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Ды рэк тар ад мі ніст ра цыі Пар-

ка вы со кіх тэх на ло гій Усе ва лад 

ЯН ЧЭЎ СКІ ад зна чыў, што па між 

ІT-су поль нас цю і пар ла мен там на ла-

джа ны вель мі доб ры дыя лог.

— Тое, што бы ло ра зум на, ак туаль-

на сён ня, лі та раль на заўт ра, праз год, 

два, тры, асаб лі ва гэ та да ты чыц ца 

сфе ры тэх на ло гій, ужо са ста рэ ла, 

трэ ба неш та но вае. Дзя ку ю чы вя-

до мым ра шэн ням, якія ў свой час 

пры няў кі раў нік дзяр жа вы, Бе ла русь 

ста ла пі я не рам, пры чым не толь кі ў 

рэ гі ё не, але і ва ўсім све це, — у за-

ка на даў стве, якое да ты чыц ца ІT-сфе-

ры. Сён ня трэ ба зра біць так, каб мы 

не толь кі не ад ста ва лі, а апя рэдж ва-

лі су свет ныя за ка на даў чыя на ва цыі, 

якія рэ гу лю юць сфе ру вы со кіх тэх-

на ло гій.

У 2017 го дзе Прэ зі дэнт пад пі саў 

Дэ крэт «Аб раз віц ці ліч ба вай эка но-

мі кі». Згад ва ю чы яго, Усе ва лад Ян-

чэў скі пры знаў ся: удзель ні кі ІT-рын ку 

за яго вель мі ўдзяч ныя. Па сло вах 

ды рэк та ра ПВТ, пе ра вы ка нан не па-

каз чы каў тут ідзе па ста ян на і лёг ка. 

Гэ та вы нік та го, што біз нес ад чу вае 

ся бе ўпэў не на.

— На боль шасць кам па ній уплыў 

ака за ла ат мас фе ра, гэ та ста ла сты-

му лам для ства рэн ня но вых — іх ста-

но віц ца ўсё больш і больш. Прэ зі дэнт 

не прос та пад пі саў да ку мент, ён удых-

нуў у іх упэў не насць. І ў гэ тых не вя лі-

кіх кам па ні ях бу ду чы ня — бу ду чы ня 

на міль яр ды до ла раў.

На мес нік стар шы ні Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ упэў не ны, што 

сён ня на спе ла не аб ход насць больш 

ак тыў на ўка ра няць ліч ба выя тэх на ло-

гіі і ў ін шыя сфе ры, а для гэ та га трэ ба 

транс фар ма ваць за ка на даў ства.

— Мно гія за ко на пра ек ты, якія сён-

ня ўжо зна хо дзяц ца на раз гля дзе ў 

пар ла мен це, у той ці ін шай сту пе ні 

ўтрым лі ва юць роз ныя нор мы, якія рэ-

гу лю юць ІT-сфе ру. На прык лад, за ко-

на пра ект «Аб пер са наль ных да ных». 

Та му што лю бая доб рая спра ва, лю-

бая тэх на ло гія ня се як ка рысць, так 

ча сам і шко ду. І вя до ма, мы па він ны 

сты му ля ваць ка рыс нае раз віц цё і, 

ад па вед на, за ка на даў ча ад рэ гу ля-

ваць праб ле му та кім чы нам, каб мі ні-

мі за ваць лю бую шко ду, — за зна чыў 

спі кер.

І да даў, што дэ пу та ты мо гуць пад-

тры маць ука ра нен не ІT на дзяр жаў-

ных прад пры ем ствах. Дзяр жаў ны 

сек тар у гэ тым пла не не ад стае ад 

пры ват на га. «Усё за ле жыць ад па-

трэб, жа дан ня і імк нен ня кан крэт ных 

прад пры ем стваў, іх ме не джа раў. Тэх-

на ло гіі па ска ра юць, ро бяць тан ней-

шым вы твор чы пра цэс, лю бы ме не-

джар па ві нен імк нуц ца да та го, каб 

ука ра няць іх. Ка лі ёсць па трэ ба ў сты-

му лю ю чых за ка на даў чых ра шэн нях, 

то мы гэ та мо жам аб мер ка ваць. Ка лі 

бу дуць та кія ідэі, мы іх раз гле дзім».

На мес нік стар шы ні праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка Дзміт рый 

КА ЛЕ ЧЫЦ пры вёў у прык лад пра-

ект за ко на «Аб аплат ных сіс тэ мах і 

аплат ных па слу гах»:

— Да ку мент кар ды наль на змя няе 

кан фі гу ра цыю раз віц ця фі нан са ва га 

рын ку з пунк ту гле джан ня рэ гу ля ван-

ня. Ця пер мы рэ гу лю ем суб' ек ты, а 

з яго пры няц цем бу дзем рэ гу ля ваць 

дзей насць, ад кры ва ючы шлях кан ку-

рэн цыі. Гэ та пры вя дзе да рос ту якас-

ці, тэх на ла гіч нас ці, а ў кан чат ко вым 

вы ні ку вый гра юць спа жыў цы.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па 

бюд жэ це і фі нан сах Па ла ты прад-

стаў ні коў Люд мі ла НІ ЖЭ ВІЧ звяр ну-

ла ўва гу, што ўсе вы со кія тэх на ло гіі, 

якія іс ну юць у све це і кра і не, хут чэй 

за ўсё ўка ра ня юц ца ме на ві та ў фі нан-

са вую сфе ру. «Ка лі так ад бы ва ец ца, 

гэ та, хо чаш ці не, пад штур хоў вае ўсе 

ін шыя га лі ны да та го, каб яны так са ма 

рэ ага ва лі на ўсе на ві ны. Та кі пра цэс 

за па тра буе не ад на ра зо ва га ўмя шан-

ня, у тым лі ку з бо ку за ка нат вор час-

ці», — упэў не на яна.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

«Вы пры еха лі ў нар маль ную кра і ну, 
дзе жы ве нар маль ны на род, 
і кра і на га то ва пра ца ваць 
на ста біль насць і мір»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пад час су стрэ чы па лі ты-

кі не ад ной чы раз баў ля лі 

раз мо ву трап ны мі вы слоў-

я мі. На прык лад, кі раў нік 

знешне па лі тыч на га ве дам-

ства Аме ры кі за явіў, ка лі 

жур на ліс ты па кі да лі за лу 

пе ра га во раў, што вель мі іх 

лю біць асаб лі ва, ка лі яны 

сы хо дзяць. На гэ та наш 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што 

прэ су ў Бе ла ру сі на зы ва-

юць чац вёр тай ула дай, але 

па ра іў ім не за бы ваць, што 

ёсць пер шая. Ды і ўво гу ле, 

су стрэ ча прай шла ў па зі-

тыў най, да вер лі вай ат мас-

фе ры, хоць га ва ры ла ся на 

ёй аб сур' ёз ных, важ ных 

рэ чах.

Ар хі тэк ту ра 
су час най па лі ты кі

На па чат ку су стрэ чы Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад ра зу на-

стро іў раз мо ву на кан струк-

тыў ны лад, пад крэс ліў шы, што 

га то вы шчы ра ад ка заць 

на пы тан ні, якія іс ну юць у 

іс тэб ліш мен ту Злу ча ных 

Шта таў. «Вы па він ны ве-

даць, што вы пры еха лі ў 

нар маль ную кра і ну, дзе 

жы ве нар маль ны на-

род, і кра і на га то ва пра-

ца ваць на ста біль насць 

і мір, пры нам сі, у гэ тым 

рэ гі ё не», — за ўва жыў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

За адзін дзень Майкл 

Пам пеа не змо жа знай сці 

ад ка зы на ўсе пы тан ні, 

але на ад но ад каз ві да-

воч ны: Бе ла русь — мі ра люб ная 

кра і на. «Уся кра і на (пад час Вя-

лі кай Ай чын най вай ны. — «Зв.») 

бы ла па кры та канц ла ге ра мі, яў-

рэй скі мі ге та. Кож ны трэ ці ча ла-

век за гі нуў — гэ та ка жа са мо за 

ся бе. Та му і гіс то рыя, і мен та лі-

тэт на ша га на ро да аб са лют на 

мі ра люб ныя. Я ўпэў не ны, што 

на ват за ка рот кі пра ме жак ча су 

зна хо джан ня ў Бе ла ру сі вы гэ та 

ад чу е це», — звяр нуў ся да аме-

ры кан ска га гос ця Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўдак-

лад ніў, што ён даў но за воч на 

зна ё мы з дзярж сак ра та ром 

Пам пеа. Бе ла ру сы ра зам з аме-

ры кан ца мі пра во дзі лі су мес ныя 

ме ра пры ем ствы спец служ баў 

су праць тэ ра рыз му, ганд лю 

людзь мі. Гэ та бы ло ў тыя ча сы, 

ка лі Майкл Пам пеа ўзна чаль ваў 

ЦРУ.

«Мы пра вя лі не каль кі сур'ёз-

ных апе ра цый па су праць дзе-

ян ні рас паў сюдж ван ню ядзер-

ных эле мен таў. На мя жы з 

Бе ла рус сю ра зам за тры ма лі 

зла чын цаў, якія пе ра мя шча лі 

це раз мя жу ядзер ныя ма тэ-

ры я лы ў бок За ха ду», — на га-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка пра 

су мес ную ра бо ту, на зваў шы яе 

вель мі важ най для лю дзей.

Вяр тан не 
па соль ства

Майкл Пам пеа па абя цаў па-

вя лі чыць уз ро вень двух ба ко вых 

ад но сін, і ска заў, што ў най блі-

жэй шы час бу дзе пры зна ча ны 

па сол ЗША ў Бе ла ру сі.

«І вы ўба чы це, што ро бяц ца ўсе 

на ма ган ні доб рай во лі на па лі тыч-

ным, дып ла ма тыч ным і ін шых уз-

роў нях. І мы пра цу ем над тым, каб 

за бяс пе чыць эка на міч нае раз віц-

цё, каб аме ры кан скія прад пры ем-

ствы бы лі тут, каб лю дзі ра бі лі ад-

па вед ны ўнё сак у раз віц цё сва ёй 

су поль нас ці, ства рэн не ра бо чых 

мес цаў. І мы га то вы пад тры маць 

вас у гэ тым кі рун ку», — за пэў ніў 

Майкл Пам пеа.

Ён ад зна чыў, што вы со ка цэ-

ніць су мес ную ра бо ту з Бе ла рус-

сю па ба раць бе з тэ ра рыз мам і 

спа дзя ец ца на да лей шае раз віц-

цё гэ тых ста сун каў.

«Мы ра зу ме ем, што ў вас 

доў гая гіс то рыя ад но сін з Ра-

сі яй. Але мы не га во рым аб 

вы ба ры па між на мі і імі», — 

звяр нуў ува гу Майкл Пам пеа.

Наф та з дру го га 
бе ра га Ат лан ты кі

Ві зіт дзярж сак ра та ра ў Бе-

ла русь, па сло вах мі ніст ра 

за меж ных спраў Ула дзі мі ра 

МА КЕЯ, — свед чан не ін тэн сі-

фі ка цыі двух ба ко ва га ўза е ма-

дзе ян ня, якое на дасць ім пульс 

пра цэ су па сту по вай нар ма лі за-

цыі ад но сін.

Як ад зна чыў Ула дзі мір Ма-

кей, раз мо ва гос ця з Прэ зі дэн-

там прай шла ў ат мас фе ры да-

ве ру і ра зу мен ня: «Па шэ ра гу 

кі рун каў па ды хо ды і ін та рэ сы 

су па да юць або пе ра клі ка юц-

ца. Ад зна ча на па лі тыч ная 

во ля ба коў і да лей раз ві ваць 

двух ба ко выя ад но сі ны. Гэ та му 

бу дзе спры яць вяр тан не па слоў 

у ста лі цы дзвюх кра ін пас ля 12-

га до ва га пе ра пын ку».

Асаб лі вы ак цэнт кра і ны зро-

бяць на су пра цоў ніц тве пра ва-

ахоў ных ор га наў дзе ля рэ гі я-

наль най бяс пе кі.

«У пры ват нас ці, ад быў ся аб-

мен мер ка ван ня мі пра сі ту а цыю 

ў рэ гі ё не і перс пек ты вы ўза е ма-

дзе ян ня Бе ла ру сі з бло кам НА-

ТА», — да даў бе ла рус кі мі ністр.

Майкл Пам пеа на га даў, што 

ЗША ў 1991 го дзе бы лі ад ной 

з пер шых кра ін, якія пры зна лі 

не за леж насць Бе ла ру сі, і сён ня 

так са ма зы хо дзіць з гэ тых па-

зі цый.

Урад Бе ла ру сі пад пі саў да га-

во ры з Мі ніс тэр ствам аба ро ны 

ЗША, ФБР, Агенц твам па ба-

раць бе з ганд лем нар ко ты ка мі. 

«Гэ та па леп шыць су мес ную 

ра бо ту ў та кіх га лі нах, як бяс-

пе ка гра ніц, кі бер бяс пе ка, 

ба раць ба з не за кон ным аба-

ра чэн нем нар ко ты каў. Мы 

спа дзя ём ся, што та кое су пра-

цоў ніц тва па шы рыц ца ў най блі-

жэй шы час. Мы так са ма пра вя лі 

доў гую раз мо ву аб эка на міч ных 

пы тан нях», — рас ка заў Майкл 

Пам пеа.

Вы твор цы энер га рэ сур саў 

з Аме ры кі га то вы за бяс пе-

чыць Бе ла русь не аб ход най 

наф тай на 100 % па кан ку рэнт-

ных цэ нах. «Мы най буй ней шы 

вы твор ца энер га рэ сур саў у 

све це. І ўсё, што трэ ба вам, — 

ска заць і звяр нуц ца да нас», — 

за пэў ніў Майкл Пам пеа.

Раз маў ля лі за за чы не ны мі 

дзвя ры ма і аб ус туп лен ні Бе-

ла ру сі ў Су свет ную ганд лё вую 

ар га ні за цыю, пра грэ се кра і ны ў 

дэ ма кра тыч ных рэ фор мах.

Ра зам за мір 
ва Укра і не

Майкл Пам пеа так са ма 

аб мер ка ваў з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам і Ула дзі мі рам 

Ма ке ем урэ гу ля ван не кан флік ту 

ва Укра і не.

«Мы ак тыў на ўдзель ні ча ем у 

за бес пя чэн ні ад па вед на га, пра-

віль на га вый сця (з кан флік ту. — 

«Зв.»). Тут так са ма прай шлі 

су стрэ чы ў нар манд скім фар-

ма це. Гэ та як раз тое пы тан не, 

у вы ра шэн ні яко га не аб ход на 

ўдзель ні чаць усёй Еў ро пе, уся-

му све ту, — ска заў дзярж сак-

ра тар. — У вы ні ку Ра сія, Укра і-

на па він ны са мі вы ра шыць гэ тае 

пы тан не».

Ула дзі мір Ма кей чар-

го вы раз агу чыў бе ла рус-

кую па зі цыю па Укра і не, 

ад зна чыў шы, што на ша 

кра і на бу дзе ра біць усё, 

каб хут чэй скон чыў ся кры-

зіс: «Мы пад трым лі ва ем 

лю быя фар ма ты (у тым 

лі ку з удзе лам ЗША), ка-

лі яны толь кі да па мо гуць 

у вы ра шэн ні кры зі су ва 

Укра і не».

Ру шым 
да ад ме ны 

санк цый
У жур на ліс таў пас ля пе ра га-

во раў бы ла маг чы масць за даць 

не каль кі пы тан няў мі ніст рам. 

Бе ла рус кія рэ пар цё ры атры ма лі 

ад каз на пы тан не аб Укра і не, а іх 

аме ры кан скія ка ле гі па ці ка ві лі ся 

на зна чэн нем па слоў і зняц цем 

санк цый.

«Мы бу дзем раз гля даць, 

якія санк цыі мож на зняць і ў 

вы ні ку ча го. Але па куль мы да 

гэ та га пунк та не дай шлі. Та кія 

мо ман ты, як сён ня, на блі жа-

юць нас да гэ тай мэ ты», — па-

ве да міў дзярж сак ра тар ЗША.

Па яго сло вах, па сол бу дзе 

на зна ча ны ў най блі жэй шы час: 

«Мы спа дзя ём ся, не так шмат 

ча су прой дзе, па куль мы на-

зна чым па сла. Дып ла ма тыч-

ныя ад но сі ны па леп шы лі ся, 

коль касць дып ла ма таў амаль 

пад во і ла ся — гэ та ўжо ка рыс на 

для ЗША і Бе ла ру сі».

Ула дзі мір Ма кей звяр нуў ува-

гу, што на ша кра і на за ці каў ле на 

ў тым, каб аме ры кан скі біз нес 

ак тыў на пра ца ваў тут, раз ві ва ла-

ся су пра цоў ніц тва па між ура да мі. 

Ад чу валь ныя для Злу ча ных Шта-

таў Аме ры кі сфе ры дэ ма кра тыі і 

пра воў ча ла ве ка так са ма дэ та-

лё ва аб мяр коў ва лі ся.

«Бе ла русь, маг чы ма, не з'яў-

ля ец ца аб са лют на ідэа льнай 

кра і най у гэ тым пла не. Мы ра-

зу ме ем, што мы па він ны рэа-

лі зоў ваць рэ фор мы ў той ці ін-

шай сфе ры. У тым лі ку і ў сфе ры 

ўдас ка на лен ня пра воў ча ла ве-

ка», — кан ста та ваў мі ністр за-

меж ных спраў Бе ла ру сі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва Уз бро е ных Сі лах Бе ла ру сі ў са мым раз га ры — комп лекс ная пра-

вер ка. Ідзе па сту по вае на рошч ван не скла ду пры цяг ва е мых вой скаў. 

Пра гэ та па ве дам ляе Мі ніс тэр ства аба ро ны.

З па ня дзел ка шэ раг во ін скіх час цей і пад раз дзя лен няў ВПС і вой скаў 

ППА пры вод зяц ца ў га тоў насць да вы ка нан ня за дач па пры зна чэн ні. Са стаў 

дзя жур ных сіл па про ці па вет ра най аба ро не ўзмоц ніц ца зе ніт ны мі ра кет ны мі 

ды ві зі ё на мі С-300, «Бук», «Аса». Авія цыі трэ ба бу дзе вы ка наць за да чы па 

раз гру па ван ні част кі сіл і срод каў з за дзей ні чан нем аэ ра дро маў Ба ра на ві чы, 

Ма чу лі шчы, Баб руйск, Лу ні нец, Ба раў цы.

Пад раз дзя лен ні ме ха ні за ва ных бры гад за вяр шы лі вы хад кам бі на ва ным 

спо са бам у ра ё ны вы ка нан ня ву чэб на-ба я вых за дач і пры сту пі лі да вы ка нан ня 

па стаў ле ных за дач. Не ка то рыя з іх пра ду гледж ва лі ба я вую страль бу ў нач ны 

час. Каб пад раз дзя лен ні 19-й гвар дзей скай асоб най ме ха ні за ва най бры га ды 

пе ра адо ле лі вод ную пе ра шко ду, сі ла мі 7-га ін жы нер на га пал ка ў са мыя ка-

рот кія тэр мі ны на ве дзе ная мас та вая пе ра пра ва це раз Бя рэ зі ну. Шэ раг час цей 

і пад раз дзя лен няў, якія пры ма лі ўдзел у пра вер цы, па спя хо ва вы ка наў шы 

па стаў ле ныя за да чы, вяр та юц ца ў пунк ты па ста ян най дыс ла ка цыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПРА ВЕР КА 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Сфе ра ін та рэ саўСфе ра ін та рэ саў

БУ ДУ ЧЫ НЯ 
НА МІЛЬ ЯР ДЫ ДО ЛА РАЎ

ІT-тэх на ло гіі па він ны стаць ад ным з га лоў ных склад ні каў но вай 

эка на міч най ма дэ лі кра і ны. Гэ тае мер ка ван не пра гу ча ла ў Пар ку 

вы со кіх тэх на ло гій пад час круг ла га ста ла на тэ му раз віц ця 

ІТ-ін дуст рыі, перс пек тыў ліч ба ві за цыі фі нан са вай сфе ры кра і ны. 

У ме ра пры ем стве ўзя лі ўдзел чле ны Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, прад стаў ні кі На цы я наль на га 

бан ка, Мі ніс тэр ства фі нан саў.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Фота БелТА.


