя, 
хто ра ды дэ ста бі лі за цыі ў Еў ра зіі, кла по ця чы ся аб улас ных 
эга іс тыч ных мэ тах.

Кан цэп цыя «Адзін по яс, адзін шлях» бу дзе ва ўсё боль-
шай сту пе ні ўплы ваць на эка но мі ку, ган даль і за ня тасць у 
Бе ла ру сі. На ша кра і на яшчэ з 1990-х вы сту па ла за са мыя 
цес ныя кан так ты з кі тай скай эка но мі кай. Не ма ю чы вы ха ду 
да су свет на га акі я на, бе ла рус кая эка но мі ка па ку туе ад не да-
хо пу хут кіх і тан ных ганд лё вых ка му ні ка цый. Пры да па мо зе 
іні цы я ты вы «Адзін по яс, адзін шлях» Бе ла русь атры мае шмат 
но вых ка му ні ка цый ных ка на лаў для раз віц ця та ва ра аба ро ту, 
змо жа тан ней экс пар та ваць і ім пар та ваць кам плек ту ю чыя 
і та ва ры, што вы клі ча рост ці ка вас ці ін вес та раў і з'яў лен не но-
вых пра цоў ных мес цаў у са мых роз ных сфе рах эка но мі кі.

Рэа лі за цыя іні цы я ты вы па слу жыць і мэ там ак ты ві за цыі эка-
на міч ных ад но сін з КНР. Доб ра зыч лі вае стаў лен не Бе ла ру сі да 
гэ тай важ най для кі тай ска га кі раў ніц тва кан цэп цыі ацэнь ва ец-
ца ім па за слу гах. Бе ла рус кая дзяр жа ва, раз ме шча ная ў цэнт-
ры Еў ро пы, пры ня се ды ві дэн ды ў рэа лі за цыі но ва га кі тай ска га 
пра ек та для ўсіх удзель ні каў за кошт больш ка рот кіх, і, та кім 
чы нам, больш вы гад ных па ца не марш ру таў пе ра воз кі та ва раў. 
У на ступ ныя га ды су вя зі з кі тай скай эка но мі кай бу дуць ста на віц-
ца ўсё больш цес ны мі, што да зво ліць пры цяг нуць з Кі тая су час-

ныя іна ва цыі і хут чэй ма дэр ні за ваць бе ла рус кую эка но мі ку.

Па коль кі цэнтр су свет най фі нан са вай і эка на міч най ак-

тыў нас ці з кож ным го дам усё больш зруш ва ец ца ў Азію, 

іні цы я ты ва «Адзін по яс, адзін шлях» да па мо жа еў ра пей скай 

Бе ла ру сі ляг чэй пра ні каць на азі яц кія рын кі і пры но сіць сва-

ім удзе лам у пра ек це ка рысць азі яц кім удзель ні кам, што 
вы клі ча кро кі ў ад каз з іх бо ку. Чым больш гру заў і па са-
жы раў бу дзе пе ра ся каць бе ла рус кую тэ ры то рыю ў рам ках 
раз віц ця пра ек та, тым больш бу дзе і ін та рэ су ў ін вес та раў 
за дум вац ца аб укла дах у бе ла рус кую эка но мі ку. Мы пе ра-
ста нем быць ма ла вя до май у Азіі кра і най, што вель мі важ на, 
па коль кі азі яц кія ін вес та ры не лю бяць ры зы ка ваць і рэд ка 
вы бі ра юць для ін вес ты цый кра і ны, пра якія ў іх ма ла ін фар-
ма цыі. З ін ша га бо ку вы ні кам рэа лі за цыі іні цы я ты вы ста не 
ўсё боль шае ін фар ма ван не бе ла рус кіх біз нес ме наў аб маг-
чы мас цях на азі яц кім на прам ку. На гэ тым рын ку, які зай мае 
30 пра цэн таў зям ной па верх ні, жы ве 4,4 міль яр да спа жыў цоў 
пла не ты. Ры нак хут ка рас це, а бе ла рус кія та ва ры там амаль 
не пры сут ні ча юць. Гэ та вя ліз ная хі ба бу дзе лік ві да ва на, ка лі 
ў рам ках рэа лі за цыі но вай кі тай скай іні цы я ты вы для бе ла-
рус ка га біз не су про даж та ва раў у Кі таі ці Япо ніі, Ін да не зіі ці 
Ін дыі ста не што дзён нас цю.

Іні цы я ты ва «Адзін по яс, адзін шлях» так са ма ство рыць 
да дат ко выя сты му лы для су се дзяў Бе ла ру сі ца ніць яе як 
най важ ней шы ла гіс тыч ны ву зел, пры да па мо зе яко га яны 
бу дуць за раб ляць больш гро шай. Усё больш і больш кан-
тэй нер ных і па са жыр скіх цяг ні коў, па то каў ту рыс таў на цяг-
ні ках і са ма лё тах бу дуць ру хац ца це раз тэ ры то рыю Бе ла ру сі. 
Гэ та на рас та ю чае зна чэн не клю ча во га ла гіс тыч на га вуз ла 
ў цэнт ры Еў ро пы пры му сіць су се дзяў ца ніць і пад трым лі ваць 
бяс пе ку і ста біль насць на бе ла рус кай тэ ры то рыі.

Прын цы по ва важ на, што но вая кі тай ская іні цы я ты ва су-
стра кае га ра чае ад аб рэ нне з бо ку кі раў ніц тва Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, якая з пры чы ны па ме раў сва ёй тэ ры то рыі ста не 
ад ным з га лоў ных атры маль ні каў вы гад ад рэа лі за цыі кан-
цэп цыі КНР. Гэ та да зво ліць ажыц цяў ляць пра ек ты па раз віц ці 
інф ра струк ту ры не толь кі ў рам ках су пра цоў ніц тва Мін ска 
і Пе кі на, але і Маск вы. Да шэ ра гу пра ек таў пад клю чыц ца 
і Ка зах стан, што да зва ляе га ва рыць не толь кі пра рэа лі за цыю 
бе ла рус ка-кі тай ска га су пра цоў ніц тва, але і пра да лу чэн не 
клю ча вых кра ін ЕА ЭС да раз віц ця ка му ні ка цый у рам ках 
ума ца ван ня еў ра зій скай ін тэ гра цыі.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



Са цы ял ка, дзярж за куп кі 
і ва ен на-пра мыс ло вае су пра цоў ніц тва

За ко на пра ек ты ў гэ тых кі рун ках раз гле дзе ла ўчо ра Па ла та прад стаў ні коў

ПРЭ ЗІ ДЭНТ СУ СТРЭ НЕЦ ЦА 
З КІ РАЎ НІ КОМ СЕР БІІ

Сён ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ў Па ла-
цы Не за леж нас ці пра вя дзе су стрэ чу з Прэ зі дэн там Сер біі 
Та міс ла вам Ні ка лі чам, які 17—18 мая зна хо дзіц ца ў Бе ла ру сі 
з ра бо чым ві зі там, па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мяр ку юць стан бе ла рус ка-серб скіх 
ад но сін, рэа лі за цыю ін вес ты цый ных пра ек таў і вы ні кі су пра-
цоў ніц тва за апош нія не каль кі га доў. Прэ зі дэн ты так са ма 
аб мя ня юц ца дум ка мі па па лі тыч ным па рад ку дня і ін шых 
ак ту аль ных пы тан нях.

Аб гэ тым за явіў Стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ на па шы ра най 

на ра дзе па пы тан нях пад рых тоў кі 

чац вёр та га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі і Ра сіі на тэ му іна ва цый і вы со-

кіх тэх на ло гій. Удзель ні кі дэ та лё ва 

раз гле дзе лі пра гра му, пы тан ні пра-

вя дзен ня пле нар на га і сек цый ных 

па ся джэн няў, а так са ма пра ект вы-

ні ко ва га да ку мен та Фо ру му.

— Ме ра пры ем ства вель мі ад каз-

нае. Гэ та, без умоў на, пля цоў ка для 

ак ту а лі за цыі пы тан няў са юз на га бу-

даў ніц тва, — пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні-

ко віч. — Асаб лі вую ўва гу мы па він ны 

ўдзя ляць пы тан ням эка на міч на га су-

пра цоў ніц тва.

Так са ма Мі ха іл Ула дзі мі ра віч да даў, 

што ў рэ гі ё наў ве лі зар ны па тэн цы ял. 

На чац вёр тым фо ру ме трэ ба па ста рац-

ца, каб су мы ка мер цый ных кант рак таў 

бы лі не ні жэй шыя за па пя рэд нія, якія 

скла лі 230 і больш за 300 міль ё наў до-

ла раў на 2-м і 3-м фо ру мах.

Не звы чай ны ха рак тар мае пра гра ма 

фо ру му. «Асаб лі васць за клю ча ец ца ў 

тым, што ў гэ тыя дні бу дуць пра хо дзіць 

яшчэ два вель мі важ ныя ме ра пры ем-

ствы: на ме ча на па ся джэн не Вы шэй ша-

га дзяр жаў на га са ве та Са юз най дзяр-

жа вы і ад на ча со ва бу дуць пра хо дзіць 

Дні на ву кі Бе ла ру сі ў Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі. Фо ру му рэ гі ё наў бу дзе па пя рэд-

ні чаць шэ раг на ву ко вых ме ра пры ем-

стваў. Дні на ву кі па він ны раз гля дац ца 

як скла даль ная част ка фо ру му, — лі-

чыць Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Дру гая асаб-

лі васць за клю ча ец ца ў перс пек тыў ным 

па рад ку дня. Гэ та но выя пра рыў ныя 

тэх на ло гіі і пы тан ні ма ла дзёж най па-

лі ты кі». Акра мя та го, Стар шы ня Са-

ве та Рэс пуб лі кі да ру чыў арг ка мі тэ ту 

ўдзя ліць асаб лі вую ўва гу вы ка нан ню 

вы ні ко вых да ку мен таў, пад пі са ных на 

па пя рэд ніх фо ру мах.

— Сён ня ўжо рых ту юц ца да пад-

пі сан ня — яны ў ра бо це — ка ля 

60 па гад нен няў роз ных на прам каў па-

між рэ гі ё на мі Бе ла ру сі і Ра сіі, — ад-

зна чы ла на мес нік Стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 

стар шы ня ар га ні за цый на га ка мі тэ та 

па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні чац-

вёр та га Фо ру му рэ гі ё наў Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА. — І сён ня ка ля 60 удзель-

ні каў вы стаў кі бе ла рус кай пра дук цыі 

ўжо за яві лі ся бе.

Ма ры я на Акін дзі наў на пад крэс лі-

ла, што кож ны экс па нат па ві нен быць 

пра філь тра ва ны і ад па вя даць тэ ме 

фо ру му, па коль кі на са мой вы стаў цы 

бе ла рус ка му бо ку вы зна ча на дзве ты-

ся чы квад рат ных мет раў. «Мы па він ны 

зы хо дзіць з та го, каб гэ та быў важ ны 

на пра мак дзей нас ці і каб гэ та бы ло тое, 

на што ці ка ва па гля дзець», — да да ла 

ві цэ-спі кер верх няй па ла ты.

Чац вёр ты Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Ра сіі на тэ му «Век та ры ін тэ гра цый-

на га раз віц ця рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру-

сі ў сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, іна ва-

цый і ін фар ма цый на га гра мад ства» 

ад бу дзец ца 29—30 чэр ве ня ў Маск ве 

ў Цэнт раль ным вы ста вач ным комп-

лек се «Экс па цэнтр». У пле нар ным па-

ся джэн ні пла ну ец ца ўдзел Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі і Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі Ула дзі мі ра Пу ці на.

Ула дзі слаў ЛУКАШЭВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Ча ка ныя су мы кант рак таў — 
не ні жэй за $300 млн


