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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ПАР ЛА МЕНТ ІС ПА НІІ АД МО ВІЎ У ДА ВЕ РЫ ЎРА ДУ 
МА РЫ Я НА РА ХОЯ

Кан грэс дэ пу та таў (ніж-

няя па ла та пар ла мен та) 

Іспа ніі ад мо віў у да ве ры 

ўра ду Ма ры я на Ра хоя.

Па вы ні ках пра ве дзе-

на га ў пят ні цу га ла са ван-

ня, якое транс ля ва ла ся на 

сай це па ла ты, за вы ня сен не во ту му не да ве ру вы ка за лі ся 

180 пар ла мен та ры яў, су праць — 169, адзін ус тры маў ся.

Іні цы я ты ва бы ла ўне се на Іс пан скай са цы я ліс тыч най ра бо-

чай пар ты яй (ІСРП) і ўклю ча ла ў ся бе пра па но ву аб кан ды да-

ту ры ге не раль на га сак ра та ра ІСРП Пэд ра Сан чэ са на па са ду 

прэм' е ра. Па вод ле кан сты ту цыі кра і ны, ця пер урад Ра хоя па-

ві нен па даць ка ра лю за яву аб ад стаў цы, а лі дар са цы я ліс таў 

раз гля да ец ца як па лі тык, які атры маў да вер па ла ты, у су вя зі 

з чым ка роль пры зна чае яго кі раў ні ком ка бі не та мі ніст раў.

ФРАН ЦЫЯ ЗА СМУ ЧА НАЯ ПОШ ЛІ НА МІ ЗША, 
КА НА ДА ПРЫ МАЕ МЕ РЫ Ў АД КАЗ

Прэ зі дэнт Фран цыі Мак рон на зваў «эка на міч ным на-

цы я на ліз мам» увя дзен не Ва шынг то нам уваз ных пош лін 

на ме тал. Ка над скі прэм' ер Тру до за явіў аб шко дзе, якую 

на ня се гэ тае ра шэн не, і анан са ваў увя дзен не пош лін на 

аме ры кан скія та ва ры.

Эма ну эль Мак рон, ка мен ту ю чы ўвя дзен не ЗША ім парт-

ных пош лін на ме тал, на зваў гэ тае ра шэн не не за кон ным 

і па мыл ко вым, па ве да міў Reuters. «Эка на міч ны на цы я на-

лізм вя дзе да вай ны», — пад крэс ліў фран цуз скі прэ зі дэнт. 

Ён за явіў, што мае на мер аб мер ка ваць гэ тае пы тан не з 

До наль дам Трам пам.

Прэм' ер-мі ністр Ка на ды Джас цін Тру до на зваў пры-

ня тыя ЗША ме ры «кар ны мі» і «не пры маль ны мі», пі ша 

Bloomberg. «Гэ тыя пош лі ны на ня суць шко ду пра мыс ло-

вас ці і ра бо чым па абод ва ба кі ка над ска-аме ры кан скай 

мя жы», — ска заў Тру до, да даў шы, што Ка на да пра цяг вае 

вес ці пе ра га во ры па гэ тым пы тан ні.

Ад нак ужо праз не каль кі га дзін на прэс-кан фе рэн цыі 

прэм' ер-мі ністр Ка на ды і мі ністр за меж ных спраў Хрыс-

та Фры ланд аб' яві лі, што Ка на да ў ад каз на пош лі ны 

ЗША на ім парт ста лі і алю мі нію ўвя дзе свае на су му да 

$16,6 млрд.

ЖЫ ХА РЫ МА ЛАЙ ЗІІ ВЫ РА ШЫ ЛІ 
СА МІ ВЫ ПЛА ЦІЦЬ ГІ ГАНЦ КІ ДЗЯРЖ ДОЎГ

У маі 2018 го да да ўла ды ў Ма лай зіі ўпер шы ню за 

61 год прый шла апа зі цыя. Да та го ча су аб' ём доў гу скла-

даў больш за 60 % ад ВУП кра і ны — больш як 251 міль ярд 

до ла раў.

За вы ра шэн не гэ тай праб ле мы ўзяў ся но вы мі ністр фі-

нан саў кра і ны Лім Гу ан Энг, і спо саб яму пад ка за ла ад на 

не абы яка вая гра ма дзян ка.

Усё па ча ло ся з та го, што жан чы на па іме ні Ша за ір на 

Бак ці за пус ці ла збор срод каў на краў дфан дын га вай плат-

фор ме на ка рысць ура да Ма лай зіі. Яна па пра сі ла ўсіх не-

абы яка вых лю дзей скі нуц ца на апла ту не па мер на га доў гу. 

Жан чы на па ста ві ла за мэ ту са браць 100 ты сяч до ла раў і 

на ват са бра ла 3,6 ты ся чы за не каль кі дзён.

На гэ тую іні цы я ты ву звяр нуў ува гу мі ністр фі нан саў і 

вы веў яе на но вы ўзро вень. Ця пер ах вя ра ван ні збі ра юць у 

спе цы яль ны «Фонд над зеі Ма лай зіі». Гра ма дзя не ак тыў на 

па ча лі ра біць уз но сы і за пер шыя 24 га дзі ны са бра лі больш 

за 7 міль ё наў рын гі таў — гэ та 2,35 міль ё на до ла раў.

Но вы прэм' ер-мі ністр Ма лай зіі, 92-га до вы Ма хат хір Ма-

ха мад (ён ужо зай маў гэ тую па са ду ў 1981—2003 га дах), 

лі чыць, што важ ныя не толь кі гро шы са мі па са бе (хоць 

яны вель мі важ ныя), але і па тры я тыч ны ўздым, які вы клі-

кае ак цыя па збо ры срод каў.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

АД НЫ МІ ЛЕ КА МІ 
НЕ АБЫ ШЛІ СЯ

Учо ра Мі ха іл Мяс ні ко віч, стар шы ня Са ве та Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, упаў на ва жа-

ны па су пра цоў ніц тве з Ін ды яй, пра вёў су стрэ чу з 

Надзвы чай ным і Паў на моц ным Па слом гэ тай кра і ны 

Сан гі тай Ба ха дур. Га лоў най тэ май раз мо вы ста ла 

ме на ві та ганд лё ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва.

Тое, што мы ак тыў на су пра цоў ні ча ем у сфе ры фар ма-

цэў ты кі, — факт вя до мы. Гу тар ка ідзе ў тым лі ку пра ця-

пе раш няе ства рэн не з удзе лам ін дый скіх кам па ній фар ма-

цэў тыч ных за во даў у Бе шан ко ві чах, Скі дзе лі і Ка ля дзі чах, 

пер шыя два з якіх ужо амаль га то выя. Але ёсць яшчэ адзін 

пункт, на які зра біў ак цэнт Мі ха іл Мяс ні ко віч, — па стаў кі 

ка лій ных угна ен няў на ін дый скі ры нак. «Мы мо жам раз гля-

даць пы тан ні не толь кі про да жу ка лій ных угна ен няў, але 

і маг чы ма га ўдзе лу ін дый ска га бо ку ў вы твор час ці скла-

да ных угна ен няў», — пра па на ваў пар ла мен та рый. Спі кер 

па ве да міў, што іс ну ю чы кант ракт на па стаў ку бе ла рус кіх 

ка лій ных угна ен няў у Ін дыю за кан чва ец ца ў най блі жэй шыя 

ме ся цы. Зу сім хут ка, у чэр ве ні, па вод ле яго слоў, пач нец ца 

ра бо та над но вым — на 2018—2019 га ды.

На пе ра га во рах, ар га ні за ва ных у Са ве це Рэс пуб лі кі, 

пры сут ні ча лі і кі раў ні кі дзвюх бе ла рус кіх кам па ній — ген-

ды рэк тар «Бел мед прэ па ра таў» Па вел Ка ха вец і ды рэк тар 

ла гіс тыч най кам па ніі «Брэ мі на груп» Ва сіль Дзе мян цей. 

Апош ні дня мі за явіў, што ад мыс ло вую эка на міч ную зо-

ну «Брэ мі на-Ор ша» пла ну ец ца ства рыць да кан ца ле та. 

«Пад рых та ва ны пра ект ука за аб ства рэн ні спе цы яль най 

эка на міч най зо ны «Брэ мі на-Ор ша», які зна хо дзіц ца на раз-

гля дзе ў Саў мі не. За раз ідзе дыс ку сія па прэ фе рэн цы ях, 

якія бу дуць на шай эка на міч най зо не да дзе ны», — рас тлу-

ма чыў Ва сіль Дзе мян цей.

Гэ та бу дзе дру гая спе цы яль ная эка на міч ная зо на ў 

Бе ла ру сі. Пер шая бы ла ство ра на ў Кі тай ска-бе ла рус кім 

ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень». Па сло вах ды-

рэк та ра «Брэ мі на груп», упор у эка на міч най зо не бу дзе 

зроб ле ны на су пра цоў ніц тва з Ін ды яй.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Са міт СНДСа міт СНД  

СВА БО ДА ДЛЯ ПА СЛУГ
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя коў за клі каў 

кра і ны Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў па ско-

рыць пад рых тоў ку па гад нен ня аб зо не сва бод на га 

ганд лю па слу га мі. Пра гэ та ён за явіў на па ся джэн ні 

Са ве та кі раў ні коў ура даў СНД у вуз кім скла дзе, што 

ад бы ло ся ў Ду шан бэ.

«Бе ла рус кі бок ві тае, што ра бо та ў гэ тым на прам ку зру-

шы ла ся з мёрт ва га пунк та, ад нак яшчэ ня ма ла трэ ба бу дзе 

зра біць», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. Так, прын цы по ва га 

вы ра шэн ня па тра буе пы тан не аб па шы рэн ні сфе ры пры мя-

нен ня па гад нен ня. Не аб ход на ўрэ гу ля ваць асоб ныя ас пек ты ў 

су вя зі з удзе лам кра ін СНД у та кіх ар га ні за цы ях, як ЕА ЭС і СГА. 

Бе ла русь іні цы юе рас паў сюдж ван не зо ны сва бод на га ганд лю 

на га лі ну элект рон най ка мер цыі. Не менш важ ная ўні фі ка цыя 

пра віл і пра цэ дур рэ гу ля ван ня дзяр жаў ных за ку пак, бо на 

практы цы ёсць праб ле мы з до сту пам на рын кі ін шых кра ін.

У рам ках Са мі ту прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя-

коў і стар шы ня ўра да Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў аб мер-

ка ва лі пы тан ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, а так са ма 

гра фік бу ду чых су стрэч.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

РЫН КІ І ДЫЯ ЛО Г
Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей 

пра вёў пе ра га во ры ў Бру се лі. Кі раў нік знеш не па лі-

тыч на га ве дам ства Бе ла ру сі су стрэў ся з бель гій скім 

ка ле гам і з прад стаў ні ка мі струк тур Еў ра са ю за ў 

рам ках двух ба ко ва га ві зі ту ў ад каз па за пра шэн ні 

на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра — мі ніст ра за меж ных 

і еў ра пей скіх спраў Бель гіі Дзідзье Рэй ндэр са.

Ула дзі мір Ма кей рас тлу ма чыў жур на ліс там АНТ, што Бру-

сель лі чыц ца еў ра пей скай ста лі цай і тут важ на су стра кац ца з 

прад стаў ні ка мі асноў ных еў ра пей скіх струк тур, якія ма юць тут 

штаб-ква тэ ры. Але на гэ ты раз асноў ныя пе ра га во ры — з бель-

гій скім ка ле гам. Ча ка ец ца, што су стрэ ча са спа да ром Рэй ндэр-

сам на дасць но вы ім пульс двух ба ко вым ганд лё ва-эка на міч ным 

ад но сі нам, па слу жыць больш шы ро ка му вы ха ду для Бе ла ру сі на 

еў ра пей скі ры нак, а для Бель гіі — на еў ра зій скі. Та ва ра аба рот 

з гэ тай кра і най скла дае $370 млн, пры гэ тым амаль па ло ва — 

экс парт. Але па тэн цы ял вы ка ры ста ны не ўвесь.

На пя рэ дад ні бе ла рус кі мі ністр аб мер ка ваў бя гу чы стан 

дыя ло гу Бе ла ру сі з Еў ра пей скім са юзам і яго перс пек ты вы 

з вы со кім прад стаў ні ком па за меж ных спра вах і па лі ты цы 

бяс пе кі Еў ра пей ска га са ю за, ві цэ-прэ зі дэн там Еў ра пей-

скай ка мі сіі Фе дэ ры ка Ма ге ры ні.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Нам нель га пры па да бняц ца ра-

сі я нам. Яны са мі не ра зу ме юць, ча го 

хо чуць і што яны ро бяць на бе ла рус-

ка-ра сій скай гра ні цы. Хай вы зна ча-

юц ца. Вы зна чац ца — нам не праб ле-

ма ад ка заць, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Мы га то выя ў лю бы 

мо мант даць адэ кват ны ад каз. Ка лі 

яны хо чуць за крыць гра ні цу — ка лі 

лас ка. За кры юць — мы ў ад каз так-

са ма па він ны ўвес ці кант роль на гра-

ні цы. Га то выя з імі як з са юз ні ка мі, 

як з род ны мі людзь мі мець зно сі ны. 

Ме жы — гэ та пе ра жы так мі ну ла га, 

яны ка рыс ці ма ла да юць для зно сін 

лю дзей, тым больш па між рус кі мі і бе-

ла ру са мі».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, не 

трэ ба спя шац ца — трэ ба ба чыць, ча-

го хо ча ра сій скі бок. «Мы ве да ем, дзе 

яны па вы во дзі лі вой скі, ства ры лі ка-

мен да ту ру і ін шую інф ра струк ту ру», — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што 

да дзе ны ас пект бу дзе раз гля дац ца 

на Вы шэй шым дзяр жаў ным са ве це 

Са юз най дзяр жа вы, які ад бу дзец ца ў 

чэр ве ні. На дум ку Прэ зі дэн та, не аб-

ход на дак лад на да мо віц ца аб ад но сі-

нах па між па гра ніч ні ка мі. «Мы ця пер 

у пра цэ се вы зна чэн ня на шых су мес-

ных па во дзі н на бе ла рус ка-ра сій скай 

гра ні цы. І спя шац ца нам тут не трэ ба. 

Але тое, што ад бы ва ец ца, мы па він ны 

ба чыць», — да даў ён.

ЗА ХА ВАЦЬ 
АСА БО ВЫ СКЛАД

Бе ла рус кі лі дар так са ма да ру чыў 

вы ву чыць маг чы масць пе ра раз мер-

ка ван ня аса бо ва га скла ду па між ар-

мі яй і па гра ніч най служ бай. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў, што, маг чы ма, і 

не вар та імк нуц ца за над та ска ра чаць 

па гра ніч ныя вой скі. «Мо жа быць, нам 

дзесь ці ў ар міі пад ка ра ціць на 2-3 ты-

ся чы, па кі нуў шы па гра ніч ні кам гэ тую 

коль касць. Хай яны бу дуць на кож най 

за ста ве па 5—10 ча ла век. Не ліш нія, 

а каб больш сва бод на слу жыць у ней-

кім рэ зер ве», — пра па на ваў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Мэ тай, па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

з'яў ля ец ца больш эфек тыў ная пад-

рых тоў ка ва ен на слу жа чых. «Усё ж та кі 

тут, на за ста ве, яны жы вуць як до ма. 

Ня ма дзе даў шчы ны, не ста тут ных ад-

но сін», — за ўва жыў ён.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што сён ня мы 

не ва ю ем, а на ву ча ем лю дзей:

«Гэ та вель мі вя лі кая пра ца, якую мы 

па він ны пра вес ці па пе ра раз мер ка ван-

ні ра зам з вой скам аса бо ва га скла ду 

ор га наў па гра ніч най служ бы. Ка лі яны 

гэ та не змо гуць зра біць, та ды мы не бу-

дзем гэ тым зай мац ца. Ка лі змо гуць, і 

гэ та бу дзе для дзяр жа вы вы гад на, і гэ-

та бу дзе на перс пек ты ву, зна чыць, мы 

пой дзем гэ тым шля хам. Тут ваенна-

слу жа чых на ву ча юць лепш, чым у ар-

міі. Сіс тэ ма ін шая, і іх менш».

КАД РА ВАЕ ПЫ ТАН НЕ
Пад час на вед ван ня «Дзі ві на» пры-

сут ні чаў Юрый Цер цель, які зай маў 

па са ду на чаль ні ка Асоб най служ бы 

ак тыў ных ме ра пры ем стваў — яго 

яшчэ на зы ва юць па гра ніч ны спец наз. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад ніў пры-

зна чэн не Юрыя Цер це ля на па са ду на-

чаль ні ка Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту пры 

Прэ зі дэн це Бе ла ру сі.

Га лоў нае па тра ба ван не бе ла рус ка-

га лі да ра да яго — на вес ці жа лез ны 

па ра дак у дзярж ін спек цыі.

ДА РАЗ МО ВЫ 
ПРА АСА БІС ТАЕ

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка шэн-

ка азна ё міў ся з ар га ні за цы яй по бы ту 

па гра ніч ні каў, а так са ма су стрэў ся і 

па гу та рыў з вай скоў ца мі і іх сем' я мі.

Прэ зі дэн ту за да лі пы тан не, ча го ча-

каць у сфе ры са цы яль ных пра грам, 

пад трым кі ма ла дых сем' яў з дзець мі. 

Ён ад ка заў, што сён ня ў нас са праў ды 

шмат па доб ных пра грам і пра ек таў — 

і ўсе яны роз ныя. Да рэ чы, у Бе ла ру-

сі іс ну юць та кія льго ты для сем' яў з 

дзець мі, якіх ня ма ў мно гіх дзяр жа вах 

све ту.

Так, сён ня не пла ну ец ца ска ра-

чаць вод пуск па до гля дзе дзі ця ці да 

трох га доў. Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, па куль гэ та ўда ец ца зра біць, 

ад нак трэ ба да ваць вя лі кія льго ты, 

ка лі на ра джа ец ца трэ цяе дзі ця, яшчэ 

боль шыя — са з'яў лен нем чац вёр-

та га, бес прэ цэ дэнт ныя — пя та га. 

Асноў ны аб' ём пад трым кі трэ ба на-

кі ра ваць на тое, каб дзя цей у сем' ях 

ста на ві ла ся больш, да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Асоб на бе ла рус кі лі дар вы ка заў ся 

з на го ды ўлас най служ бы ў па гра ніч-

ных вой сках. Па вод ле яго слоў, яна 

на заўж ды за ста нец ца важ най част кай 

яго жыц ця. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што ка лі б не тра піў у па гра ніч-

ныя вой скі, то не стаў бы Прэ зі дэн там. 

«Та кіх у ма ім жыц ці бы ло не каль кі мо-

ман таў, што, ка лі б я іх на сва ім шля ху 

не прай шоў, я не быў бы тым, кім ёсць 

ця пер», — да даў ён.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў ува гу на вы дат ныя ўмо вы, 

якія бы лі ство ра ныя на па гран зас та ве 

«Дзі він». Да рэ чы, у комп лекс акра мя 

са мой за ста вы і ад мі ніст ра цый на га 

бу дын ка ўва хо дзіць і шмат ква тэр ны 

жы лы дом.

Яшчэ ад но пы тан не да ты чы ла ся 

мі ру — яго каш тоў нас ці і па гроз яму. 

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

сён ня га лоў ная па гро за — гэ та су тык-

нен ні ін та рэ саў буй ных дзяр жаў, асноў-

ным з якіх ён на зваў про ці бор ства ЗША 

і Кі тая, па коль кі аме ры кан цы не хо чуць 

губ ляць лі дзі ру ю чыя па зі цыі і ма на па-

лізм. Прэ зі дэнт так са ма кан ста та ваў, 

што та кіх кан флік таў ня ма ла — Ра сія і 

За хад, Ра сія і ЗША, Кі тай і Ін дыя...

Не ка то рыя су тык нен ні пе ра хо дзяць 

у фор му ва ен ных кан флік таў, як  бы ло 

ў Сі рыі і на Дан ба се: і там, і там ад-

быў ся кан флікт ін та рэ саў вя лі кіх кра ін, 

упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што ма лых і ся рэд ніх 

дзяр жаў — боль шасць, та му яны не 

па він ны, як флю ге ры, пры трым лі вац ца 

ў па лі ты цы рэ чы шча буй ных дзяр жаў. 

«Мы па він ны пра во дзіць жорст кую па-

лі ты ку і ра зам вы сту паць за свае ін та-

рэ сы», — да даў Прэ зі дэнт.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

МЯ ЖА 
ЯК ВЫ ЗНА ЧЭН НЕ ЛЁ СУ


