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Да та кіх вы сноў прый шлі 

ўдзель ні кі круг ла га ста ла, пад-

час яко га прад стаў ні кі дзяр жаў-

ных ор га наў і пры ват на га біз-

не су аб мяр коў ва лі, якім чы нам 

мож на ўдас ка на ліць па ды хо ды 

да дзяр жаў най ал ка голь най па-

лі ты кі ў кра і не.

На огул, Бе ла русь не зай мае пер-

шыя рад кі ў су свет ных рэй тын гах, а 

з 2011 го да спа жы ван не ал ка го лю ў 

нас па тро ху зні жа ец ца. У той жа час 

дзяр жа ва што год тра ціць 2 % ВУП 

на пе ра адо лен не не га тыў ных на ступ-

стваў, звя за ных з праз мер ным ужы-

ван нем моц ных на по яў. Па на зі ран-

нях Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, ка ля 

тра ці ны цяж кіх па цы ен таў па сту па-

юць у баль ні цы хут кай да па мо гі з-за 

пры хіль нас ці да зя лё на га змея.

Га лоў най мэ тай для ўся го гра мад-

ства ста ла спро ба зру шыць гэ тую 

праб ле му з мёрт ва га пунк та. Ад па-

вед ная дзярж пра гра ма па він на мець 

на ўва зе зні жэн не спа жы ван ня ал ка-

го лю пры па ве лі чэн ні па ступ лен няў у 

бюд жэт. Та кое мер ка ван не вы ка заў 

стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га са ю за 

пра мыс лоў цаў і прад пры маль ні каў 

Аляк сандр ШВЕЦ. Для зні жэн ня спа-

жы ван ня ал ка го лю па трэб на шмат-

га до вая пра гра ма з вель мі моц ным 

эка на міч ным бло кам:

— У на шай кра і не гэ тае пы тан не 

час цей за ўсё агуч ва юць на шы ка-

ле гі з Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і 

МУС. Але вы ра шыць праб ле му на га-

лі но вым уз роў ні — на прык лад, толь кі 

на ма ган ня мі Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя — не маг чы ма. Гэ та да ты чыц ца і 

на ша га пра мыс ло ва га сек та ра, цэ лы 

шэ раг прад пры ем стваў, якія вы пус ка-

юць ал ка голь ную пра дук цыю, сён ня 

з'яў ля юц ца го ра даў тва раль ны мі. І ка-

лі га лі ну ча ка юць ней кія пе ра ме ны, то 

яны па він ны пра во дзіц ца ў пла на вым 

рэ жы ме, без рэз кіх дзе ян няў. Яшчэ 

адзін важ ны мо мант — па ступ лен не 

ак цы заў і па дат каў ад ал ка голь най 

га лі ны ў бюд жэт. Тут ці ка вы поль скі 

до свед, ка лі ў іх зні зі ла ся спа жы ван-

не ал ка го лю пры па ве лі чэн ні да хо-

даў бюд жэ ту. Гэ та той ва ры янт, на 

які мо жа ары ен та вац ца і на ша кра і на. 

Важ на так са ма ра зу мець, што гэ тая 

за да ча не мо жа вы ра шац ца хут ка, 

для гэ та га трэ ба не менш 5—10 га доў 

упар тай пра цы.

Акра мя та го, Аляк сандр Швец 

раз ліч вае, што пер шым кро кам да 

фар мі ра ван ня агуль най дзяр жаў най 

пра гра мы па ал ка голь най па лі ты цы 

мо жа стаць ства рэн не між ве да мас-

най ра бо чай гру пы. З аба вяз ко вым 

уклю чэн нем у яе гуль цоў рэ аль на га 

сек та ра эка но мі кі — і дзяр жаў на га, і 

пры ват на га.

У рэй тын гу мы 27-я
Ме ды кі за не па ко е ныя ста нам 

на ша га агуль на га зда роўя, па коль кі 

ўзро вень спа жы ван ня ал ка го лю на 

ду шу на сель ніц тва ў кра і не пе ра вы-

шае па каз чык, які лі чыць да пу шчаль-

ным Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 

зда роўя (СА АЗ).

«На дум ку між на род най ар га ні за-

цыі, ка лі гэ ты ўзро вень пе ра вы шае 

во сем літ раў аб са лют на га ал ка го лю 

на ду шу на сель ніц тва ў год, то гэ та 

мо жа пры вес ці да не га тыў ных ме ды-

ка-дэ ма гра фіч ных на ступ стваў», — 

ад зна чае кі раў нік Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра ма ні то рын гу і прэ вен та ло-

гіі РНПЦ псі хіч на га зда роўя Аляк-

сей КРАЛЬ КО. Але, у цэ лым агуль-

нае спа жы ван не ал ка го лю ў кра і не 

з 2011 го да па сту по ва зні жа ец ца:

— Быў не вя лі кі ска чок у 2018 го-

дзе, але гэ тыя ліч бы яшчэ бу дуць 

удак лад няц ца Бел ста там. Агуль ная 

тэн дэн цыя ў нас ста ноў чая. З 2017 го -

да мы па ча лі раз ліч ваць спа жы ван-

 не ал ка го лю ў кра і не па між на род ных 

стан дар тах. Бы ло пры ня та ра шэн не 

лі чыць гэ ты па каз чык у на сель ніц тва 

ва ўзрос це ад 15 га доў і ста рэй шых. 

Усе кра і ны лі чаць ме на ві та так. Па-

вод ле звес так за 2017 год, спа жы-

ван не скла ла 9,6 літ ра на ду шу на-

сель ніц тва.

Важ на ўліч ваць і не за рэ гіст ра ва-

ны ал ка голь — хат ні або не ле галь-

на ўве зе ны. У кра і не рас пра ца ва на 

ме то ды ка па пад лі ку спа жы ван ня 

та ко га ал ка го лю. Па гэ тай ме то ды-

цы ў 2017 го дзе агуль нае спа жы ван-

не ал ка го лю скла ла ўжо 11,2 літ ра 

на ча ла ве ка. У рэй тын гу кра ін за 

2016 год на ша кра і на зна хо дзіц ца на 

27-м мес цы ў све це па ўзроў ні спа-

жы ван ня ал ка го лю.

«Паў ноч ная» ма дэль
Спе цы я ліст звяр нуў ува гу, што па 

рэ ка мен да цы ях СА АЗ «ідэа льнай» 

струк ту рай спа жы ван ня мо жа быць 

на ступ ная: до ля сла ба ал ка голь ных 

на по яў і пі ва ў агуль ным спа жы ван ні 

па він на скла даць 50 %, ві на — 35 %, 

моц на га ал ка го лю — 15 %. Але та кая 

струк ту ра да ся га ец ца за пра цяг лы 

пе ры яд ча су.

Вель мі па ка заль ныя не толь кі 

да ныя аб тым, коль кі п'юць на шы 

лю дзі, але і на поі, якія ка рыс та юц-

ца най боль шым по пы там. Па вод ле 

афі цый най ста тыс ты кі, ка ля 53 % 

спа жы ва на га ў Бе ла ру сі ал ка го лю 

пры па дае на моц ныя на поі — га-

рэл ку, лі кё ра-га рэ лач ныя вы ра бы і 

кань як. Пры гэ тым звест кі за апош нія 

дзе сяць га доў свед чаць аб тым, што 

струк ту ра ал ка голь на га рын ку прак-

тыч на не мя ня ец ца. Атрым лі ва ец ца, 

што ў кра і не на зі ра ец ца «паў ноч ная» 

ма дэль спа жы ван ня.

«Га рэ лач ная ма дэль спа жы ван ня 

ал ка го лю не га тыў на ад бі ва ец ца на 

зда роўі на сель ніц тва. Мы на зі ра ем 

раз віц цё ал ка голь ных псі хо заў, вы со-

кую смя рот насць у су вя зі з праз мер-

ным ужы ван нем моц ных ал ка голь-

ных на по яў», — ад зна чае Аляк сей 

Краль ко. Як па ка за ла са цы я ла гіч нае 

да сле да ван не, пра ве дзе нае Рэс пуб-

лі кан скім цэнт рам ма ні то рын гу і прэ-

вен та ло гіі РНПЦ псі хіч на га зда роўя, 

час цей за ас тат ніх моц ныя спірт ныя 

на поі ўжы ва юць муж чы ны з ня поў-

най ся рэд няй і па чат ко вай аду ка цы-

яй, ра бот ні кі сель скай гас па дар кі і 

бес пра цоў ныя.

Больш за тое, са ца пы тан не па ка-

за ла, што больш за па ло ву да рос-

ла га на сель ніц тва кра і ны каш та ва лі 

са ма гон і ў най боль шай сту пе ні яго 

ўжы ва юць жы ха ры пе рад пен сій на-

га і пен сій на га ўзрос ту ў сель скай 

мяс цо вас ці.

Ме ды кі ўпэў не ныя, што сі ту а цыю 

на ал ка голь ным рын ку кра і ны вар та 

па сту по ва мя няць і ру хац ца да той 

«ідэа льнай» струк ту ры спа жы ван ня

ал ка го лю, якую рэ ка мен дуе СА АЗ. 

«У струк ту ры спа жы ван ня ал ка голь-

ных на по яў трэ ба ска ра чаць спа жы-

ван не га рэл кі і ін шых моц ных спірт ных 

на по яў шля хам па ве лі чэн ня ўдзель най 

ва гі спа жы ван ня пі ва і су хо га ві на», — 

мяр куе Аляк сей Краль ко.

Ал ка го лі каў ужо менш, 
але ўсё ж...

— Коль касць па цы ен таў, якія 

зна хо дзяц ца пад на гля дам ле ка раў 

псі хі ят раў-нар ко ла гаў, у нас што год 

зні жа ец ца на 2—3 % у апош нія га ды. 

Сён ня гэ та ка ля 160 ты сяч па цы ен таў 

з сін дро мам за леж нас ці ад ал ка го лю, 

пя тая част ка ся род іх — жан чы ны. 

Ад нак, гэ та ве лі зар ная коль касць лю-

дзей, якія фак тыч на стра ча ныя для 

гра мад ства.

Ста тыс ты ка МУС так са ма свед-

чыць пра тое, што на ступ ствы ад 

ужы ван ня моц ных ал ка голь ных на-

по яў сум ныя, і сі ла ві кі, мяр ку ю чы па 

ўсім, га то выя пад тры маць ме ры па 

ба раць бе з ал ка га ліз мам.

«Кож нае чац вёр тае зла чын ства ў 

кра і не ўчы ня ец ца ў ста не ал ка голь-

на га ап'я нен ня. Пры гэ тым до ля за-

бой стваў, на ўмыс ных цяж кіх ця лес-

ных па шко джан няў, учы не ных у ста-

не ал ка голь на га ап'я нен ня, да ся гае 

80 %. У гэтым го дзе ўпер шы ню за 

10 га доў у нас на зі ра ец ца рост та кіх 

зла чын стваў», — ад зна чае стар шы 

ін спек тар упраў лен ня пра фі лак-

ты кі га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы 

пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі мі лі-

цыі гра мад скай бяс пе кі МУС Юрый 

ГУ ШЧА.

Ак цы зы і на паў нен не 
бюд жэ ту

На дум ку экс пер таў, змя ніць 

струк ту ру спа жы ван ня ал ка голь ных 

на по яў мож на, але без эка на міч ных 

ме та даў тут не абы сці ся. У пры ват-

нас ці, Поль шча ў свой час пай шла на 

тое, што іс тот на пад вы сі ла ак цы зы на 

моц ныя ал ка голь ныя на поі і тым са-

мым сты му ля ва ла спа жы ван не пі ва. 

«У 1990-х га дах на моц ны ал ка голь 

пры хо дзі ла ся ка ля 70 % ал ка голь на га 

рын ку Поль шчы і 30 % на пі ва. Ця пер 

мы ма ем зва рот ную кар ці ну дзя ку ю-

чы ак цыз най па лі ты цы», — рас ка заў 

на круг лым ста ле пад атко вы кан-

суль тант ура да Поль шчы Вой цех 

КРОК.

Га рэ лач ны ак цыз у Поль шчы ў

4,5 ра за вы шэй шы, чым піў ны. 

«У нас га рэл ка ад но сіц ца да на по яў 

прэ мі ум-сег мен та, яе лю дзі куп ля юць 

толь кі для асаб лі вых вы пад каў», — 

ад зна чае Крок.

У на шай кра і не сі ту а цыя ін шая — 

га рэ лач ны ак цыз пе ра вы шае піў ны 

толь кі ў 1,65 ра за. Ай чын ныя вы-

твор цы моц ных ал ка голь ных на по яў 

мяр ку юць, што ка лі та кія зме ны зра-

біць рэз ка, то фі нан са вае ста но ві шча 

прад пры ем стваў па гор шыц ца, а каз-

на па зба віц ца па ступ лен няў. Да рэ чы, 

не ка то рыя прад стаў ні кі ал ка голь най 

га лі ны пад крэс лі ва юць, што ме на-

ві та дзе ля на паў нен ня каз ны яны і 

пра цу юць.

А вось пер шы на мес нік стар шы-

ні кан цэр на «Бел дзярж харч прам» 

Ігар ШУС ТАЎ на круг лым ста ле ад-

зна чыў: га лоў нае, па мя таць, што лі-

бе ра лі за цыя ал ка голь на га рын ку — 

гэ та па мыл ко вы шлях. «Лю быя ме ры 

рэ гу ля ван ня па він ны быць на кі ра ва-

ны на аба ро ну зда роўя. Та му не стаў 

бы пад трым лі ваць па зі цыі вы твор цаў 

ал ка го лю». Ігар Шус таў на га даў, што 

за 2018 год ак цы зы на ал ка голь скла-

лі 3,7 % па ступ лен няў у бюд жэт, та му 

па мыл ко ва ка заць, што гэ та бюд жэ-

таў тва раль ная га лі на.

На дум ку Іга ра Шус та ва, у гэ тай 

сфе ры па зі тыў ная ды на мі ка пры-

кмет ная, па коль кі атры ма ла ся вы бу-

да ваць ра зум ную ак цыз ную па лі ты ку 

ў да чы нен ні да ал ка голь най пра дук-

цыі. «Сён ня на зі ра ец ца па ве лі чэн не 

спа жы ван ня кань я коў, ідзе доб ры 

трэнд на спа жы ван не якас ных пра-

дук таў, умоў на прэ мі яль най пра дук-

цыі. Ка лісь ці пры ма лі ся па мыл ко выя 

ра шэн ні да тыч на ві на роб най пра дук-

цыі, ця пер па чы на ем дзей ні чаць на-

ад ва рот: пры ня та ра шэн не аб роз-

ні цы ак цы заў на фрук то ва-ягад ныя 

ві ны і ві ны ма ца ва ныя. Ста тыс ты ка 

свед чыць, што за чатыры ме ся цы аб'-

ём рэа лі за цыі фрук то вых ві наў вы рас 

у чатыры ра зы, і гэ та доб ра», — ад-

зна чае прад стаў нік кан цэр на.

Рэ кла ма якас на га ві на
і без ал ка голь на га пі ва

Прад стаў ні кі пры ват ных кам па ній, 

у сваю чар гу, лі чаць, што для вы цяс-

нен ня моц на га ал ка го лю з рын ку 

па він на быць не толь кі адэ кват ная 

ак цыз ная па лі ты ка, але і ін шыя па-

ды хо ды, на прык лад у рэ клам най 

сфе ры.

— Каб па мен шыць удзель ную ва гу 

моц ных ал ка голь ных на по яў на рын-

ку, трэ ба да зво ліць рэ кла му сла ба ал-

ка голь ных на по яў. На сён няш ні дзень 

рэ кла ма ві на град ных ві наў, шам пан-

ска га, на ту раль ных пла до вых ві наў, 

так са ма як і моц ных на по яў, не да-

зво ле на за вы клю чэн нем мес цаў 

про да жаў», — ад зна чае ге не раль ны 

ды рэк тар «Мінск ага за во да ві на-

град ных ві наў» Іван ТРО ІЦ КІ.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ахо вы 

зда роўя Дзміт рый ПІ НЕ ВІЧ ад зна-

чыў, што ка лі між ве да мас ная ра бо-

чая гру па бу дзе ўсё ж ство ра на, то 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя га то ва 

ўдзель ні чаць у яе ра бо це.

— Тэ ма на ша га аб мер ка ван ня 

ак ту аль ная сён ня, бу дзе ак ту аль ная 

заўт ра, і ба ю ся, што і пас ля заўт ра 

так са ма. У нас ёсць тры кі рун кі ра-

бо ты: зні жэн не ўзроў ню спа жы ван-

ня ал ка го лю, зме на струк ту ры спа-

жы ван ня і зме на ты пу спа жы ван ня. 

Вель мі важ ным з'яў ля ец ца так са ма 

пы тан не якас ці ал ка го лю. Зра зу ме-

ла, што вы твор цы ал ка го лю ў нас у 

кра і не ад па вя да юць усім кры тэ ры ям 

бяс пе кі. Але мы, на жаль, не ма ем 

ні я кіх ін ды ка та раў якас ці.

Ад Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю ў ме ра-

пры ем стве пры ня ла ўдзел на чаль нік 

упраў лен ня ар га ні за цыі ганд лю і 

гра мад ска га хар ча ван ня Ві я ле та 

БРА ЗОЎ СКАЯ. Яна, у пры ват нас ці,

за яві ла, што ўжо больш за чатыры га-

ды гэ та мі ніс тэр ства рых туе да зме ны 

за кон аб аба ро це ал ка го лю — і ў су-

вя зі з но вы мі па тра ба ван ня мі парт-

нё раў па ЕА ЭС, і ў су вя зі з ін шы мі 

нар ма тыў ны мі ак та мі. У пры ват нас-

ці, но вы пра ект за ко на аб аба ро це 

ал ка го лю пра ду гледж вае да лей шае 

па этап нае аб ме жа ван не про да жу і 

спа жы ван ня ал ка голь ных на по яў. 

Ра зам з тым, лю быя аб ме жа ван ні ў 

лю бой сфе ры дзей нас ці не па він ны 

быць рэз кі мі. «Мы па він ны ра зу мець, 

як яны паў плы ва юць не толь кі на на-

сель ніц тва, але і на эка но мі ку».

Па вы ні ках круг ла га ста ла пад рых-

та ва на рэ за лю цыя, у якой ад люст-

ра ва ны мер ка ван ні ўсіх удзель ні каў. 

Пас ля да пра цоў кі да ку мент ад пра-

вяць ва ўрад, дзе і бу дуць пры мац ца 

кан крэт ныя ра шэн ні.

Сяр гей КУР КАЧ.

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

ЗА ДА ЧУ ТРЭ БА ВЫ РА ШАЦЬ КОМП ЛЕКС НА
Мы не паў ноч ная кра і на, па ра піць га рэл ку вы ключ на па свя тах. І то не заў сё ды...

Перад цы ры мо ніяй ад крыц-

ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

Прэ зі дэнт пры маў у Па ла цы 

Не за леж нас ці па ва жа ных за-

меж ных гас цей, якія пры бы лі 

на фо рум. У іх го нар бы ла 

да дзе на ўра чыс тая вя чэ ра. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, вi та ю-

чы iх, па дзя ка ваў за пры езд 

у Бе ла русь i вы ка заў спа дзя-

ван нi, што за меж ныя гос цi 

пра сяк нуц ца пры га жос цю бе-

ла рус кай зям лi i ду шэў нас цю 

на ро да, па вя зуць з са бой доб-

рыя ўспа мi ны. А ра ні цай 

Аляк сандр Лу ка шэн ка су-

стрэў ся з прэ зі дэн там Гру зіі 

Са ла мэ Зу ра біш ві лі, прэ зі дэн-

там Сер біі Аляк санд рам Ву-

чы чам, кі раў ні ком Ча чэн скай 

Рэс пуб лі кі Рам за нам Ка ды ра-

вым і дзяр жаў ным мі ніст рам 

па ганд лё вай па лі ты цы Мі ніс-

тэр ства знеш ня га ганд лю Злу-

ча на га Ка ра леў ства Вя лі ка-

бры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі 

Джор джам Хо лінг бе ры.

Вый сце зной дзец ца
Пер шая су стрэ ча Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі — з гру зін скай ка ле-

гай Са ла мэ Зу ра біш ві лі. 

Ві зіт быў вель мі ка рот кі — кі раў ні-

ца Гру зіі пры ня ла ра шэн не эк стран-

на вяр нуц ца ў Тбі лі сі з пры чы ны 

ма са вых бес па рад каў. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка вы ка заў над зею, што 

Са ла мэ Зу ра біш ві лі зной дзе маг чы-

масць у най блі жэй шай бу ду чы ні зноў 

на ве даць не толь кі Мінск, але і ін шыя 

мяс ці ны кра і ны.

Раз маў ля ю чы з Са ла мэ Зу ра біш-

ві лі, бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

на шы на ро ды вель мі бліз кія і з па ва-

гай ста вяц ца адзін да ад на го. «Мы 

па мя та ем тыя са вец кія ча сы, ка лі ўсе 

ха це лі быць гру зі на мі з роз ных пры-

чын, та му ў нас вель мі доб ры фун да-

мент ад но сін. Па вер це, я зраб лю ўсё, 

каб та кія доб рыя, цёп лыя ад но сі ны ва 

ўсіх сфе рах за ха ва лі ся на веч на», — 

за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кія па лі ты кі со чаць за па-

дзея мі, якія ад бы ва юц ца ў Гру зіі, і 

бе ла ру сам не абы яка вы лёс гэ тай 

кра і ны. «Ваш на род пе ра жыў шмат 

скла да ных мо ман таў пас ля рас па ду 

Са вец ка га Са ю за, і вы заў сё ды год-

на вы хо дзі лі са скла да ных сі ту а цый. 

І я ўпэў не ны, што і ця пе раш няя сі ту-

а цыя, ня прос тая, як у Гру зіі, так і ў 

ін шых рэс пуб лі ках (і ў нас праб лем 

ха пае). Але мы лю дзі муж ныя і зной-

дзем вы хад з лю бых сі ту а цый», — 

па ве да міў кі раў нік дзяр жа вы.

Са ла мэ Зу ра біш ві лі па дзя ка ва ла 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку, які знай шоў 

час на су стрэ чу, а ско ры ад' езд стаў 

не ча ка нас цю на ват для яе. Прэ зі дэнт 

Гру зіі па жа да ла Бе ла ру сі па спя хо ва 

пра вес ці Еў ра пей скія гуль ні, але пе-

ра жы ваць за гру зін скіх спарт сме наў 

яна бу дзе на ад лег лас ці.

«Ра зу ме е це, за раз у Гру зіі на пру-

жа ная сі ту а цыя, та му я па лі чы ла аба-

вяз ко вым быць там. Ка лі ў кра і не ад-

бы ва ец ца неш та, кі раў нік дзяр жа вы 

па він на быць на мес цы», — па пра сі-

ла пра ба чэн ня Са ла мэ Зу ра біш ві лі і 

да да ла, што ў гэ ты час па він на быць 

по бач са сва ім на ро дам.

Су стрэ ча 
з бліз кі мі сяб ра мі

Ме на ві та так аха рак та ры за-

ваў па ра дак пе ра гавораў з за-

меж ны мі гас ця мі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ў раз мо ве з прэ зі-

дэн там Сер біі Аляк санд рам Ву-

чы чам. 

Удзел кі раў ні ка гэ тай бал кан скай 

кра і ны ў цы ры мо ніі ад крыц ця Еў ра-

пей скіх гуль няў стаў на го дай яшчэ 

раз вяр нуц ца да аб мер ка ван ня ад-

но сін дзвюх дзяр жаў.

«Мы кан ста та ва лі зу сім ня даў на, 

су стра ка ю чы ся, што яны зна хо дзяц-

ца на са мым вы со кім уз роў ні. Ду маю, 

нам трэ ба да даць да на шых па лі тыч-

ных ад но сін больш ганд лю, больш 

эка но мі кі, каб быў моц ны фун да мент 

на шых ад но сін, каб ні хто іх ні ко лі не 

ссу нуў», — звяр нуў ся да свай го серб-

ска га ка ле гі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

Сер бія — пры яры тэт ны парт нёр і 

бліз кая нам кра і на: «І я дзя кую вам і 

сер бам за тую цеп лы ню, з якой яны 

ста вяц ца да бе ла ру саў і мя не аса-

біс та. Мы гэ та цэ нім і, па вер це, усё 

гэ та на ка рысць на шым ад но сі нам у 

бу ду чым».

Аляк сандр Ву чыч у сваю чар гу 

так са ма за явіў пра асаб лі вы ха рак-

тар кан так таў, якія скла лі ся па між 

кра і на мі.

«Мы вель мі цэ нім усё, што вы аса-

біс та ро бі це, спа дар Прэ зі дэнт. Вя лі кі 

дзя куй за ва шу па зі цыю па пы тан ні 

Ко са ва. Як ве да е це, мы ро бім, што 

маг чы ма ра біць у сён няш нім све це, 

збе ра га ю чы на шу тэ ры та ры яль ную 

цэ лас насць, не за леж насць, су ве рэ ні-

тэт», — ска заў Аляк сандр Ву чыч.

Ён зга дзіў ся, што кра і нам трэ ба 

ўзмац ніць эка на міч ныя ад но сі ны і 

ганд лё выя су вя зі, і па ве да міў: бу-

ду чы ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў 

Сер бію мае вя лі кае зна чэн не для 

ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў.

Пы тан ні ўзгад ня юц ца
Учо ра так са ма ад бы ла ся су-

стрэ ча Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з кі раў ні ком ура да Ра сіі Дзміт-

ры ем Мядз ве дзе вым.

За да ча прэм' ер-мі ніст ра Ра сіі 

пад час ві зі ту ў Мінск — раз гле дзець 

ра бо ту гру пы, якая пра цуе над праб-

лем ны мі пы тан ня мі ўза е ма ад но сін, і 

даць рэ зю мэ пе рад су стрэ чай двух 

лі да раў. Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, Ула дзі мір Пу цін пла нуе 

пры ехаць на цы ры мо нію за крыц ця 

Гуль няў, пас ля кі раў ні кі дзяр жаў мяр-

ку юць су стрэц ца на фо ру ме рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Ра сіі ў Санкт-Пе цяр бур гу. 

Бе ла рус кі лі дар пры гэ тым за ўва жыў, 

што ра сій скі прэм' ер-мі ністр ак тыў на 

ўклю ча ны ў пра цэс пе ра гавораў па 

бе ла рус ка-ра сій скай ін тэ гра цыі.

Дзміт рый Мядз ве дзеў па він ша-

ваў Прэ зі дэн та з важ най спар тыў най 

па дзе яй у на шай кра і не і пе рай шоў 

да па лі тыч ных пы тан няў. Ра сій скі 

прэм' ер рас ка заў аб сва ёй су стрэ чы 

з бе ла рус кім ка ле гам Сяр ге ем Ру ма-

сам, ад зна чыў шы, што «па га ва ры лі 

ня дрэн на» і знач ная част ка пы тан няў 

ужо ўзгод не на. Для прэ зі дэн таў за ста-

ло ся знач на менш тэм для вы ра шэн ня, 

і яны бу дуць, у боль шас ці, да ты чыц ца 

па лі ты ка-пра ва вой сфе ры. Пе ра га во-

ры ідуць ак тыў на, дзя ку ю чы плён най 

ра бо це мі ніст раў, ві цэ-прэм' е раў.

«Мы за раз амаль га то вы пе ра-

даць усё гэ та для раз гля ду на прэ-

зі дэнц кім уз роў ні, і спа дзя ём ся, што 

гэ та ўдас ца вам зра біць у лі пе ні, каб 

вы ра шыць мо ман ты, якія за ста юц-

ца», — па ве да міў ра сій скі прэм' ер.

Ка лі гэ тыя пы тан ні бу дуць вы-

ра ша ны, па пла не ў ліс та па дзе 

ба кі вый дуць на пад пі сан не да-

рож ных кар таў па рэа лі за цыі гэ тых 

іні цы я тыў.

З уза ем най па ва гай
Усім вы со кім гас цям Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па да ра ваў экс клю-

зіў ныя су ве ні ры, ся род якіх па-

но з мо ра на га ду бу, яко му ка ля 

паў та ры ты ся чы га доў.

Але асаб лі ва каш тоў ны і знач ны 

па да ру нак — ор дэн Друж бы на ро даў — 

з рук Прэ зі дэн та на аса біс тай су стрэ-

чы атры маў кі раў нік Ча чэн скай Рэс-

пуб лі кі Рам зан Ка ды раў.

«Я ня даў на, на зна ча ю чы мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў, а ён у нас каў ка-

зец, рас каз ваў пра мае па чуц ці да 

каў каз ска га на сель ніц тва. Гэ та са-

праў ды моц ныя лю дзі, з якіх мы бя-

ром прык лад у пэў ных мо ман тах», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Два га ды та му, дзя ку ю чы на ма-

ган ням Рам за на Ка ды ра ва ўда ло ся 

вы зва ліць з Лі віі бе ла рус кіх спе цы я-

ліс таў. Прэ зі дэнт сар дэч на па дзя ка-

ваў за да па мо гу кі раў ні ку Ча чэн скай 

Рэс пуб лі кі. У знак удзяч нас ці і бра-

тэр скіх ад но сін Аляк сандр Лу ка шэн ка

і ўзна га ро дзіў Рам за на Ка ды ра ва 

ор дэ нам Друж бы на ро даў.

«Вам сло вы па дзя кі за тую пад-

трым ку, да па мо гу, якую аказ ва е це 

ча чэн цам і ўсім каў каз цам. І ў нас 

у рэс пуб лі цы, на Каў ка зе, у Ра сіі ў 

цэ лым вас лю бяць, па ва жа юць і ча-

ка юць», — за пра сіў Рам зан Ка ды раў 

кі раў ні ка Бе ла ру сі ў гос ці і ад зна чыў, 

што бу дзе з го на рам на сіць бе ла рус-

кую ўзна га ро ду.

Рам зан Ка ды раў пас ля раз мо вы 

з Аляк санд рам Лу ка шэн кам ад ка заў 

на пы тан ні жур на ліс таў.

«Кож ная су стрэ ча, кож ны пры езд 

для нас вель мі знач ны, та му што мы 

вель мі цэ нім на шы ад но сі ны з дзяр-

жа вай Бе ла русь. І Прэ зі дэнт нам 

шмат ці ка ва га рас каз ваў, да ваў 

шмат па рад. Не прай шло два га ды 

з на шай апош няй су стрэ чы. У нас 

ёсць спар тыў нае, куль тур нае, пра-

мыс ло вае ўза е ма дзе ян не, — ад зна-

чыў кі раў нік Ча чэн скай Рэс пуб лі кі. — 

Я ду маю, што Прэ зі дэнт пры е дзе да 

нас у гос ці. І да лей бу дзем раз ві ваць 

і бу да ваць ад но сі ны».

Імк нуц ца да леп ша га
На су стрэ чы з дзяр жаў ным мі-

ніст рам па ганд лё вай па лі ты цы 

Мі ніс тэр ства знеш ня га ганд лю 

Злу ча на га Ка ра леў ства Вя лі ка-

бры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі 

Джор джам Хо лінг бе ры Прэ зі-

дэнт звяр нуў ува гу, што пе ра-

гаворы з на го ды Еў ра пей скіх 

гуль няў не зу сім зруч ны вы па-

дак, каб па глы біц ца ў двух ба ко-

выя ад но сі ны кра ін.

«Але тым не менш гэ та су стрэ-

ча вель мі важ ная. Маг чы ма, на ват 

гіс та рыч на важ ная, ня гле дзя чы на 

той аб' ём ганд лё ва-эка на міч на га су-

пра цоў ніц тва, які ў нас ёсць. Усё-та кі 

ад но сі ны Бе ла ру сі і Вя лі ка бры та ніі 

мо гуць быць леп шыя, на шмат леп-

шыя (ка лі шчы ра ка заць), чым той 

уз ро вень, на якім яны зна хо дзяц ца 

сён ня», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт на га даў, што вы ні ко-

выя су стрэ чы, пры све ча ныя ганд лё-

ва-эка на міч ным пы тан ням, прай шлі 

пад час ня даў ня га ві зі ту ў Лон дан бе-

ла рус кай дэ ле га цыі на ча ле з прэм'-

ер-мі ніст рам Сяр ге ем Ру ма сам.

«Ваш урад шмат зра біў, каб гэ-

тыя ме ра пры ем ствы ў Вя лі ка бры та-

ніі бы лі па спя хо выя, і я вам аса біс та 

дзя кую за тое, што вы ўваж лі ва ад-

нес лі ся да бе ла ру саў і са дзей ні ча лі 

рэа лі за цыі тых мэт, якія бы лі па стаў-

ле ны пе рад гэ тым ві зі там», — пад-

крэс ліў лі дар кра і ны.

Ён на га даў пра сваё не га тыў нае 

стаў лен не да вы ха ду Вя лі ка бры та ніі 

з Еў ра пей ска га са ю за. Але ў гэ тым 

пра цэ се, на яго дум ку, ёсць шмат і 

ста ноў чых мо ман таў: «Вы ста но ві-

це ся больш сва бод най дзяр жа вай, 

не за леж най ад амаль трох дзя сят каў 

га ла соў Еў ра пей ска га са ю за. Для 

нас гэ та вы гад на тым, што мы і вы 

мо жам больш сва бод на і больш апе-

ра тыў на на ладж ваць ад но сі ны па між 

Вя лі ка бры та ні яй і Бе ла рус сю».

У ад каз дзяр жаў ны мі ністр ад зна-

чыў, што для яго вя лі кі го нар быць у 

Мін ску і аса біс та су стрэц ца з кі раў-

ні ком Бе ла ру сі.

«І вы вель мі пра віль на і спра вяд-

лі ва ад зна чы лі, што Вя лі ка бры та нія 

мае вель мі знач ны ін та рэс і вель мі 

ўваж лі вая да Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Ня гле дзя чы на тое, што на ша су стрэ-

ча вель мі аб ме жа ва ная па ча се, у 

мя не за пла на ва на вя лі кая коль касць 

су стрэч і пе ра гавораў з прад стаў ні-

ка мі бе ла рус ка га ўра да. Я ўжо не ад-

на ра зо ва су стра каў ся са спа да ром 

па слом у Злу ча ным Ка ра леў стве, 

і ў нас скла лі ся вель мі доб рыя ўза-

е ма ад но сі ны», — рас ка заў Джордж 

Хо лінг бе ры.

Да раз мо вы з Прэ зі дэн там бры-

тан скі па лі тык аб мер ка ваў век та ры 

да лей ша га су пра цоў ніц тва ў сфе ры 

ганд лю з на мес ні кам мі ніст ра за меж-

ных спраў Бе ла ру сі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

АД БРЫ ТА НІІ ДА КАЎ КА ЗА
Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з вы со кі мі гас ця мі 

га лоў на га спар тыў на га фо ру му го да

ГА ВО РЫМ 
НА АД НОЙ МО ВЕ

САН ГІ ТА БА ХА ДУР: 
«Нас яд на юць мно гія 

гу ма ні тар ныя іні цы я ты вы...»

Учо ра прэм' ер-мі ністр Бе ла ру-

сі Сяр гей РУ МАС су стрэў ся з 

ра сій скім ка ле гам Дзміт ры ем 

МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВЫМ — спа чат ку 

ў вуз кім, а по тым у па шы ра ным 

скла дах.

Тэ ма ты ка су стрэ чы — роз ныя ас-

пек ты бе ла рус ка-ра сій ска га ўза е ма-

дзе ян ня, уклю ча ю чы ганд лё ва-эка-

на міч ныя і ін тэ гра цый ныя пы тан ні.

На пе ра га во рах Сяр гей Ру мас ад-

зна чыў, што Бе ла русь і Ра сія знай шлі 

ра зу мен не па боль шас ці пы тан няў 

ін тэ гра цый на га па рад ку ў Са юз най 

дзяр жа ве.

Па за вяр шэн ні пе ра га во раў прэм'-

е ры рас ка за лі жур на ліс там пра вы-

ні кі су стрэ чы.

Дзміт рый Мядз ве дзеў за явіў, што 

пе ра гаворы прай шлі вель мі доб ра. 

«Мы са праў ды ра зу ме ем адзін ад-

на го, чу ем ар гу мен ты адзін ад на го, 

і аб са лют на шчы ра, не дзе ля та го, 

каб вы ка наць дып ла ма тыч ны эты кет, 

ска жу, што мы на рэш це па ін тэ гра-

цый най тэ ма ты цы га во рым на ад ной 

мо ве. Гэ та не ад ра зу атры ма ла ся», —

ад зна чыў ён.

Прэм' ер-мі ністр Ра сіі так са ма па-

ве да міў жур на ліс там, што ў рам ках 

пе ра гавораў ма ец ца тры гру пы пы-

тан няў.

Пер шая — гэ та тыя пы тан ні, па 

якіх у Бе ла ру сі і Ра сіі ад ноль ка вае 

ра зу мен не сут нас ці і тэр мі наў ука-

ра нен ня ў жыц цё пе ра мен, пры няц ця 

клю ча вых ра шэн няў.

Дру гая гру па — пы тан ні, па якіх 

ба кі ад ноль ка ва ўспры ма юць тыя 

ці ін шыя ра шэн ні ў сфе ры эка но мі кі 

або са цы яль най сфе ры, але дзе ня-

ма яшчэ дак лад на га ра зу мен ня тэр-

мі наў рэа лі за цыі. «І тут не аб ход ныя 

даў згад нен ні», — да даў Дзміт рый 

Мядз ве дзеў.

Трэ цяя ка тэ го рыя — ад нос на не-

вя лі кая — гэ та пы тан ні, па якіх у сі лу 

па лі ты ка-юры дыч ных пры чын трэ ба 

пра вес ці да дат ко выя кан суль та цыі.

Дзміт рый Мядз ве дзеў не стаў уда-

вац ца ў ню ан сы пы тан няў, бо лі чыць, 

што трэ ба пра ўсё да мо віц ца, а по-

тым гэ та ўсё прад' явіць. Тэ ма ты ка 

пы тан няў да ты чыц ца пад атко вай, 

бюд жэт най, са цы яль най, фі нан са-

ва-крэ дыт най па лі ты кі, вы пра цоў кі 

адзі ных па ды хо даў да іх ажыц цяў-

лен ня.

Сяр гей Ру мас па цвер дзіў, што гэ-

тая су стрэ ча, як і су стрэ ча ў Гор ках 

24 мая, прай шла вель мі доб ра, ба кі 

зблі жа юць па зі цыі.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі так са ма 

пра ка мен та ваў гру пы пы тан няў, агу-

ча ныя Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым. 

На яго дум ку, пер шая гру па — са мая 

ёміс тая і са мая вя лі кая. «З ін ша га 

бо ку, трэ ба ра зу мець, што тыя два 

ці тры пунк ты, якія зна хо дзяц ца ў 

трэ цяй гру пе, вя до ма, са мыя цяж-

кія. І па іх па трэб ныя да дат ко выя 

кан суль та цыі», — ска заў Сяр гей 

Ру мас. Ён так са ма рас ка заў, што 

на су стрэ чы ба кі ўзгад ні лі, як бу дзе 

вы гля даць струк ту ра да ку мен та. 

«І мы ра зу ме ем, што ў аб ноў ле най 

пра гра ме дзе ян няў бу дуць пра пі са-

ны ў пер шую чар гу да рож ныя кар-

ты па сек та рах эка но мі кі. Мы гэ тыя 

да рож ныя кар ты па він ны ўзгад ніць 

усе аб са лют на да ліс та па да ме ся-

ца», — пад крэс ліў ён.

За тым спат рэ біц ца вя лі кая ра бо та 

ўра даў па пры вя дзен ні за ка на даў-

ства ў ад па вед насць для та го, каб 

агуль ныя сек та раль ныя рын кі маг лі 

ўжо пра ца ваць на поў ную моц. Ён

звяр нуў ува гу, што, ка жу чы пра агуль-

ныя рын кі, ма юц ца на ўва зе роў ныя 

ўмо вы ўсіх суб' ек таў гас па да ран ня, 

што з'яў ля ец ца кан чат ко вай мэ тай 

ін тэ гра цыі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі кра і-

ны прай шла ра бо чая су стрэ ча з 

Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Ін дыі ў Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь спа да ры няй Сан гі тай 

Ба ха дур.

Раз мо ва вя ла ся пра мно гія ме-

дый ныя пра ек ты, да ўдзе лу ў якіх 

бе ла рус кі бок за пра сіў ін дый скіх 

жур на ліс таў, кі раў ні коў мас ме дыя. 

А гэ та най перш — між на род ны 

ме дыяфо рум «Парт нёр ства ў імя 

будучыні». Так са ма іш ло аб мер ка-

ван не маг чы мых ста сун каў у га лі не 

аб ме ну ін фар ма цы яй па між агенц-

тва мі Бе ла ру сі і Ін дыі, ства рэн ня ў 

вя ду чых га зе тах кра ін і на іх ін тэр-

нэт-пар та лах ад па вед ных руб рык — 

«Вест кі з Бе ла ру сі» і «Вест кі з Ін дыі». 

Спа да ры ня Сан гі та Ба ха дур, якая і 

са ма зай ма ец ца мас тац кай лі та ра-

ту рай, па абя ца ла зра біць свой унё-

сак у раз віц цё лі та ра тур ных, кні га-

вы да вец кіх ста сун каў па між Ін ды яй і 

Бе ла рус сю, ад зна чыў шы, што на шы 

кра і ны і ра ней яд на лі мно гія гу ма ні-

тар ныя ін ці ы я ты вы. Пісь мен ні кі Ін дыі 

аба вяз ко ва пры муць удзел у ра бо це 

Між на род на га круг ла га ста ла «Мас-

тац кая лі та ра ту ра як шлях адзін да 

ад на го», што звы чай на пра хо дзіць у 

пя рэ да дзень Дня бе ла рус ка га пісь-

мен ства ў ве рас ні, а так са ма ў Між-

на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў 

«Пісь мен нік і час», які ад бу дзец ца ў 

Мін ску ў лю тым 2020 го да.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Экс клю зіў ныя су ве ні ры.
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