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Гас цей пры ма ем сар дэч на
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, ён рас ка заў, што ў ста лі цы за-

бяс пе ча насць ін тэр на та мі для сту дэн таў вы-

шэй шых на ву чаль ных уста ноў, ка лі ўвя дуць 

у экс плу а та цыю ўсе за пла на ва ныя аб' ек ты, 

скла дзе больш за 93 %, а па ўсёй кра і не 

пла ну ец ца вый сці на па каз чык у больш за 

96 %. «Гэ та цуд», — пра ка мен та ваў та кую 

ін фар ма цыю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым мі ністр звяр нуў ува гу, што ў 

асоб ных уні вер сі тэ тах сі ту а цыя з ін тэр на та-

мі ад роз ні ва ец ца, ад нак праб ле ма вы ра ша-

ец ца. «Усё гэ та мы бу дзем ра біць, бу дзем 

рас пра цоў ваць мес цы ў ін тэр на це і ін шае, 

але нам трэ ба па ду маць аб за ма ца ван ні 

сту дэн таў», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён на-

га даў, што вя лі кія гра шо выя срод кі вы дзя-

ля юц ца на на ву чан не і ства рэн не інф ра-

струк ту ры для сту дэн таў, тыя ж ін тэр на ты, 

ад нак пас ля ву чо бы не ка то рыя сту дэн ты 

ад маў ля юц ца пра ца ваць па атры ма най пра-

фе сіі. Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў вы ву чыць 

гэ тае пы тан не, тым больш што ў на шай краі-

не — так са ма як і ў ін шых — пла ну ец ца 

не аб ход ная коль касць ура чоў, на стаў ні каў і 

ін шых спе цы я ліс таў. А сён ня сі ту а цыя та кая, 

што на вы твор час цях, у баль ні цах і шко лах 

ра бот ні каў не ха пае.

Ка лі бе ла рус ка му лі да ру па каз ва лі ста ло-

вую і кух ню, ён звяр нуў ува гу на раз дзель ны 

збор смец ця і яго пе ра пра цоў ку і да ру чыў 

узяць гэ тае пы тан не на кант роль.

Прэ зі дэнт азна ё міў ся з умо ва мі пра-

жы ван ня ўдзель ні каў Гуль няў у ін тэр на це 

Мінск ага дзяр жаў на га лінг віс тыч на га ўні-

вер сі тэ та, агле дзеў штаб ны па кой дэ ле га-

цыі, ме ды цын скі блок.

Пас ля гэ та га кі раў нік дзяр жа вы па гу та-

рыў з жур на ліс та мі.

Га тоў насць спар тыў ных 
аб' ек таў — прак тыч на 100 %

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў важ насць Вёс-

кі спарт сме наў — мес ца, дзе лю дзі бу дуць 

пра жы ваць і хар ча вац ца. «Вя до ма, гэ та 

вель мі важ на, але ас но ва асноў — гэ та 

ўсё ж та кі спар тыў ныя аб' ек ты. Лю дзі пры-

яз джа юць сю ды не толь кі жыць, гля дзець 

і па ес ці. Яны па він ны па каз ваць вы ні кі на 

спар тыў ных пля цоў ках — іх у нас 15, — 

ска заў ён. — Як мне дак лад ва юць, яны на 

99,9 пра цэн та га то выя.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па га дзіў ся з тым, 

што ўсё ство ра нае для Еў ра пей скіх гуль няў 

па він на вы ка рыс тоў вац ца і ў бу ду чы ні.

Мэ ру Мін ска Ана то лю Сі ва ку бы ло да ру-

ча на пра кант ра ля ваць гэ ты пра цэс. «Ні я ка-

га тут кра дзя жу і рас цяг ван ня не бу дзе. Усё 

па він на быць па-гас па дар ску. Мы лю дзі не 

бед ныя, мож на ска заць, але і не ба га тыя, 

каб рас кід вац ца да бром», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

За мах нём ся 
на са мыя вя лі кія тур ні ры?

Яшчэ ад но пы тан не на тэ му спор ту: «Ці 

бу дзе Бе ла русь у вы пад ку па спя хо ва га 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў пра па-

ноў ваць сваю кан ды да ту ру на пра вя дзен не 

та кіх тур ні раў, як чэм пі я нат Еў ро пы ці све ту 

па фут бо ле, Алім пій скія гуль ні?»

«З вя лі кім за да валь нен нем. Ёсць адзін 

мі нус — у нас ня ма яшчэ ад на го на цы я-

наль на га ста ды ё на для та го, каб пра во дзіць 

чэм пі я нат Еў ро пы па фут бо ле», — за ўва жыў 

Прэ зі дэнт.

Пад час ня даў ня га ві зі ту бе ла рус ка га 

лі да ра ў КНР Сі Цзінь пін прэ зен та ваў яму 

ма ке ты двух буй ных да ра гіх аб' ек таў — ба-

сей на су свет на га ўзроў ню (для пра вя дзен ня 

эта паў чэм пі я на ту све ту) і на цы я наль на га 

ста ды ё на, якія Кі тай мае на мер уз вес ці ў 

на шай кра і не. «Я пра сіў Сі, Прэ зі дэн та Кі-

тая, каб ён па бу да ваў з та кім кі тай скім ка-

ла ры там, каб вы і ва шы дзе ці пры хо дзі лі і 

ра зу ме лі, што гэ та па да ру нак кі тай ска га на-

ро да бе ла рус ка му. Мы гэ та ў най блі жэй шыя 

два га ды зро бім і та ды мо жам за мах нуц ца 

на што за ўгод на», — па цвер дзіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён так са ма да даў, што Бе ла русь не су-

мнен на пра вя дзе ІІ Еў ра пей скія гуль ні на 

вы со кім уз роў ні. Без умоў на, па ба гац ці 

ар га ні за цыі Еў ра пей скіх гуль няў Бе ла ру-

сі не угнац ца за Азер бай джа нам. «Але мы 

па він ны ўклас ці ту ды ду шу», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт і да даў, што на шы спа бор ніц твы 

па він ны быць са мы мі ду шэў ны мі, а на род 

па ві нен імі жыць.

Пра наф ту: 
су му шко ды агу чым паз ней

Яшчэ бе ла рус ка га лі да ра па пра сі лі даць 

ацэн ку сі ту а цыі з за бру джа най наф тай з 

Ра сіі.

«Мая прын цы по вая ацэн ка вель мі не га-

тыў ная, — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — 

Рас хля ба насць і раз боў та насць на тэ ры то-

рыі Ра сіі — а гэ та не ад на ты ся ча кі ла мет-

раў, — ве лі зар ная тру ба бы ла за бру джа на 

гэ тай атрут най наф тай».

Што да ты чыц ца кан крэт най су мы шко ды, 

яна па куль не вя до мая, але ві да воч на, што 

бу дзе вель мі вя лі кая. «За раз мы ацэнь ва-

ем шко ду. Звы чай на на ме сяц-паў та ра мы 

за во ды спы ня ем на пе ра мен ку і па чы на ем 

іх кож ны год чыс ціць. Рэ ві зію пра вя дзём, і 

ўжо кан чат ко вая бу дзе ацэн ка», — ад зна-

чыў ён.

«З Пу ці ным пы тан не кам пен са цыі мы не 

аб мяр коў ва лі. Ён ра зу мее, што трэ ба шко ду 

кам пен са ваць, сам на зваў гэ та ве лі зар най 

імі джа вай стра тай для Ра сіі. А ўя ві це, што ў 

цэнт ры гэ тай шко ды ля жыць Бе ла русь», — 

за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Бе ла русь не збі ра ец ца вы ка рыс тоў ваць 

гэ тую сі ту а цыю і ўвяз ваць пы тан не кам пен-

са цыі з урэ гу ля ван нем сі ту а цыі ва кол пад-

атко ва га ма неў ру Ра сіі і яго на ступ стваў, 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Гэ та 

не мае ні я ка га да чы нен ня да пад атко ва га 

ма неў ру. Ад бы ла ся бя да. Спе цы яль на гэ та 

зроб ле на, на ўмыс на? Ня хай яны раз бі ра юц-

ца ў ся бе са мі. На на шы наф та пе ра пра цоў-

чыя за во ды, як мне дак лад ва юць, па сту пае 

ўжо чыс тая наф та. Част ку атрут най наф ты 

мы ад пам па ва лі ў свае схо ві шчы», — да-

даў ён.

Звы чай ная ба раць ба 
з ка руп цы яй

Яшчэ пад час на вед ван ня Сту дэнц кай 

вёс кі бе ла рус кі лі дар пра ка мен та ваў за тры-

ман не бы ло га на мес ні ка дзярж сак ра та ра 

Са ве та бяс пе кі Анд рэя Уцю ры на.

Ён пад крэс ліў, што ўсе вы со кія служ бо-

выя асо бы ад ноль ка ва да яго на блі жа ны і ім 

вя до ма, што з іх бу дзе двай ное, а то і трай-

ное па тра ба ван не ў вы пад ку здзяйс нен ня 

зла чын стваў.

Адносна са мо га Уцю ры на, кі раў нік дзяр-

жа вы ад зна чыў, што, ка лі б ён быў у яго 

па-за па да зрэн ня мі, ён бы да гэ та га ча су 

пра ца ваў на чаль ні кам Служ бы бяс пе кі.

Не ка то рыя звяз ва юць арышт Анд рэя 

Уцю ры на і ад хі лен не Мі ха і ла Ба бі ча ад па-

са ды па сла Ра сіі ў Бе ла ру сі. Ад нак, па вод-

ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ ты ча ла век 

тра піў у по ле зро ку пра ва ахоў ні каў яшчэ 

да пе ра хо ду ў Са вет бяс пе кі. Та му, да даў 

ён, гэ та не мае ні я ка га да чы нен ня да та го, 

што Уцю рын ні бы та быў ледзь не аген там 

па сла Ра сіі.

Гэ ты ча ла век зна хо дзіў ся пад кант ро лем 

спец служ баў ка ля паў та ра-двух га доў — 

фак таў аб су праць праў най дзей нас ці бы ло 

ня ма ла. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў аб 

сва ім жа ле за бе тон ным па тра ба ван ні: ча ла-

век, які мае «ін дуль ген цыю» ад Прэ зі дэн та, 

па ві нен быць за тры ма ны толь кі пры на яў-

нас ці жа ле за бе тон ных до ка заў. Уцю ры на 

ўзя лі з до ка за мі зла чын ства: 150 ты сяч до-

ла раў яму чар го вы раз пры вез лі ра сі я не.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, за-

тры ма ны ва ло даў шмат лі кі мі ста ноў чы мі 

якас ця мі, ня дрэн на слу жыў, але ён усё пе-

ра крэс ліў сва ім учын кам. «Тут аб са лют на 

ня ма ні чо га над звы чай на га, звы чай ная ба-

раць ба з ка руп цы яй», — да даў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы 
з Над звы чай ным і Паў на-
моц ным Па слом ФРГ у Бе-
ла ру сі Пе тэ рам Дэ тма рам, 
які за вяр шае дып ла ма тыч-
ную мі сію ў на шай кра і не.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, за 

пе ры яд мі сіі Пе тэ ра Дэ тма ра ў 

якас ці па сла ад бы лі ся знач ныя 

зме ны ва ўза е ма ад но сі нах не 

толь кі Бе ла ру сі з Гер ма ні яй, што 

вы яў ля ец ца ў та ва ра аба ро це, які 

вы рас за гэ ты час амаль на трэць. 

Гэ ты па каз чык за 2018 год склаў 

больш за 3,3 млрд до ла раў. Кі-

раў нік дзяр жа вы на зваў та кі та-

ва ра аба рот ве лі зар ным.

«Але акра мя та ва ра аба ро ту 

ў нас па цяп ле лі ад но сі ны ў цэ-

лым з Еў ра пей скім са юзам, — 

кан ста та ваў бе ла рус кі лі дар. — 

У ЕС Гер ма нія — вя ду чая кра і на, 

та му мы вель мі ста ноў ча ацэнь-

ва ем не толь кі ўклад Гер ма ніі, 

але і ваш аса біс ты ў нар ма лі за-

цыю ад но сін Бе ла ру сі з Еў ра пей-

скім са юзам».

Пры гэ тым Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу, што пэў ныя пы тан ні ёсць 

на ват у вы пад ку ста ноў ча га раз-

віц ця ад но сін. «Вазь мі це вель мі 

пра су ну тыя, на шы дру жа люб-

ныя, брац кія ад но сі ны з Ра сі яй — 

тым не менш ма са пы тан няў, якія 

трэ ба вы ра шаць. Та му і з Гер-

ма ні яй у нас — і з Еў ра пей скім 

са юзам тым больш — ёсць ня-

ма ла пы тан няў, якія трэ ба вы-

ра шаць», — ад зна чыў Прэ зі дэнт 

і па пра сіў Пе тэ ра Дэ тма ра ад-

кры та вы ка зац ца з на го ды тых 

ці ін шых праб лем.

У ад каз Над звы чай ны і Паў-

на моц ны Па сол ФРГ у Бе ла ру сі 

па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка-
шэн ку за ака за ны да вер на пра-
ця гу ўся го тэр мі ну дзей нас ці ў 
на шай кра і не. Ён па га дзіў ся з 

тым, што апош нія ча ты ры га ды 

ад но сі ны па між дзвю ма кра-

і на мі раз ві ва юц ца вель мі ды-

на міч на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У ПА ЗІ ТЫЎ НЫМ НА ПРАМ КУ
Бе ла русь ста ноў ча ацэнь вае ўклад Гер ма ніі і яе па сла 

аса біс та ў нар ма лі за цыю ад но сін з ЕС

 У ТЭ МУ
Ты ся чы су стрэч, сар дэч ную Ты ся чы су стрэч, сар дэч ную 

цеп лы ню і гас цін насцьцеп лы ню і гас цін насць
Па вы ні ках су стрэ чы з бе ла рус кім лі да рам 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол ФРГ у Бе ла-

ру сі Пе тэр Дэ тмар па гу та рыў з жур на ліс та мі.

Ён зноў звяр нуў ува гу на тое, што за апош нія 

ча ты ры га ды ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Гер-

ма ні яй у па лі тыч най, эка на міч най і куль тур най 

сфе рах іс тот на па леп шы лі ся. «І вось гэ тая па-

зі тыў ная ды на мі ка маг ла па ўстаць і ўзмац ніц ца 

толь кі дзя ку ю чы цес на му ўза е ма дзе ян ню з ура-

дам Бе ла ру сі. Я спа дзя ю ся, што ў най блі жэй шы 

час і ў бу ду чы ні гэ тая ды на мі ка бу дзе і да лей 

раз ві вац ца», — да даў Пе тэр Дэ тмар.

Так са ма ён вы ка заў ся з на го ды ўза е ма дзе-

ян ня дзвюх дзяр жаў у біз нес-сфе ры і ад зна чыў, 

што ці ка васць гер ман ска га біз не су да Бе ла ру сі 

рас це. У па цвяр джэн не сва іх слоў па сол рас ка заў 

пра най блі жэй шыя ві зі ты дэ ле га цый з Гер ма ніі ў 

Бе ла русь.

Так, у ся рэ дзі не чэр ве ня да нас пры бу дзе зя-

мель ны мі ністр па пы тан нях транс пар ту з Гам-

бур га. Так са ма на шу кра і ну на ве дае кі раў ніц тва 

Фе дэ раль на га са ю за ма ло га і ся рэд ня га біз не-

су Гер ма ніі (ён аб' яд ноў вае больш за 55 ты сяч 

ня мец кіх кам па ній). У ве рас ні да нас пры е дзе 

дзяр жаў ны сак ра тар Фе дэ раль на га мі ніс тэр ства 

эка но мі кі і энер ге ты кі Гер ма ніі. Без умоў на, усе 

гэ тыя дэ ле га цыі бу дуць пра во дзіць у Бе ла ру сі 

пе ра га во ры на ўзроў ні мі ніст раў, мець зно сі ны 

з парт нё ра мі.

Што да ты чыц ца двух ба ко вых ад но сін па між 

Бе ла рус сю і Гер ма ні яй у цэ лым, то Пе тэр Дэт-

мар ад зна чыў, што на ша кра і на да гэ та га ча су 

не да стат ко ва пры сут ні чае ў свя до мас ці Еў ро пы 

і асоб ных кра ін — чле наў ЕС. Больш за тое, Фе-

дэ раль ны Прэ зі дэнт Гер ма ніі за яў ляў, што на стаў 

час па гля дзець на Бе ла русь як су ве рэн ную дзяр-

жа ву з улас ным мі ну лым, су час ным і бу ду чы няй. 

«Улас на, гэ тым па сы лам кі ру ец ца ўрад Гер ма ніі, 

па соль ства Гер ма ніі ў Бе ла ру сі ў раз віц ці ад но сін 

у са мых роз ных сфе рах», — да даў па сол.

Што ж па вя зе з са бой з Бе ла ру сі Пе тэр Дэт-

мар, ка лі скон чыц ца яго мі сія? «Ка лі па кі нуць за 

дуж ка мі пры га жосць ва шай кра і ны, то са мае га-

лоў нае, што мы — я і мая жон ка — за бя ром, — гэ-

та ты ся чы ча ла ве чых су стрэч, су стрэч з людзь мі 

ў Бе ла ру сі, гэ та сар дэч ная цеп лы ня, гас цін насць, 

шмат лі кія сяб роў скія су вя зі, якія тут паў ста лі. 

Вось гэ та ўсё мы за бя ром з са бой», — ска заў 

Пе тэр Дэ тмар.

«Вель мі важ на дас ка на ла пра-

ана лі за ваць усе на шы да сяг нен-

ні — а яны ёсць — і па ду маць, 

дзе іс ну юць не да хо пы, зра біць 

ад па вед ныя вы сно вы, каб на-

ступ ныя 10 га доў мы да сяг ну лі 

шмат боль ша га ў рам ках раз-

віц ця іні цы я ты вы «Ус ход ня га 

парт нёр ства», — ска заў мі ністр 

за меж ных спраў Бе ла ру сі жур-

на ліс там пе рад са мі там.

Ён ад зна чыў, што Бе ла русь і да-

лей бу дзе пра цяг ваць курс на раз-

віц цё ад но сін з Еў ра пей скім са юзам 

і да бі вац ца пад пі сан ня Пры яры тэ таў 

парт нёр ства. Па вод ле слоў мі ніст ра, 

«пра цэс гэ ты па куль не па на шай ві-

не пры пы не ны». «Я спа дзя ю ся, што 

да кан ца го да мы пра су не мся і ў 

пла не пад пі сан ня двух па гад нен няў 

па аб ляг чэн ні ві за ва га рэ жы му і па 

рэ ад мі сіі. Мы ма ем на мер га ва рыць, 

што нам трэ ба пра ца ваць над тым, 

каб за клю чыць асноў нае па гад нен не 

аб су пра цоў ніц тве і парт нёр стве з 

Еў ра пей скім са юзам», — пад крэс ліў 

Ула дзі мір Ма кей.

Па сло вах кі раў ні ка МЗС, пэў ныя 

не га тыў ныя мо ман ты заў сё ды пры-

сут ні ча юць у ін тэ гра цый ных і двух ба-

ко вых ад но сі нах, але важ на «не за-

цык лі вац ца на іх, а шу каць тое, што 

аб' яд ноў вае і да па мо жа вы ра шыць 

праб ле мы, вый сці на па сту паль нае 

раз віц цё».

«Мы заў сё ды зы хо дзі лі з та го, 

што па він ны шу каць тое, што нас 

не раз' яд ноў вае, а аб' яд ноў вае. І на 

та кой асно ве трэ ба вы бу доў ваць на-

шы ад но сі ны. Я лі чу, што пры хіль-

насць да аб' яд наль на га па рад ку дня 

дае заў сё ды больш вы ні каў для ўсіх 

суб' ек таў між на род на га пра ва, чым 

кан фран та цый ная лі нія», — кан ста-

та ваў Ма кей.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ча му ў 

Бру сель не пры ехаў Прэ зі дэнт, ён 

за ўва жыў: «Прый дзе час, пры е дзе 

і Прэ зі дэнт. Па куль мы не мо жам 

ка заць, што да сяг ну лі вы со ка га 

ўзроў ню ў раз віц ці на шых ад но сін 

з Еў ра пей скім са юзам, за хоў ва-

юц ца пэў ныя аб ме жа ван ні». Мі-

ністр заўва жыў, што на ват удзел 

кі раў ні ка дзяр жа вы ў ме ра пры ем-

ствах, пры мер ка ва ных да 10-год дзя 

«Ус ход ня га парт нёр ства» не даў бы 

стап ра цэнт най ад да чы. «Ві зіт па ві-

нен быць мак сі маль на вы ні ко вым, 

мак сі маль на на сы ча ным», — рас-

ка заў мі ністр.

У лю бым вы пад ку бя гу чыя су-

стрэ чы важ ныя для ўсіх ба коў, пад-

крэс ліў Ма кей.

Ме ра пры ем ства, пры све ча нае 

10-год дзю іні цы я ты вы доб ра су сед-

ства, ад бы ва ец ца гэ ты мі дня мі ў 

Бру се лі. Уз на чаль ва юць па ся джэн не 

з бо ку Еў ра пей ска га са ю за вяр хоў ны 

прад стаў нік ЕС, ві цэ-прэ зі дэнт Фе дэ-

ры ка Ма ге ры ні і член Еў ра пей скай 

ка мі сіі Ёха нес Хан. Акра мя кі раў ні-

коў МЗС кра ін — удзель ніц «Ус ход-

ня га парт нёр ства» (Бе ла русь, Укра і-

на, Мал до ва, Ар ме нія, Азер бай джан, 

Гру зія), на су стрэ чы пры сут ні ча юць 

іх ка ле гі з дзяр жаў — чле наў ЕС.

Сён ня ме ра пры ем ствы да 10-год-

дзя «Ус ход ня га парт нёр ства» пра-

цяг нуц ца Кан фе рэн цы яй вы со ка га 

ўзроў ню.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, г. Бру сель.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка

Ула дзі мір МА КЕЙ: 

«МЫ ПА ВІ ННЫ ШУ КАЦЬ ТОЕ,  
ШТО НАС АБ' ЯД НОЎ ВАЕ»

Кі раў нік 
бе ла рус ка га МЗС 

пры мае ўдзел 
у саміце 

«Ус ход ня га 
парт нёр ства» 

ў Бру се лі


