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Пад рых тоў ку да Вы шэй ша га 

дзяр жаў на га са ве та Са юз най 

дзяр жа вы аб мер ка ва лі Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і мі ністр за меж ных спраў Ра сіі 

Сяр гей Лаў роў. Акра мя та го, 

кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў 

аб мер ка ваць па ра дак дня ў 

све це і на ме ціць перс пек ты вы 

су пра цоў ніц тва ў між на род ным 

пла не.

«Заў сё ды пры вод жу як прык лад і 

ўзор для ўсіх на шых ве дам стваў, і бе ла-

рус кіх, і ра сій скіх, су пра цоў ніц тва па між 

мі ніс тэр ства мі за меж ных спраў Бе ла-

ру сі і Ра сіі, — звяр нуў ува гу Аляк сандр 

Лу ка шэн ка напа чат ку раз мо вы. — Вы 

заў сё ды зна хо дзі це ўза е ма ра зу мен не, 

заў сё ды пла ну е це і вы кон ва е це пла ны 

ў ад роз нен не ад мно гіх пла наў, якія ў 

нас ма юц ца ў роз ных, у тым лі ку ін тэ-

гра цый ных, струк ту рах». Звяр та ю чы-

ся да тэ мы Вы шэй ша га дзярж са ве та, 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што трэ ба яшчэ 

раз аб мер ка ваць дэ та лі гэ та га ме ра-

пры ем ства, удак лад ніць, ка лі трэ ба, да-

ту. «У нас, бе ла рус ка га бо ку, па куль 

ня ма ні я кіх змя нен няў у да чы нен ні да 

гэ та га. Ка лі ёсць ней кія ў ра сій ска га 

бо ку пы тан ні, мы га то выя аб мер ка ваць, 

па коль кі ве даю, што вы пе ра жы ва еце 

ня прос ты пе ры яд фар мі ра ван ня і ўва-

хо джан ня ў нар маль ны рытм ра бо ты 

ўра да. Гэ та так са ма вель мі важ ны 

мо мант».

Сяр гей Лаў роў пе ра даў кі раў ні ку 

бе ла рус кай дзяр жа вы пры ві тан не ад 

Прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на. 

Кі раў нік ра сій ска га знеш не па лі тыч на-

га ве дам ства ад зна чыў, што ў хо дзе 

пад ра бяз ных да вер ных пе ра га во раў, 

якія па ча лі ся яшчэ на пя рэ дад ні з яго 

бе ла рус кім ка ле гам Ула дзі мі рам Ма-

ке ем, бы ла аб мер ка ва на пад рых тоў ка 

да Вы шэй ша га дзярж са ве та. Сяр гей 

Лаў роў рас тлу ма чыў, што па куль пе-

ра шкод, якія б пры му сі лі мя няць па-

ды ход да гэ та га ме ра пры ем ства, ня ма, 

але не аб ход на яшчэ па цвер дзіць да ту 

і па ра дак дня. «Важ на, што вы но сіц-

ца на за цвяр джэн не вель мі сур' ёз ны 

стра тэ гіч ны да ку мент — пры яры тэт-

ныя на прам кі і да лей шыя за да чы раз-

віц ця Са юз най дзяр жа вы да 2022 го-

да ўключ на. І, вя до ма ж, мы па лі ніі 

мі ніс тэр стваў да мо ві лі ся тры маць пад 

шчыль ным кант ро лем усю ра бо ту, у 

якой за дзей ні ча ны і ін шыя ве дам ствы 

ўра даў на шых дзвюх кра ін. Раз гле дзе-

лі мы сён ня і цэ лы шэ раг ін шых пы-

тан няў на ша га ўза е ма дзе ян ня, у тым 

лі ку па вы ні ках су мес най ка ле гіі двух 

знеш не па лі тыч ных ве дам стваў, якая

прай шла ў ліс та па дзе мі ну ла га го да.

І аб мер ка ва лі пад рых тоў ку да чар го вай

ка ле гіі, якая так са ма во сен ню ад бу-

дзец ца», — па ве да міў мі ністр за меж-

ных спраў Ра сіі.

***
Па вы ні ках пе ра га во раў з Сяр ге ем 

Лаў ро вым мі ністр за меж ных спраў Бе-

ла ру сі Ула дзі мір Ма кей ад зна чыў, што 

ба кі аб мер ка ва лі раз віц цё між на род най 

аб ста ноў кі ў гла баль ным і рэ гі я наль-

ным маш та бе, праб ле ма ты ку бяс пе кі 

і ак ту аль ныя пы тан ні двух ба ко вых ад-

но сін. Акра мя та го, удзя лі лі сур' ёз ную 

ўва гу гра фі ку і змяс тоў на му на паў нен-

ню мер ка ва ных ад быц ца су стрэч у роз-

ных фар ма тах. «Ва ўмо вах ця пе раш ніх 

сур' ёз ных па лі тыч ных і эка на міч ных вы-

клі каў асаб лі ва за па тра ба ва на ка ар-

ды на цыя на ма ган няў Бе ла ру сі і Ра сіі 

на між на род най арэ не», — пад крэс ліў 

Ула дзі мір Ма кей. Ба кі пад пі са лі па гад-

нен не па між ура да мі Бе ла ру сі і Ра сіі аб 

не ка то рых пы тан нях, звя за ных з уез-

дам за меж ных гра ма дзян і асоб без 

гра ма дзян ства на між на род ныя спар-

тыў ныя ме ра пры ем ствы. Да ку мен там 

уста наў лі ва юц ца бяз ві за вы рэ жым на

тэ ры то рыі Бе ла ру сі з 4 чэр ве ня па 

25 лі пе ня 2018 го да для за меж ных ба лель-

 шчы каў на пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я -

на ту све ту па фут бо ле ў Ра сіі, а так-

 са ма бяз ві за вы пра езд і зна хо джан не 

на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі для 

за меж ных ба лель шчы каў, якія едуць на 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні ў Мінск.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ЗВЕР КА ГА ДЗІН НІ КАЎ

Пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі мі ністр за меж ных спраў Ра сіі 

Сяр гей Лаў роў рас ка заў, якія мо ман ты яшчэ бы лі аб мер ка ва ны з кі раў ні-

ком бе ла рус кай дзяр жа вы:

— Га ва ры лі мы сён ня аб на шых эка на міч ных пра ек тах, якія раз ві ва юц ца вель мі 

і вель мі па спя хо ва. Так са ма аб не аб ход нас ці пе ра адоль ваць тыя праб ле мы, якія 

не па збеж на ўзні ка юць, ка лі на столь кі вя лі кі аб' ём су вя зяў у ганд лі, у эка но мі цы, у

ін вес ты цый най сфе ры, у сфе ры пра мыс ло вай ка а пе ра цыі. Га ва ры лі, вя до ма ж, 

і аб ад но сі нах па між на шы мі кра і на мі з ад на го бо ку і Еў ра са ю зам і Паў ноч на-

ат лан тыч ным аль ян сам з дру го га. У нас адзі ная па зі цыя, мы са юз ні кі, мы не 

шу ка ем ні з кім кан фран та цыі, жа да ем раз ві ваць раў на праў ныя ўза е ма па важ-

лі выя ад но сі ны на асно ве прын цы паў уза ем най ка рыс ці і роў най не па дзель най 

бяс пе кі, ка лі ні хто не вы бу доў ваў бы сваю бяс пе ку на шко ду бяс пе цы ін шых. На 

та кіх ас но вах мы га то выя вес ці дыя лог з усі мі без вы клю чэн ня кра і на мі, у тым 

лі ку дыя лог, які за раз па чы нае ак тыў на раз ві вац ца па між Еў ра зій скім эка на міч-

ным са юзам і за меж ны мі парт нё ра мі. Усе больш і больш кра ін, якія за ці каў ле ны 

ў пад пі сан ні па гад нен ня аб сва бод ным ганд лі з Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам. 

І Ра сія, і Рэс пуб лі ка Бе ла русь, як сён ня бы ло па цвер джа на на на шай су стрэ чы з 

Прэ зі дэн там Аляк санд рам Ры го ра ві чам Лу ка шэн кам, бу дуць ра біць усё, каб Еў-

ра зій скі эка на міч ны са юз уз мац няў ся і раз ві ваў ся ў тым лі ку і ў пла не па шы рэн ня 

геа гра фіі парт нёр скіх ад но сін з за меж ны мі кра і на мі. Але не толь кі кра і на мі — 

і з ін тэ гра цый ны мі аб' яд нан ня мі, та кі мі як МЕР КА СУР у Ла цін скай Аме ры цы, як 

Аф ры кан скі са юз, як АСЕ АН у Азі яц ка-Ці ха акі ян скім рэ гі ё не.

Учо ра па іні цы я ты ве аў стрый ска-

га бо ку ад бы ла ся тэ ле фон ная раз-

мо ва па між Прэ зі дэн там Бе ла ру сі 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам і фе дэ-

раль ным канц ле рам Аў стрыі Се-

басць я нам Кур цам.

Апош ні рас ка заў бе ла рус ка му лі да ру 

пра зме ны ў па лі тыч ным по лі Аў стрыі, а 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў Се-

басць я на Кур ца з пры зна чэн нем на па са-

ду фе дэ раль на га канц ле ра. Акра мя та го, 

кі раў нік дзяр жа вы пры няў за пра шэн не 

на ве даць Аў стрыю і за пра сіў фе дэ раль-

на га канц ле ра пры ехаць у Бе ла русь у 

су пра ва джэн ні дзе ла вых ко лаў.

Асоб на ба кі пад час раз мо вы аб мер-

ка ва лі між на род ны фо рум «Ус ход няя 

Еў ро па: у по шу ках бяс пе кі для ўсіх» 

экс перт най іні цы я ты вы «Мін скі дыя-

лог», які ад быў ся ў Мін ску. Се басць-

ян Курц ад зна чыў ста ноў чыя вы ні кі 

кан фе рэн цыі. Так са ма па га ва ры лі пра 

су стрэ чу асноў най гру пы Мюн хен скай 

кан фе рэн цыі па бяс пе цы, якая за пла-

на ва на да пра вя дзен ня во сен ню гэ та га 

го да ў на шай кра і не. Да рэ чы, фе дэ-

раль ны канц лер вы ка заў га тоў насць 

пад тры маць і ака заць да па мо гу па ўсіх 

на прам ках у пад рых тоў цы гэ та га ме ра-

пры ем ства.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў па зі тыў-

ную ды на мі ку ў раз віц ці бе ла рус ка-аў-

стрый скіх ад но сін, вы ка заў над зею на 

пра цяг кан струк тыў на га ўза е ма дзе ян ня. 

Яшчэ ба кі аб мер ка ва лі су пра цоў ніц тва ў 

ганд лё ва-эка на міч най і ін вес ты цый най 

сфе рах, бо Аў стрыя тры ва ла ўвай шла ў 

лік вя ду чых ін вес ты цый ных парт нё раў 

Бе ла ру сі. У хо дзе гу тар кі бы ла за кра ну-

тая тэ ма функ цы я на ван ня бе ла рус ка га 

сек та ра тэ ле ка му ні ка цый — у пры ват-

нас ці ра бо ты кам па ніі vеlсоm, якая з'яў-

ля ец ца дач чы най кам па ні яй аў стрый ска-

га хол дын га Tеlеkоm Аustrіа АG.

Па вод ле Бел ТА.

У пра цяг тэ мы бяс пе кі

Фо румФо рум  

Прам кам па ніі 
з 11 кра ін са бра лі ся 

ў Мін ску
У кра і не ство ра ны ўмо вы для раз віц ця 

пра мыс ло вас ці за кошт ін вес ты цый і іна ва цый. 

Пра гэ та пад час цы ры мо ніі ад крыц ця 

Бе ла рус ка га пра мыс ло ва га фо ру му ў мін скім 

Фут боль ным ма не жы за явіў на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір СЯ МАШ КА. Па вод ле 

яго слоў, тэмп рос ту пра мыс ло вай вы твор час ці 

за сту дзень — кра са вік сё ле та ў Бе ла ру сі склаў 

108,8 %. Ва ўра дзе раз ліч ва юць, 

што на ана ла гіч ным па каз чы ку бу дзе 

скон ча ны гэ ты год.

Ка жу чы аб пра мыс ло вым фо ру ме, ві цэ-прэм' ер ад-

зна чыў, што гэ тае ме ра пры ем ства ўжо за рэ ка мен да ва-

ла ся бе як пля цоў ка, дзе спе цы я ліс ты мо гуць аб мя няц ца 

дум ка мі, пра дэ ман стра ваць свае да сяг нен ні і вы гад на 

пра даць рас пра цоў кі.

Бе ла рус кі пра мыс ло вы фо рум пра хо дзіць у ста лі цы 

з 29 мая па 1 чэр ве ня. Цэнт раль нае мес ца тут зай мае 

ХХІ Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы стаў ка 

«Тэх ІнаП рам», дзе аб мяр коў ва ец ца тэ ма чац вёр тай 

пра мыс ло вай рэ ва лю цыі (Іndustrу 4.0). На фо ру ме прад-

стаў ле ны экс па нен ты з 11 кра ін.

Мінп ра мам су мес на з НАН Бе ла ру сі і Мін скім гар вы-

кан ка мам за пла на ва на спе цы я лі за ва ная экс па зі цыя, 

пры све ча ная раз віц цю лег ка во га аў та ма бі ле бу да ван-

ня, вы твор час ці элект ра ма бі ляў і рын ку аў та кам па не н-

таў. «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Бел ка мун маш» ра-

зам са «Штад лер Мінск» ар га ні зу юць у па віль ё не і на 

ад кры тай пля цоў цы «Тэх ІнаП рам» су мес ную экс па зі-

цыю су час ных і перс пек тыў ных транс парт ных срод каў 

і сіс тэм, на кшталт элект ро бу саў, хут кас ных трам ва яў, 

най ноў шых тра лей бу саў, аў то бу саў з ды зель ным і га-

за ма тор ным ру ха ві камі, ру хо мых чы гу нач ных са ста ваў, 

ва го наў мет ро.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



КА ЛІ ЦЯГ НІК 
ДА БА ЛІ ВІІ ДА Е ДЗЕ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ўчо ра су стрэў ся са стар шы нёй са ве та 

ды рэк та раў і ўла даль ні кам гру пы кам па ній 

«Штад лер» Пе тэ рам Шпу ле рам. Кі раў нік 

дзяр жа вы ўспом ніў іх пер шую су стрэ чу 

і аб мер ка ваў пра па но вы па но вай бу доў лі.

«Яна (вы твор часць. — Аўт.) пра цуе вы дат на, як я 

ін фар ма ва ны, за груз ка прад пры ем ства ёсць, і пла ны 

па за груз цы па вя ліч ва юц ца, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — 

І ве даю, што вы га то выя пра па на ваць но вую бу доў лю, 

но вае прад пры ем ства ці па шы рэн не прад пры ем ства. 

І для мя не гэ та вель мі ці ка ва».

Спа дар Шпу лер ад зна чыў, што з апош няй су стрэ-

чы, якая прай шла 1 жніў ня 2016 го да, ад быў ся шэ раг 

па зі тыў ных змя нен няў. У тым лі ку быў атры ма ны за-

каз ад «Аэ ра экс прэ са» ў Маск ве, чые рэй сы злу ча юць 

тры аэ ра пор ты з цэнт рам го ра да. Цяг ні кі, вы раб ле ныя 

ў Бе ла ру сі, за раз вы кон ва юць гэ тую важ ную за да чу. 

Пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн там Пе тэр Шпу лер пра ка-

мен та ваў для жур на ліс таў ню ан сы гэ тай здзел кі. Уся го 

бы ло вы раб ле на 24 двух па вяр хо выя са ста вы. Але з-за 

эка на міч на га спа ду за каз чык змог на быць толь кі 

11 з іх. Тым не менш па куп нік быў зной дзе ны: дзе вяць 

цяг ні коў на кі ра ва ныя ў Азер бай джан, а яшчэ ча ты ры —

у Гру зію.

Кі раў ніц тва «Штад ле ра» тлу ма чыць, што ба чыць 

па тэн цы ял і магчымыя змя нен ні на рын ку СНД. Акра мя 

та го, іх ці ка вяць кра і ны Цэнт раль най Еў ро пы, ку ды ўжо 

бы лі па стаў кі. Не так даў но прад пры ем ства вый гра ла 

тэн дар на па стаў ку трам ва яў у Ба лі вію. Уся пар тыя 

бу дзе ство ра на ў Фа ні па лі, і гэ та пер шы за каз з Ла-

цін скай Аме ры кі.

Што да ты чыц ца но вай вы твор час ці, Пе тэр Шпу лер 

рас тлу ма чыў, што раз мо ва ідзе пра вы твор часць пе-

ра тва раль ні каў. Яны бу дуць у тым лі ку экс пар та вац ца 

ў кра і ны За ход няй Еў ро пы як асоб ны пра дукт. Так са-

ма пла ну ец ца па шы рыць ужо іс ну ю чую вы твор часць 

ва гон ных ку за ваў да 300 адзі нак. Ра зам два пра ек ты 

па тра бу юць ка ля 25 міль ё наў еў ра ін вес ты цый. А на 

на ступ ным эта пе ў пла нах па шы рыць вы твор часць ва-

гон ных ку за ваў да 450 адзі нак у год. Гэ та яшчэ 11 млн 

еў ра. Да рэ чы, на 1 мая з мо ман ту па чат ку рэа лі за цыі 

ін вес ты цый на га пра ек та ў асноў ны ка пі тал «Штад лер 

Мінск» укла дзе на 83,8 млн руб лёў.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Раз мо ва ж аб двух ба ко-

вых ад но сі нах пра доў жы ла-

ся за вя чэ рай у бе ла рус кім 

сты лі. Гос цю пра па на ва лі 

дра ні кі, бе ла рус кія пель ме ні 

і кач ку. А на дэ серт Прэ зі дэнт 

па час та ваў вы со ка га гос ця 

сва ёй фір мен най стра вай — 

тва рож ны мі ба тон чы ка мі

з ма ро жа ным і клуб ні ца мі. 

Вы бар страў, якія па да ва лі-

ся на вя чэ ры, быў зроб ле ны 

па кі тай скай тра ды цыі, але з 

бе ла рус кім ка ла ры там. На-

прык лад, за мест вя до мых у 

Кі таі пель ме няў з ры са вай 

му кі пры га та ва лі бе ла рус кія 

з пша ніч най.

Ла гіч на та кая «цёп лая» 

ак ты ві за цыя кан так таў гля-

дзіц ца і на фо не пла наў, якія 

ра ней агуч ва лі ся бе ла рус кім 

бо кам: да ся рэ дзі ны гэ та га 

го да па він ны па вя лі чыц ца 

па стаў кі бе ла рус кай ма лоч-

най і мяс ной пра дук цыі. Кі-

рыл РУ ДЫ, Над звы чай ны 

і Паў на моц ны Па сол Бе ла-

ру сі ў Кі таі, ад зна чае, што 

ў кан цы мі ну ла га го да бы-

лі пад пі са ны кант рак ты на 

па стаў ку ў КНР бе ла рус кай 

ма лоч най і мяс ной пра дук-

цыі на $114 млн, і ця пер іх 

жыц цё ва важ на па спя хо ва 

рэа лі за ваць. «У 2017 го дзе 

бы лі па стаў кі на $15 млн, 

у 2016-м — на $5 млн. Ка лі 

мы рэа лі зу ем пра дук цыі на 

$114 млн, гэ та бу дзе пра-

рыў», — лі чыць ён.

У сту дзе ні — кра са ві ку 

2018 го да экс парт бе ла рус-

кай сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі і пра дук таў хар-

ча ван ня са праў ды па ка заў

рост: $5,6 млн, або 133,2 %

да ад па вед на га пе ры я-

 ду мі ну ла га го да. Да та го ж 

дня мі Бе ла русь ад пра ві ла 

пер шую пра мыс ло вую пар-

тыю яла ві чы ны ў Кі тай, па ве-

да міў на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня знеш не эка на-

міч най дзей нас ці Мі ніс тэр-

ства сель скай гас па дар кі і 

хар ча ван ня Бе ла ру сі Аляк-

сей БАГ ДА НАЎ. «Акра мя 

та го, ужо за кант рак та ва ная 

і ў най блі жэй шы час ад пра-

віц ца кі тай ска му спа жыў цу 

збор ная пар тыя ма лоч на-

га гру зу — сы ры, гла зу ра-

ва ныя сыр кі, па ке та ва нае 

ма ла ко і тва рож ная па ста. 

Так са ма кі тай ская кам па-

нія «Ва ло ша» рых ту ец ца 

за клю чыць кант рак ты з бе-

ла рус кі мі птуш ка фаб ры ка-

мі», — дадаў ён.

З 2013-га амаль кож ны 

год Кі тай ува хо дзіць у трой-

ку най буй ней шых знеш не-

ганд лё вых парт нё раў на шай 

кра і ны. Звы чай на са мы мі 

пры быт ко вы мі ар ты ку ла мі 

бе ла рус ка га экс пар ту ў Кі тай 

(па да ных за 2016 год) з'яў ля-

юц ца ка лій ныя ўгна ен ні, по лі-

амі ды і лён. І тое, што за раз 

на менк ла ту ра па ста вак па-

шы ра ец ца — без умоў на ста-

 ноў чы факт. Га лоў нае, калі 

ў  нас за раз так уда ла склад-

ва юц ца ад но сі ны, свое ча со-

ва тра піць на гэ тую «хва лю» 

і ска рыс тац ца маг чы мас цю 

стаць па трэб ны мі кі тай ска-

му рын ку.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

У ПАД МУР КУ АД НО СІН — ДА ВЕР І СЯБ РОЎ СТВА


