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Муж чы на да 40 

га доў, не ўлад ка ва ны, 

не жа на ты, бы лы 

або дзе ю чы член 

фут боль ных 

фан-клу баў, 

ці так зва ны 

скін хэд. Уво гу ле, 

«мар гі наль ныя 

лю дзі» — та кі 

са цы яль ны парт рэт 

пры хіль ні ка ідэй 

на цыз му апі саў па 

прось бе дэ пу та та 

мі ністр унут ра ных спраў Бе ла ру сі 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ.

За ко на пра ект «Аб змя нен ні за ко наў Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па пы тан ні ўзмац нен ня ба раць бы з пра па ган дай на-

цыз му і эк стрэ міз му» ўчо ра ў пер шым чы тан ні раз гле дзе лі 

дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду.

Як прык лад на го ды для ўвя дзен ня па пра вак у за-

ка на даў ства Ігар Шу не віч пры вёў вы па дак у цяг ні ку 

«Мінск — Ма ла дзеч на», ка лі адзін з па са жы раў дэ ман-

стра ваў фа шысц кія та ту і роў кі. Та ды ін шыя гра ма дзя не 

звяр ну лі ся да СМІ, і па дзею аб мяр коў ва ла гра мад ства. 

Пры гэ тым, па сло вах мі ніст ра, пры хіль ні кі на цысц кай 

сім во лі кі не спы ня юц ца толь кі на «зі га ван ні» і бра ві ра-

ван ні ад па вед ны мі вы ява мі на сва ім це ле.

— Гэ ты вы па дак ад люст ра ваў у цэ лым пэў ную тэн-

дэн цыю, якая ўзнік ла ў кра і не і звя за на са знач ным 

рос там неа на цысц кіх і эк стрэ місц кіх пра яў. За апош-

нія тры га ды коль касць за рэ гіст ра ва ных фак таў гра-

мад скай дэ ман стра цыі на цысц кай сім во лі кі вы рас ла 

ў 15 ра зоў, — рас ка заў дэ пу та там мі ністр унут ра ных 

спраў. — МУС фік суе цэ лы шэ раг зла чын стваў, звя-

за ных з пра ява мі неа на цыз му. У 2017 го дзе да кры мі-

наль най ад каз нас ці пры цяг ваў ся 121 кі раў нік і ак тыў ны 

ўдзель нік та кіх аб' яд нан няў. З неа на цыз мам су ад нос на 

рас це і эк стрэ місц кая ак тыў насць. За апош нія тры га ды 

коль касць за рэ гіст ра ва ных фак таў рас паў сюдж ван ня 

эк стрэ місц кай пра дук цыі вы рас ла ў 31 раз. Уду май це ся! 

У гэ тым жа пе ры я дзе ў 28 ра зоў вы рас ла коль касць за-

рэ гіст ра ва ных зла чын стваў, звя за ных з рас паль ван нем 

ра са вай, на цы я наль най і рэ лі гій най ва ро жас ці.

Пры чы ну па ве лі чэн ня ўзроў ню зла чын стваў та ко га 

ро ду мі ністр ба чыць у па дзе ях у еў ра пей скіх кра і нах, 

дзе рас туць неа на цысц кія на строі і ска жа юц ца па дзеі 

Дру гой су свет най вай ны.

За ко на пра ект пра ду гледж вае змя нен ні ў кры мі наль-

ным, ад мі ніст ра цый ным за ка на даў стве і за ка на даў-

стве па про ці дзе ян ні эк стрэ міз му. Па-пер шае, бу дзе 

ска рэк та ва ны ар ты кул 130 Кры мі наль на га ко дэк су — 

уста наў лі ва ец ца кры мі наль ная ад каз насць за гра мад-

скую рэ абі лі та цыю на цыз му. Гэ та да зво ліць пры мя ніць 

па ка ран не да пя ці га доў па збаў лен ня во лі. Па-дру гое, 

уво дзіц ца ад мі ніст ра цый ная ад каз насць за пра па ган ду 

гра мад ска га дэ ман стра ван ня, вы раб і рас паў сюдж ван-

не не толь кі на цысц кай сім во лі кі і ат ры бу ты кі, а так са ма 

сім во лі кі эск трэ місц кіх і тэ ра рыс тыч ных ар га ні за цый. 

Так са ма пра ду гледж ва ец ца ад мі ніст ра цый нае па ка ран-

не за за хоў ван не і на быц цё з мэ тай збы ту на цысц кай, 

эк стрэ місц кай і тэ ра рыс тыч най ат ры бу ты кі.

Поў ны пе ра лік пра дук цыі з апі сан нем на цысц кай, 

эк стрэ місц кай і тэ ра рыс тыч най сім во лі кі бу дзе раз ме-

шча ны ў ін тэр нэ це.

Не змя няе за ко на пра ект па ды хо ды да вы ка ры стан ня 

ат ры бу таў і сім во лі кі ў му зей най, тэ ат раль най і кі не ма-

та гра фіч най дзей нас ці.

Уся го на па рад ку дня чар го ва га па ся джэн ня пя тай 

се сіі ніж няй па ла ты пар ла мен та бы ло дзе сяць пы тан-

няў — за ко на пра ек ты ў паш то вай, энер ге тыч най, да-

рож най сфе рах.

Адзін з да ку мен таў пра ду гледж вае ства рэн не ўмоў 

для вы ха ду на су свет ны ры нак бе ла рус кіх аў ды та раў. 

Змя нен ні за ко на «Аб аў ды тар скай дзей нас ці» да па-

мо гуць ства рыць агуль ны ры нак і роў ныя ўмо вы для 

ажыц цяў лен ня аў ды тар скіх па слуг у ЕА ЭС і па спры я-

юць па вы шэн ню якас ці гэ тай дзей нас ці, лі чаць рас пра-

цоў шчы кі. Пра ект пра ду гледж вае ўвя дзен не ў Бе ла ру сі 

між на род ных стан дар таў аў ды тар скай дзей нас ці і Ко-

дэк са эты кі. Акра мя та го, пла ну ец ца ства рыць Дзяр-

жаў ны рэ естр аў ды тар скіх ар га ні за цый, аў ды та раў і 

адзі на га ор га на са ма кі ра ван ня — Аў ды тар скай па ла ты. 

Яна бу дзе функ цы я на ваць як гра мад ская ар га ні за цыя 

і бу дзе пра ду гледж ваць член скія ўзно сы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Аж да кры мі наль най 
ад каз нас ці

За пра па ган ду на цыз му 
пра па ну ец ца ка раць 

па збаў лен нем во лі да пя ці га доў

Зда быць ка рысць
«Мы трош кі паз ней па ча лі на ша па-

ся джэн не, — ска заў паз ней Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы 

ўсе ра зам амаль паў га дзі ны слу ха лі ін-

фар ма цыю Прэ зі дэн та Ра сіі аб апош ніх 

па дзе ях (пе ра га во рах у рам ках «двац-

цат кі» і гэ так да лей) і кан ста та ва лі, што 

свет усё больш і больш вар' я цее ў пла не 

эка но мі кі, ганд лю».

На дум ку кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр-

жа вы, для ЕА ЭС гэ та вя лі кі шанец аб' яд-

нац ца, згур та вац ца і на даць яшчэ боль-

шую ды на мі ку раз віц цю су пра цоў ніц тва. 

«Да вай це гэ та зро бім. Гэ та ж за ле жыць 

ад нас, што ся дзяць тут, за гэ тым ста-

лом. Бе ла русь да гэ та га га то ва», — за-

явіў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы-

ступ лен ні на па ся джэн ні Вы шэй ша га 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та на-

зваў ады хо дзя чы год не ад на знач ным. 

«Сён ня мы пад во дзім вы ні кі агуль най 

ра бо ты ў фар ма це са ю за за гэ ты год і 

вы зна ча ем ары ен ці ры ўза е ма дзе ян ня 

на на ступ ны. Што да ты чыц ца пе ры я ду, 

які за вяр ша ец ца, то ён з'яў ля ец ца да во-

лі не ад на знач ным як з па лі тыч на га, так 

і з эка на міч на га пунк ту гле джан ня», — 

ска заў ён.

Ся род па зі тыў ных да сяг нен няў Прэ-

зі дэнт ад зна чыў ус туп лен не ў сі лу да га-

во ра аб Мыт ным ко дэк се ЕА ЭС, на дзя-

лен не Мал до вы ста ту сам на гля даль ні ка. 

Дзяр жа вы — чле ны са ю за так са ма пад-

пі са лі ча со вае па гад нен не, якое вя дзе 

да ўтва рэн ня зо ны сва бод на га ганд лю з 

Іра нам, і па гад нен не аб ганд лё ва-эка на-

міч ным су пра цоў ніц тве з Кі та ем.

Ра зам з тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад-

зна чыў, што іс ну юць важ ныя пы тан ні, 

якія да гэ та га ча су за ста юц ца ня вы ра-

ша ны мі. Аляк сандр Лу ка шэн ка спы ніў-

ся на кож ным з іх і прад ста віў па зі цыю 

бе ла рус ка га бо ку па іх вы ра шэн ні.

«Я вы му ша ны пра гэ та га ва рыць, 

але бу ду ка заць не з пунк ту гле джан ня 

стог ну і ры дан няў, а з пунк ту гле джан ня 

та го, што мы да мо ві лі ся, але не зра бі лі. 

І з пунк ту гле джан ня та го, што наш са юз 

(на шчас це, я быў ка ля вы то каў яго ства-

рэн ня) утва раў ся на пэў най сва бо дзе 

пе ра мя шчэн ня ра бо чай сі лы, ка пі та лаў, 

па слуг, та ва раў. І са мае га лоў нае, пра 

што мы да маў ля лі ся, ства ра ю чы на шу 

адзі ную эка но мі ку, што ўсе суб' ек ты гас-

па да ран ня і на шы лю дзі бу дуць мець 

роў ныя ўмо вы. Ка лі та кіх роў ных умоў 

ня ма, то ня ма і са ю за», — ад зна чыў бе-

ла рус кі лі дар.

Вы клю чыць 
пра тэк цы я нізм

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што ў па чат ку 

2018 го да Ра сія ў якас ці стар шы ні ў ор га-

нах ЕА ЭС пра цяг ну ла пра цу па лік ві да-

цыі бар' е раў, вы клю чэн няў і аб ме жа ван-

няў, якія пе ра шка джа юць фар мі ра ван ню 

агуль на га рын ку ЕА ЭС. «Гэ та са праў ды 

ад на з са мых вост рых праб лем на ша га 

са ю за, якая яшчэ не каль кі га доў та му бы-

ла па зна ча ная бе ла рус кім бо кам. Ад нак 

гэ тае пы тан не вы ра ша ец ца не да пу шчаль-

на ма руд на. Больш за тое, на зме ну бар' е-

рам, якія лік ві да ва лі ся, уз во  дзяц ца но выя. 

І гэ та ста ла прак ты кай», — звяр нуў ува гу 

кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што 

гэ та цал кам не да пу шчаль ная сі ту а цыя, 

якая па ру шае да сяг ну тыя да моў ле нас ці. 

«Як па ка за ла прак ты ка, важ на не толь-

кі зні маць пе ра шко ды, але і па ра лель-

на ства раць умо вы, якія вы клю ча юць 

маг чы масць іх паў тор на га ўзнік нен ня. 

У гэ тай су вя зі пра па ную даць на шай 

Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі паў-

на моц твы пры маць ра шэн ні ў вы пад-

ку паў тор на га ўвя дзен ня якой-не будзь 

дзяр жа вай-удзель ні цай аб ме жа ван няў 

або пад аў жэн ня ўжо дзе ю чых», — ска-

заў ён.

На дум ку бе ла рус ка га бо ку, гэ та не 

за кра не на цы я наль ныя ін та рэ сы дзяр-

жаў, пры гэ тым да зво ліць вы клю чыць 

пра тэк цы я нізм, які на но сіць сур' ёз ную 

шко ду ін тэ гра цый ным пра цэ сам. «Усе, 

хто ся дзіць за гэ тым ста лом, на су свет-

ны пра тэк цы я нізм у ганд лі ад рэ ага ва лі, 

аба зваў шы яго гру ба — эка на міч ныя 

вой ны. Дык на вош та ў ся бе ства ра ем 

іх? — спы таў Прэ зі дэнт. — Трэ ба так са-

ма па вы сіць ад каз насць прад стаў ні коў 

вы ка наў чай ула ды на шых кра ін за пры-

няц це ра шэн няў, якія ідуць на су пе рак 

прын цы пам, што за ма ца ва ны ў на шым 

да га во ры аб са ю зе».

Сфар мі ра ваць 
агуль ныя рын кі

Бе ла русь вы сту пае за за бес пя чэн не 

ўсё аб дым на га і без умоў на га вы ка нан ня 

ўсі мі дзяр жа ва мі ЕА ЭС са юз ных нор-

маў і ўзя тых на ся бе аба вя за цель стваў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 

ба кі да мо ві лі ся да 2025 го да ства рыць 

агуль ныя рын кі га зу, наф ты і наф та пра-

дук таў.

«Мы аба вя за ны вы ка наць усё ў на ме-

ча ныя тэр мі ны і за бяс пе чыць пра цу са ю-

за ва ўмо вах ста біль най і спра вяд лі вай 

па ліў на-сы ра він най па лі ты кі, — за явіў 

кі раў нік дзяр жа вы. — У са юз ніц кіх ад-

но сі нах ня ма ін та рэ саў па стаў шчы коў 

і спа жыў цоў энер га рэ сур саў. Ёсць цэ-

лас ная сіс тэ ма — Еў ра зій скі эка на міч ны 

са юз. І пад гэ тым мы кан цэп ту аль на і 

кан крэт на пад пі са лі ся».

Прэ зі дэнт вы ка заў са лі дар насць з 

мер ка ван нем ра сій ска га бо ку пра важ-

насць раз віц ця но вых сфер су пра цоў ніц-

тва, у тым лі ку атам най энер ге ты кі і ад-

наў ляль ных энер га кры ніц. Ад нак, за ўва-

жыў ён, ад сут насць зго ды па прын цы пах 

фар мі ра ван ня асноў на га наф та га за ва га 

рын ку не да зва ляе ЕА ЭС пра грэ са ваць 

больш хут кі мі тэм па мі. Ра шэн не гэ та-

га клю ча во га пы тан ня да зво ліць краі-

нам пры сту піць да за сва ен ня і ін шых 

на прам каў.

Ён пры вёў прык лад, які да ты чыц ца 

пы тан ня раў на праўя і роў на сці ў ЕА ЭС: 

«Дзе ю чы па ра дак цэ на ўтва рэн ня на пры-

род ны газ, які па стаў ля ец ца ў Бе ла русь: 

та рыф, які ўжы ва ец ца «Газп ро мам» для 

бе ла рус ка га бо ку на транс пар ці роў ку га-

зу з Яма ла-Ня не цкай аў та ном най акру гі 

да на шай мя жы скла дае амаль тры до-

ла ры за 1 ты ся чу ку біч ных мет раў на 100 

кі ла мет раў, у той час як унут ры ра сій скі 

та рыф — ка ля 1 до ла ра».

З улі кам гэ тых аб ста він газ на мя жы 

са Сма лен скай воб лас цю абы хо дзіц ца 

Бе ла ру сі па ца не амаль 130 до ла раў за 

1 ты ся чу ку біч ных мет раў, а ўста ля ва ная 

ап то вая ца на для спа жыў цоў у Сма лен-

скай воб лас ці Ра сіі — 70 до ла раў. Гэ та 

амаль у два ра зы ні жэй. «Прос тае пы-

тан не: як кан ку ры ра ваць у гэ тай сі ту а-

цыі?» — спы таў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Ліч ба ві за ваць эка но мі кі
Гэ тая тэ ма прад мет на аб мяр коў ва-

ла ся кі раў ні ка мі дзяр жаў на су стрэ чы 

ў вуз кім фар ма це. Пе рад кра і на мі ста-

яць ам бі цый ныя за да чы па пе ра хо дзе 

на су час ныя тэх на ло гіі і ма дэ лі вы твор-

час ці. «Ад та го, на коль кі зла джа на мы 

змо жам аб' яд ноў ваць па тэн цы ял на шых 

дзяр жаў праз ліч ба выя ра шэн ні, бу дзе 

за ле жаць эфек тыў насць ін тэ гра цыі і ў 

цэ лым бу ду чы ня са ю за, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Бе ла русь га то вая 

да паў на вар тас на га ўдзе лу ў рэа лі за цыі 

пра ект ных іні цы я тыў ліч ба ва га па рад ку 

ЕА ЭС».

У пер шую чар гу га вор ка ідзе аб ліч-

ба вым ганд лі і ка а пе ра цыі, элект рон-

най ла гіс ты цы, фар мі ра ван ні ліч ба вых 

транс парт ных ка лі до раў, раз віц ці дак-

лад ных тэх на ло гій у сель скай гас па дар-

цы і пра мыс ло вас ці.

«Мы ў Бе ла ру сі зай ма ем ся ліч ба ві за-

цы яй вель мі даў но. Зы хо дзя чы з на ша га 

во пы ту, па ві нен ска заць: ця пер мод на 

ка заць пра ліч ба ві за цыю, раз віц цё ІT-

тэх на ло гій. Гэ та вель мі важ ны на пра-

мак, гэ та знач на ак ты ві зуе вы твор часць, 

ска ра чае са бе кошт. Але гэ та, на пэў на, 

20—25 % сён няш ня га дня. І, на пэў на, 

доў га так бу дзе. А 70—75 % — гэ та тая 

тра ды цый ная эка но мі ка, якая нас сён ня 

кор міць. Та му не трэ ба за бы ваць і пра 

гэ та», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Раз віць кас міч ныя 
па слу гі

У па ра дак дня ця пе раш ня га са мі ту 

ЕА ЭС так са ма бы ло ўне се на пы тан не аб 

раз віц ці ка а пе ра цыі ў сфе ры ака зан ня 

кас міч ных і геа ін фар ма цый ных па слуг 

на асно ве на цы я наль ных кры ніц да ных 

дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі.

«Рэа лі за цыя гэ тай іні цы я ты вы з улі-

кам яе вы со ка га муль ты плі ка тыў на га 

эфек ту на раз віц цё су меж ных га лін і 

сек та раў на дасць ма гут ны ім пульс на-

ша му іна ва цый на му і пра мыс ло ва му 

су пра цоў ніц тву», — пе ра ка на ны Прэ-

зі дэнт.

Ка жу чы пра перс пек ты вы да лей ша га 

раз віц ця ЕА ЭС, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што еў ра зій скае бу даў ніц тва 

па він на ахоп лі ваць усе но выя сфе ры су-

пра цоў ніц тва.

«У су вя зі з гэ тым асаб лі ва важ на, 

каб праз год, а гэ та бу дзе пяць га доў з 

дня пад пі сан ня Да га во ра аб Еў ра зій скім 

эка на міч ным са ю зе, мы змаг лі ўба чыць 

кан крэт ныя і ад чу валь ныя вы ні кі на шай 

пра цы. Ні ў ко га не па він на ўзні каць су-

мнен няў у тым, што ЕА ЭС — гэ та эфек-

тыў ны су мес ны пра ект, накіраваны на 

па вы шэн не ўзроў ню эка на міч на га даб-

ра бы ту ўсіх дзяр жаў-чле наў», — рэ зю-

ма ваў бе ла рус кі лі дар.

І — не спы няц ца!
Пас ля за вяр шэн ня вы ступ лен ня 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі сло ва зноў узяў 

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін. «Дзя куй 

вя лі кі, па ва жа ны Аляк сандр Ры го ра віч. 

Ка лі прэ са па кі не за лу, мы па ды ску ту-

ем. Не ма гу не зра біць ад ну рэп лі ку з 

на го ды та ры фаў на газ. У нас вы пра-

ца ва ны план ру ху да 2025 го да, ка лі мы 

па він ны ўзгад ніць адзі ныя рын кі наф ты, 

наф та пра дук таў і га зу. Што да ты чыц ца 

сён няш няй сі ту а цыі, то яна за клю ча ец ца 

ў тым, што важ ны не та рыф, а кан чат ко-

вая ца на га зу, у якую ўклю ча ец ца гэ ты 

та рыф. Тут вы ма е це ра цыю. Трэ ба, вя-

до ма, пра гэ та ду маць», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт Ра сіі пры вёў да ныя, што 

сён ня для Бе ла ру сі ца на за ты ся чу ку біч-

ных мет раў га зу скла дае 129 до ла раў, а 

ў на ступ ным го дзе бу дзе 127 до ла раў. 

«А ў ФРГ 250 до ла раў. І гэ та, без умоў-

на, вя лі кая пе ра ва га для на шых са юз ні-

каў», — ска заў Ула дзі мір Пу цін.

Ра зам з тым ён па га дзіў ся, што ба кі 

па він ны імк нуц ца да поў най уні фі ка цыі. 

«Для гэ та га трэ ба час і ін шы ўзро вень 

ін тэ гра цыі па між на шы мі кра і на мі. Гэ та 

прад мет пе ра га во раў», — за явіў ра сій-

скі лі дар.

У ад каз Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-

даў, што ка лі ў Бе ла ру сі вы раб ля ец ца 

ней кі та вар, на прык лад трак та ры або 

гру за ві кі, то ў гэ тай пра дук цыі вя лі кая 

до ля кам плек ту ю чых ме на ві та Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. «Та му га лоў ны наш парт нёр 

не ФРГ, а Ра сій ская Фе дэ ра цыя. І нам 

трэ ба, каб бы лі роў ныя ўмо вы перш за 

ўсё ў на шай брац кай Ра сіі і Бе ла ру сі. 

Вось у чым пы тан не», — ска заў Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі.

«Вы пра віль на ска за лі: мы вы зна чы-

лі ся да 2025 го да вый сці на гэ ты ўзро-

вень. Але клю ча вое сло ва — у да дзе ны 

мо мант, каб мы іш лі да гэ та га, а не спы-

ні лі ся. Так, мы бу дзем яшчэ раз маў ляць, 

і ў мя не бу дзе да вас прось ба толь кі ад-

на: каб іш лі да гэ та га. Ка лі бу дзем іс ці, 

дык і пы тан няў не бу дзе. Мы ра зу ме ем, 

што за год гэ та га не вы ра шыць», — да-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле Бел ТА.

ДА РО ГУ АДО ЛЕЕ ТОЙ, 
ХТО ІДЗЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


