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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Падчас сустрэчы палітыкі неаднойчы разбаўлялі
размову трапнымі выслоўямі. Напрыклад, кіраўнік
знешнепалітычнага ведамства Амерыкі заявіў, калі
журналісты пакідалі залу
перагавораў, што вельмі іх
любіць асабліва, калі яны
сы хо дзяць. На гэ та наш
Прэзідэнт адзначыў, што
прэсу ў Беларусі называюць чацвёртай уладай, але
параіў ім не забываць, што
ёсць першая. Ды і ўвогуле,
сустрэча прайшла ў пазітыўнай, даверлівай атмасферы, хоць гаварылася на
ёй аб сур'ёзных, важных
рэчах.

Архітэктура
сучаснай палітыкі
На пачатку сустрэчы Аляксандр Лукашэнка адразу настро іў раз мо ву на кан структыўны лад, падкрэсліўшы, што
гатовы шчыра адказаць
на пытанні, якія існуюць у
іс тэблішменту Злучаных
Штатаў. «Вы павінны ведаць, што вы прыехалі ў
нармальную краіну, дзе
жы ве нар маль ны народ, і краіна гатова працаваць на стабільнасць
і мір, прынамсі, у гэтым
рэ гі ё не», — заўва жыў
Прэзідэнт Беларусі.
За адзін дзень Майкл
Пампеа не зможа знайсці
адказы на ўсе пытанні,
але на адно адказ відавочны: Беларусь — міралюбная
краіна. «Уся краіна (падчас Вялікай Айчыннай вайны. — «Зв.»)
была пакрыта канцлагерамі, яўрэйскімі гета. Кожны трэці чалавек загінуў — гэта кажа само за
сябе. Таму і гісторыя, і менталітэт нашага народа абсалютна
міралюбныя. Я ўпэўнены, што
нават за кароткі прамежак часу
знаходжання ў Беларусі вы гэта
адчуеце», — звярнуўся да амерыканскага госця Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка ўдакладніў, што ён даўно завочна
зна ё мы з дзяржсак ра та ром
Пампеа. Беларусы разам з амерыканцамі праводзілі сумесныя
мерапрыемствы спецслужбаў
су праць тэ ра рыз му, ганд лю
людзьмі. Гэта было ў тыя часы,
калі Майкл Пампеа ўзначальваў
ЦРУ.
«Мы правялі некалькі сур'ёзных аперацый па супрацьдзеянні распаўсюджванню ядзерных элементаў. На мяжы з
Беларуссю разам затрымалі
злачынцаў, якія перамяшчалі
цераз мяжу ядзерныя матэрыялы ў бок Захаду», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка пра
сумесную работу, назваўшы яе
вельмі важнай для людзей.

Вяртанне
пасольства
Майкл Пампеа паабяцаў павялічыць узровень двухбаковых
адносін, і сказаў, што ў найбліжэйшы час будзе прызначаны
пасол ЗША ў Беларусі.
«І вы ўбачыце, што робяцца ўсе
намаганні добрай волі на палітычным, дыпламатычным і іншых уз-

роўнях. І мы працуем над тым, каб
забяспечыць эканамічнае развіццё, каб амерыканскія прадпрыемствы былі тут, каб людзі рабілі адпаведны ўнёсак у развіццё сваёй
супольнасці, стварэнне рабочых
месцаў. І мы гатовы падтрымаць
вас у гэтым кірунку», — запэўніў
Майкл Пампеа.
Ён адзначыў, што высока цэніць сумесную работу з Беларуссю па барацьбе з тэрарызмам і
спадзяецца на далейшае развіццё гэтых стасункаў.
«Мы разумеем, што ў вас
доўгая гісторыя адносін з Расіяй. Але мы не гаворым аб
выбары паміж намі і імі», —
звярнуў увагу Майкл Пампеа.

Нафта з другога
берага Атлантыкі
Візіт дзяржсакратара ў Бела русь, па сло вах мі ніст ра
замежных спраў Уладзіміра
МАКЕЯ, — сведчанне інтэнсіфікацыі двухбаковага ўзаемадзеяння, якое надасць імпульс
працэсу паступовай нармалізацыі адносін.

нафтай на 100 % па канкурэнтных цэнах. «Мы найбуйнейшы
вытворца энергарэсурсаў у
свеце. І ўсё, што трэба вам, —
сказаць і звярнуцца да нас», —
запэўніў Майкл Пампеа.
Размаўлялі за зачыненымі
дзвярыма і аб ус тупленні Беларусі ў Сусветную гандлёвую
арганізацыю, прагрэсе краіны ў
дэмакратычных рэформах.

Разам за мір
ва Украіне
Майкл Пам пеа так са ма
аб мер ка ваў з Аляксанд рам
Лу ка шэн кам і Ула дзі мі рам
Макеем урэгуляванне канфлікту
ва Украіне.
«Мы актыўна ўдзельнічаем у
забеспячэнні адпаведнага, правільнага выйсця (з канфлікту. —
«Зв.»). Тут таксама прайшлі
сустрэчы ў нармандскім фармаце. Гэта якраз тое пытанне,
у вырашэнні якога неабходна
ўдзельнічаць усёй Еўропе, усяму свету, — сказаў дзяржсакратар. — У выніку Расія, Украіна павінны самі вырашыць гэтае
пытанне».
Уладзімір Макей чарговы раз агучыў беларускую пазіцыю па Украіне,
адзначыўшы, што наша
краіна будзе рабіць усё,
каб хутчэй скончыўся крызіс: «Мы падтрымліваем
любыя фарматы (у тым
ліку з удзелам ЗША), калі яны толькі дапамогуць
у вырашэнні крызісу ва
Украіне».

Рушым
да адмены
санкцый

Фота БелТА.

Як адзначыў Уладзімір Макей, размова госця з Прэзідэнтам прайшла ў атмасферы даверу і разумення: «Па шэрагу
кірункаў падыходы і інтарэсы
супадаюць або пераклікаюцца. Ад зна ча на па лі тыч ная
воля бакоў і далей развіваць
двухбаковыя адносіны. Гэтаму
будзе спрыяць вяртанне паслоў
у сталіцы дзвюх краін пасля 12гадовага перапынку».
Асаблівы акцэнт краіны зробяць на супрацоўніцтве праваахоўных органаў дзеля рэгіянальнай бяспекі.
«У прыватнасці, адбыўся абмен меркаваннямі пра сітуацыю
ў рэгіёне і перспектывы ўзаемадзеяння Беларусі з блокам НАТА», — дадаў беларускі міністр.
Майкл Пампеа нагадаў, што
ЗША ў 1991 годзе былі адной
з першых краін, якія прызналі
незалежнасць Беларусі, і сёння
таксама зыходзіць з гэтых пазіцый.
Урад Беларусі падпісаў дагаворы з Міністэрствам абароны
ЗША, ФБР, Агенцтвам па барацьбе з гандлем наркотыкамі.
«Гэта палепшыць сумесную
работу ў такіх галінах, як бяспе ка гра ніц, кі бер бяс пе ка,
барацьба з незаконным абара чэн нем нар ко ты каў. Мы
спадзяёмся, што такое супрацоўніцтва пашырыцца ў найбліжэйшы час. Мы таксама правялі
доўгую размову аб эканамічных
пытаннях», — расказаў Майкл
Пампеа.
Вытворцы энергарэсурсаў
з Амерыкі гатовы забяспечыць Беларусь неабходнай

У журналістаў пасля перагавораў была магчымасць задаць
некалькі пытанняў міністрам.
Беларускія рэпарцёры атрымалі
адказ на пытанне аб Украіне, а іх
амерыканскія калегі пацікавіліся
назначэннем паслоў і зняццем
санкцый.
«Мы будзем разгля даць,
якія санкцыі можна зняць і ў
выніку чаго. Але пакуль мы да
гэтага пункта не дайшлі. Такія
моманты, як сёння, набліжаюць нас да гэтай мэты», — паведаміў дзяржсакратар ЗША.
Па яго словах, пасол будзе
назначаны ў найбліжэйшы час:
«Мы спадзяёмся, не так шмат
часу пройдзе, пакуль мы назначым пасла. Дыпламатычныя ад но сі ны па леп шы лі ся,
колькасць дыпламатаў амаль
падвоілася — гэта ўжо карысна
для ЗША і Беларусі».
Уладзімір Макей звярнуў увагу, што наша краіна зацікаўлена
ў тым, каб амерыканскі бізнес
актыўна працаваў тут, развівалася супрацоўніцтва паміж урадамі.
Адчувальныя для Злучаных Штатаў Амерыкі сферы дэмакратыі і
правоў чалавека таксама дэталёва абмяркоўваліся.
«Беларусь, магчыма, не з'яўляецца абсалютна ідэальнай
краінай у гэтым плане. Мы разумеем, што мы павінны рэалізоўваць рэформы ў той ці іншай сферы. У тым ліку і ў сферы
ўдасканалення правоў чалавека», — канстатаваў міністр замежных спраў Беларусі.
Марыя ДАДАЛКА.

Фота БелТА.

БУДУЧЫНЯ
«Вы прыехалі ў нармальную краіну,
НА МІЛЬЯРДЫ ДОЛАРАЎ
дзе жыве нармальны народ,
і краіна гатова працаваць
на стабільнасць і мір»

ІT-тэхналогіі павінны стаць адным з галоўных складнікаў новай
эканамічнай мадэлі краіны. Гэтае меркаванне прагучала ў Парку
высокіх тэхналогій падчас круглага стала на тэму развіцця
ІТ-індустрыі, перспектыў лічбавізацыі фінансавай сферы краіны.
У мерапрыемстве ўзялі ўдзел члены Пастаяннай камісіі Палаты
прадстаўнікоў па бюджэце і фінансах, прадстаўнікі Нацыянальнага
банка, Міністэрства фінансаў.
Дырэк тар адміністрацыі Пар- Таму што любая добрая справа, люка высокіх тэхналогій Усевалад бая тэхналогія нясе як карысць, так
ЯН ЧЭЎСКІ ад значыў, што па між часам і шкоду. І вядома, мы павінны
ІT-супольнасцю і парламентам нала- стымуляваць карыснае развіццё і,
джаны вельмі добры дыялог.
адпаведна, заканадаўча адрэгуля— Тое, што было разумна, актуаль- ваць праблему такім чынам, каб мініна сёння, літаральна заўтра, праз год, мізаваць любую шкоду, — зазначыў
два, тры, асабліва гэта датычыцца спікер.
сферы тэхналогій, ужо састарэла,
І дадаў, што дэпутаты могуць падтрэба нешта новае. Дзякуючы вя- трымаць укараненне ІT на дзяржаўдомым рашэнням, якія ў свой час ных прад пры ем ствах. Дзяр жаў ны
прыняў кіраўнік дзяржавы, Беларусь сектар у гэтым плане не адстае ад
стала піянерам, прычым не толькі ў прыватнага. «Усё залежыць ад парэгіёне, але і ва ўсім свеце, — у за- трэб, жадання і імкнення канкрэтных
канадаўстве, якое датычыцца ІT-сфе- прадпрыемстваў, іх менеджараў. Тэхры. Сёння трэба зрабіць так, каб мы налогіі паскараюць, робяць таннейне толькі не адставалі, а апярэджва- шым вытворчы працэс, любы менелі сусветныя заканадаўчыя навацыі, джар павінен імкнуцца да таго, каб
якія рэгулююць сферу высокіх тэх- укараняць іх. Калі ёсць патрэба ў стымулюючых заканадаўчых рашэннях,
налогій.
У 2017 годзе Прэзідэнт падпісаў то мы гэта можам абмеркаваць. Калі
Дэкрэт «Аб развіцці лічбавай экано- будуць такія ідэі, мы іх разгледзім».
Намеснік старшыні праўлення
мікі». Згадваючы яго, Усевалад Янчэўскі прызнаўся: удзельнікі ІT-рынку Нацыянальнага банка Дзмітрый
за яго вельмі ўдзячныя. Па словах КАЛЕЧЫЦ прывёў у прыклад прадырэктара ПВТ, перавыкананне па- ект закона «Аб аплатных сістэмах і
казчыкаў тут ідзе пастаянна і лёгка. аплатных паслугах»:
— Дакумент кардынальна змяняе
Гэта вынік таго, што бізнес адчувае
канфігурацыю развіцця фінансавага
сябе ўпэўнена.
— На большасць кампаній уплыў рынку з пункту гледжання рэгуляванаказала атмасфера, гэта стала сты- ня. Цяпер мы рэгулюем суб'екты, а
мулам для стварэння новых — іх ста- з яго прыняццем будзем рэгуляваць
новіцца ўсё больш і больш. Прэзідэнт дзейнасць, адкрываючы шлях канкуне проста падпісаў дакумент, ён удых- рэнцыі. Гэта прывядзе да росту якаснуў у іх упэўненасць. І ў гэтых невялі- ці, тэхналагічнасці, а ў канчатковым
кіх кампаніях будучыня — будучыня выніку выйграюць спажыўцы.
Старшыня Пастаяннай камісіі па
на мільярды долараў.
Намеснік старшыні Палаты прад- бюджэце і фінансах Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу стаўнікоў Людміла НІЖЭВІЧ звярнуВалерый МІЦКЕВІЧ упэўнены, што ла ўвагу, што ўсе высокія тэхналогіі,
сёння наспела неабходнасць больш якія існуюць у свеце і краіне, хутчэй
актыўна ўкараняць лічбавыя тэхнало- за ўсё ўкараняюцца менавіта ў фінангіі і ў іншыя сферы, а для гэтага трэба савую сферу. «Калі так адбываецца,
гэта, хочаш ці не, падштурхоўвае ўсе
трансфармаваць заканадаўства.
— Многія законапраекты, якія сён- іншыя галіны да таго, каб яны таксама
ня ўжо знаходзяцца на разглядзе ў рэагавалі на ўсе навіны. Такі працэс
парламенце, у той ці іншай ступені запатрабуе неаднаразовага ўмяшанўтрымліваюць розныя нормы, якія рэ- ня, у тым ліку з боку заканатворчасгулююць ІT-сферу. Напрыклад, зако- ці», — упэўнена яна.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
напраект «Аб персанальных даных».

ПРАВЕРКА
ПРАЦЯГВАЕЦЦА
Ва Узброеных Сілах Беларусі ў самым разгары — комплексная праверка. Ідзе паступовае нарошчванне складу прыцягваемых войскаў.
Пра гэта паведамляе Міністэрства абароны.
З панядзелка шэраг воінскіх часцей і падраздзяленняў ВПС і войскаў
ППА прыводзяцца ў гатоўнасць да выканання задач па прызначэнні. Састаў
дзяжурных сіл па проціпаветранай абароне ўзмоцніцца зенітнымі ракетнымі
дывізіёнамі С-300, «Бук», «Аса». Авіяцыі трэба будзе выканаць задачы па
разгрупаванні часткі сіл і сродкаў з задзейнічаннем аэрадромаў Баранавічы,
Мачулішчы, Бабруйск, Лунінец, Бараўцы.
Падраздзяленні механізаваных брыгад завяршылі выхад камбінаваным
спосабам у раёны выканання вучэбна-баявых задач і прыступілі да выканання
пастаўленых задач. Некаторыя з іх прадугледжвалі баявую стральбу ў начны
час. Каб падраздзяленні 19-й гвардзейскай асобнай механізаванай брыгады
пераадолелі водную перашкоду, сіламі 7-га інжынернага палка ў самыя кароткія тэрміны наведзеная маставая пераправа цераз Бярэзіну. Шэраг часцей
і падраздзяленняў, якія прымалі ўдзел у праверцы, паспяхова выканаўшы
пастаўленыя задачы, вяртаюцца ў пункты пастаяннай дыслакацыі.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

